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PREDHOVOR 

Súčasťou výskumného programu Vojenského historického ústavu v Bratislave je 
vedecký projekt Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý sa ako jeden z piatich 
kľúčových a nosných smerov výskumu realizuje od roku 2007. Jeho cieľom je 
postupne odstrániť deficit v oblasti publikovaných prameňov, a tým zároveň posunúť 
poznanie slovenskej historiografie a obzvlášť slovenskej vojenskej historickej vedy. 

Postupne vydávané Pramene k vojenským dejinám Slovenska vychádzajú v súlade so 
zaužívanou periodizáciou vojenských dejín Slovenska, ktorá sa odzrkadľuje v časovom 
vymedzení doteraz vydaných šiestich zväzkov Vojenských dejín Slovenska. 

Piaty zväzok Vojenských dejín Slovenska, ktorý bol vydaný v r. 2008, je 
venovaný problematike vojenských dejín Slovenska z obdobia rokov 1939 – 1945. 
Súčasťou obsahu tohto zväzku je aj účasť jednotiek 1. čs. armádneho zboru v ZSSR 
na oslobodzovaní Slovenska od začiatku jeho nasadenia do bojov v Karpatsko-
duklianskej operácii 9. septembra 1944 do prechodu hlavných síl zboru cez slovensko-
moravskú hranicu dňa 3. mája 1945. Napriek tomu, že ide o najrozsiahlejšiu bojovú 
činnosť československých pozemných vojenských jednotiek, ktoré vznikli v rokoch 
druhej svetovej vojny v zahraničí, že 1. čs. armádny zbor bol najpočetnejšou súčasťou 
československého vojska, že v ňom pôsobili desiatky tisíc Slovákov a bol jedinou 
súčasťou tohto vojska, ktorá sa priamo podieľala na bojoch pri oslobodzovaní 
Slovenska, doposiaľ nebol k tejto problematike publikovaný žiadny rozsiahlejší súbor 
prameňov. 

Prezentovaný prvý zväzok Prameňov k Vojenským dejinám Slovenska V/2, 
popri úvodnom prehľade vzniku československého vojska v ZSSR a jeho účasti 
na oslobodzovaní Slovenska, obsahuje prepisy1 103 dokumentov zoradených 
v chronologickom poradí. Do vybraného súboru boli zaradené dokumenty 
zachytávajúce organizačnú výstavbu súčastí 1. čs. armádneho zboru, zdroje a spôsob 
ich doplňovania na území Sovietskeho zväzu i na postupne oslobodzovaných 
územiach ČSR, bojovú činnosť zboru, zloženie nemeckých a maďarských vojsk pred 
frontom 1. čs. armádneho zboru, morálny stav jeho príslušníkov, počty príslušníkov 
1. čs. armádneho zboru a jeho straty. 

Každý dokument má názov a dátumové vročenie. V závere dokumentu sa uvádza  
názov archívu, miesto archívu, názov archívneho fondu a ďalšie údaje (signatúra, 
inventárne číslo, prípadne číslo škatule a jednacie číslo). V  záverečnej časti publikácie 
sa nachádza menný register a zoznam skratiek.

1 Originály dokumentov (okrem dokumentov uvedených pod č. 46, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 
78, 81 a 95) sú v českom jazyku, s množstvom jazykových nedostatkov i gramatických chýb a tiež 
rusizmov.
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1. ČS. ARMÁDNY ZBOR V ZSSR
A JEHO ÚČASŤ

NA OSLOBODZOVANÍ SLOVENSKA 
V ROKOCH 1944 – 1945
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Do bojov pri oslobodzovaní Slovenska, prebiehajúcich od septembra 1944 do 
začiatku mája 1945, sa aktívne zapojili príslušníci 1. československého armád-
neho zboru, ktorý bol sformovaný na území Sovietskeho zväzu. 1. čs. armádny 
zbor počas týchto bojov pôsobil v rámci vojsk Červenej armády, v podriadenos-
ti veliteľovi armády, v rámci ktorej bol nasadený na príslušnom úseku frontu. 
Jeho bojová činnosť spojená s oslobodzovaním Slovenska sa začala 9. septem-
bra 1944, t. j. v deň jeho nasadenia do bojov v Karpatsko-duklianskej operá-
cii. Skončila sa prechodom jeho hlavných síl cez slovensko-moravskú hranicu 
v Javorníkoch 3. mája 1945. Počas tejto doby sa príslušníci zboru na území 
Slovenska zúčastnili na realizácii Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá bola 
súčasťou Východokarpatskej operácie Červenej armády (8. 9. – 28. 10. 1944), 
Východoslovenskej operácie (20. 11. – 31. 12. 1944), Západokarpatskej (12. 1. – 
28. 2. 1945) a Ostravskej operácie (10. 3. – 5. 5. 1945). Do konca vojny potom 
ešte bojovali v Pražskej operácii na území Moravy, a symbolickým zakončením 
ich bojovej cesty sa stal slávnostný pochod jednotiek 1. čs. armádneho zboru 
ulicami Prahy dňa 17. mája 1945.

1. čs. armádny zbor predstavoval najpočetnejšiu zložku československé-
ho vojska, ktoré sa sformovalo v zahraničí počas rokov druhej svetovej voj-
ny. Mnohí jeho príslušníci už pred začatím bojov, na prístupoch z poľského 
územia k hranici Slovenska v priestore Duklianskeho priesmyku, mali za 
sebou skúsenosti z bojov, ktorými prešli pri oslobodzovaní Ukrajiny v mar-
ci 1943 v radoch 1. čs. samostatného práporu v ZSSR či v jednotkách 1. čs. 
samostatnej brigády od novembra 1943 do marca 1944 na západnej Ukra-
jine.

Výstavba československého vojska na území ZSSR prebiehala na základe Do-
hody medzi vládou Sovietskeho zväzu a vládou Československej republiky z 18. 
júla 1941.1 Zásady jeho výstavby potom konkretizovala Vojenská dohoda medzi 
hlavným veliteľstvom ZSSR a hlavným veliteľstvom československým z 27. sep-
tembra 1941.2 Podľa jej štvrtého článku počty a počet jednotiek mali závisieť od 
počtu československých občanov nachádzajúcich sa na území ZSSR. V súvislosti 
s tým náčelník Československej vojenskej misie v ZSSR plk. Heliodor Píka už 
pred koncom novembra 1941 požiadal velenie Červenej armády amnestovať čes-
koslovenských občanov z obdobia pred mníchovským diktátom a prepustiť ich 
z táborov a väzení (okrem tých, čo sa dopustili hrdelných zločinov a krádeží), 
oslobodiť zajatcov zo slovenskej a maďarskej armády, ktorí majú „československú 

 1 Československo-sovětské vztahy v době velké vlastenecké války 1941 – 1945. Praha : SNPL, 1960, s. 16.   
 2 Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů IV/2. Praha : Academia 1982, 

s. 197-198. 
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národnosť“ hlásiacich sa do čs. armády a po preverení ich odoslať do čs. vojenské-
ho strediska.3 Zároveň ale požiadal aj o vydanie povolenia na dobrovoľný vstup 
do čs. vojska v ZSSR občanom Sovietskeho zväzu. Na základe rozhodnutia so-
vietskej vlády tieto požiadavky s plk. Heliodorom Píkom, plk. Josefom Beroun-
ským a pplk. Ludvíkom Svobodom počas stretnutí v dňoch 7. a 8. decembra 
1941 prerokoval gen. A. P. Panfilov4. Popri prekonzultovaní problematiky po-
žadovanej amnestie, miesta výstavby československej jednotky, jej organizácie 
a spôsobu vystrojenia,  sa v ich priebehu dohodlo, že praktická výstavba čs. voj-
ska sa začne zorganizovaním samostatného práporu a náhradnej roty.5 

Dňa 3. januára 1942 Štátny výbor obrany ZSSR schválil amnestiu internova-
ných a väznených československých štátnych príslušníkov, nábor do čs. vojenskej 
jednotky z československých občanov nachádzajúcich sa na území Sovietskeho 
zväzu i z občanov Sovietskeho zväzu „československej národnosti“.6 Odvolávajúc sa 
na toto rozhodnutie Štátneho výboru obrany ľudový komisár vnútorných vecí 
ZSSR L. P. Berija 7. januára 1942 nariadil prepustiť „z väzení, táborov, miest de-
portácií a vysídlenia československých občanov nachádzajúcich sa vo väzbe ako zajatci, 
internovaní alebo na základe iných dostatočných dôvodoch“ s výnimkou osôb „podo-
zrivých zo špionáže proti Sovietskemu zväzu“.7 O tri dni neskoršie, 10. januára 1942, 
gen. A. P. Panfilov na rokovaní zmiešanej československo-sovietskej vojenskej 
komisie oznámil, že: 

1. Vláda ZSSR povolila československému veleniu v roku 1942 vybudovať na úze-
mí ZSSR jednu motorizovanú brigádu v počte 2 350 dôstojníkov, poddôstojníkov 
a mužstva s tým, že ako prvý sa zorganizuje motorizovaný prápor (1 100 mužov) 
spolu s náhradnou rotou (150 mužov). Za miesto formovania týchto jednotiek bol 
určený Buzuluk. 

2. Ľudovému komisariátu vnútorných vecí ZSSR bolo nariadené oslobodiť 
čs. občanov uväznených na sovietskom území, pričom oslobodeniu nepodlieha-
jú osoby podozrivé z výzvednej činnosti proti Sovietskemu zväzu. 

3. Občanom Sovietskeho zväzu českej a slovenskej národnosti sa povoľu-
 

 3 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (VÚA – VHA) Praha, f. ČSVM v SSSR, 
sign. 82/1/10, čj. 180/1941.

 4 Od októbra 1941 do augusta 1942 bol náčelníkom spravodajskej správy Generálneho štábu 
Červenej armády a popritom bol splnomocnencom pre výstavbu poľského vojska na území 
ZSSR. Počas vojny potom vykonával funkcie zástupcu veliteľa 3. a 5. tankovej armády, veliteľa 
6. gardového a 10. tankového zboru. 

 5 VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 83/1/10.
 6 RICHTER, Karel – BENČÍK, Antonín. Kdo byl generál Píka. Brno : – Doplněk 1977, s.159. 
 7 Marjina, V. V. Sovetskij Sojuz i čecho-slovackij vopros vo vremja Vtoroj mirovoj vojny. 1941 – 1945 

gg. Kniga 2, 1941 – 1945 gg. Moskva : Indrik 2009, ISBN 978-5-91674-037-0, s. 41.
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je dobrovoľne vstupovať do tvoriacich sa československých jednotiek na území 
ZSSR.8

Personálnym základom výstavby prvej československej jednotky na území 
ZSSR – 1. čs. samostatného práporu, sa v januári 1942 stalo 93 bývalých prí-
slušníkov československej vojenskej jednotky sformovanej na území Poľska, 
ktorá pod vedením pplk. L. Svobodu 18. septembra 1939 prešla na územie zá-
padnej Ukrajiny obsadené Červenou armádou.9 Organizačná výstavba prápo-
ru vyvrcholila v polovici júla 1942. V tom čase čs. vojakov v Buzuluku navštívil 
minister národnej obrany čs. exilovej vlády v Londýne div. gen. S. Ingr, ktorý 
počas pobytu v Moskve rokoval so sovietskymi politickými i vojenskými čini-
teľmi o ďalšej výstavbe čs. vojska. Pokiaľ išlo o ľudské zdroje jeho doplňovania 
upriamil sa najmä na prepustenie Zakarpatských Ukrajincov – do roku 1938 
občanov ČSR, ktorí sa nachádzali v sovietskych pracovných táboroch.10 Podľa 
S. Ingra v tejto otázke, rovnako ako aj v otázkach materiálneho zabezpečenia 
jednotiek a ich nasadenia na front, sovietski predstavitelia vychádzali čs. požia-
davkám „úplne v ústrety“. Iný postoj zaujímali pokiaľ išlo o možnosť vstupu do 
československého vojska Slovákov a Zakarpatských Ukrajincov – zajatcov zo 
slovenskej a maďarskej armády. V správe o situácii československej vojenskej 
jednotky v ZSSR, prednesenej na rokovaní Štátnej rady 2. septembra 1942, 
div. gen. S. Ingr k tomu uviedol: „Len v jednej veci nechceli ustúpiť od svojho sta-
noviska, a to, pokiaľ ide o nábor a používanie služieb Slovákov a Karpatorusov, ktorí 
sú nútení bojovať v tzv. slovenskej armáde, alebo armáde maďarskej. Tu zastávajú sta-
novisko, že kto raz stál so zbraňou v ruke proti Sovietskemu zväzu, nezasluhuje česť, 
aby smel bojovať v Červenej armáde. Rovnaké stanovisko platí podľa ich názoru pre 
prebehlíkov, ktorí majú síce ako zajatci zvláštny režim, nie sú však zaradení do armády. 
Najvyššie sovietske kruhy zdôraznili, že Sovieti majú pre to svoje zásadné dôvody.“11 
Postoje sovietskych politických a vojenských predstaviteľov k prepusteniu za-
jatcov – bývalých vojakov slovenskej a maďarskej armády sa zmenili po bojoch 
1. čs. samostatného práporu v ZSSR pri ukrajinskom Sokolove. 
 

 8 VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 82/1/10, čj. 1065/1942. 
 9 Na začiatku apríla 1940 táto skupina mala 797 osôb (vrátane 15 žien a 6 detí), pričom 645 

z nich udávalo českú národnosť, 77 slovenskú, 73 židovskú a 2 ukrajinskú národnosť. Marjia, 
V. V. Sovetskij Sojuz i čecho-slovackij vopros vo vremja Vtoroj mirovoj vojny. 1941 – 1945 gg. 
Kniga 2, 1941 – 1945 gg. Moskva : Indrik, 2009, s. 211.

   Prevažná väčšina príslušníkov skupiny bola do júna 1941 zo ZSSR odoslaná k československým 
vojenským jednotkám na území Francúzska, Veľkej Británie a na Blízkom východe.

10 Archiv Ústavu T. G. Masaryka, Praha, EB II, kart. Opis, strojopis. 2. 9. 1942 - Zpráva ministra 
národní obrany ČSR gen. S. Ingra ve Státní radě o situaci československé vojenské jednotky 
v SSSR. Zápis. 

11 Tamže.
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Presun 1. čs. samostatného práporu z Buzuluku na front sa začal 30. januára 
1943.12 Bolo to v situácii, keď vrcholilo úsilie vojsk Červenej armády o likvidá-
ciu nemeckých vojsk obkľúčených v priestore Stalingradu a začínal sa ich vše-
obecný útok. Smerom na západ sa najvýraznejší postup sovietskych vojsk pred-
pokladal v pásme Voronežského frontu a zväzkov susedného Brjanského frontu 
na belgorodskom a charkovskom smere. Časť tohto úseku frontu sa stala cieľom 
presunu 1. čs. samostatného práporu, ktorý bol na začiatku druhej polovice feb-
ruára 1943 začlenený do vojsk Voronežského frontu a 27. februára podriadený 
veliteľovi charkovskej posádky. Do Charkova prápor došiel 1. marca 1943. Tu si 
mal 3 – 4 dni odpočinúť a po doplnení materiálu a technického vybavenia mal 
byť včlenený do zostavy 3. gardovej tankovej armády gen. P. S. Rybalka.13 Zmeny, 
ktoré sa odohrávali južne od Charkova v dôsledku protiútoku nemeckých vojsk, 
však viedli k tomu, že 1. čs. samostatný prápor v noci z 2. na 3. marca dostal 
rozkaz zaujať obranu na čiare Timčenkov – Mirgorod – Arťuchovka a prejsť do 
podriadenosti 25. gardovej streleckej divízie genmjr. P. M. Šafarenka. Dňa 5. 
marca 1943 prápor prešiel do zostavy 3. gardovej tankovej armády a jej veliteľ, 
genpor. P. S. Rybalko, ho podriadil veliteľovi 62. gardovej streleckej divízie gen-
mjr. G. M. Zajcevovi. Zaradením do zostavy vojsk brániacich prístupy k Char-

12 1. čs. samostatný prápor mal v tom čase dovedna 969 osôb. Z nich sa k českej národnosti hlásilo 
506 osôb, k slovenskej 78,  „podkarpatoruskej“ 256,  židovskej 105,  maďarskej 14,  poľskej 
5,  ruskej 2,  nemeckej 2 a k lotyšskej národnosti 1 osoba. VÚA – VHA Praha, f. ČSVM 
v SSSR, sign. 63/1/8, depeša náčelníka ČSVM plk. gšt. H. Píku do Londýna z 8. 2. 1943. Stav 
práporu k 5. 2. 1943.  

 Po odchode práporu na front v Buzuluku 1. februára 1943 vznikol 1. čs. záložný pluk a popri 
ňom v tejto posádke pôsobila aj náhradná rota. V záložnom pluku bolo na začiatku februára 1943 
dovedna 639 osôb. Z nich sa hlásilo k českej národnosti 19,  slovenskej 2,  „podkarpatoruskej“ 
615 a k židovskej národnosti 3 osoby. V náhradnej rote bolo v tom istom čase 284 osôb. 201 
z nich sa hlásilo k českej národnosti, 23 k slovenskej, 16 k „podkarpatoruskej“, 33 k židovskej, 
3 k poľskej, 4 k nemeckej, 2 k ruskej, 1 k lotyšskej a 1osoba k chorvátskej národnosti. Okrem 
toho ďalších 270 osôb, väčšinou pochádzajúcich zo Zakarpatskej Ukrajiny, bolo v odvodovom 
konaní a karanténe. O dva mesiace neskoršie (8. 4. 1943) mal záložný pluk už 1 438 príslušníkov, 
z nich bolo 56 Čechov, 6 Slovákov, 1 363 Zakarpatských Ukrajincov a 13 príslušníci pluku 
sa hlásili k židovskej národnosti. V náhradnej rote bolo k tomu istému dňu 139 Čechov, 19 
Slovákov, 59 Zakarpatských Ukrajincov, 2 Rusi, 3 Poliaci, 1 Lotyš, 2 Nemci a 31 príslušníkov 
jednotky sa hlásilo k židovskej národnosti. Kol. Za svobodu Československa. Svazek první. Praha: 
Naše vojsko 1959, s. 197.

13 V r. 1939 s plk. P. S. Rybalkom, ako so sovietskym vojenským atašé vo Varšave, rokoval 
o prechode Českého a slovenského legiónu pod velením pplk. L. Svobodu na územie Sovietskeho 
zväzu  čs. vyslanec v Poľsku Juraj Slavík. Podrobnejšie in: Němeček,  Jan – Nováčková, Helena – 
Šťovíček, Ivan – Tejchman, Miroslav:  Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 
1939 – 1945. Dokumenty. Díl 1. Praha : Státní ústřední archiv, 1998, s. 85. 
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kovu z juhu sa 1. čs. samostatný prápor stal prvou zahraničnou jednotkou, ktorá 
vstúpila do bojov na východnom fronte v rámci Červenej armády. Obranu za-
ujal v pásme od západného okraja Mirgorodu po východný okraj Arťuchovky, 
s ťažiskom v Sokolove (za južným brehom rieky Mže), ktoré sa 8. marca stalo 
objektom útoku nemeckých jednotiek. 1. čs. samostatný prápor udržal svoje ob-
ranné postavenia do 13. marca a opustil ich až po doručení rozkazu veliteľa 62. 
gardovej streleckej divízie na odchod smerom na Volčansk. Potom sa presunul 
do Zacharovky, kde 25. marca 1943 prešiel do zálohy Voronežského frontu. Po 
ďalšom presune sa 31. marca sústredil vo Veseloje a 9. mája 1944 v Novochoper-
sku, kde sa mala realizovať výstavba 1. čs. samostatnej brigády. O deň neskoršie 
do Novochoperska prišiel z Buzuluku aj čs. záložný pluk. 

Po rozhodnutí o výstavbe 1. čs. samostatnej brigády československí predsta-
vitelia opäť nastolili otázku možnosti zaradenia do čs. vojska v ZSSR Slovákov 
– zajatcov a prebehlíkov z jednotiek slovenskej armády, ako aj zajatcov zmobi-
lizovaných do maďarskej armády na československých územiach okupovaných 
Maďarskom. Spisom z 19. mája 1943 námestník ľudového komisára zahranič-
ných vecí ZSSR A. E. Kornejčuk o tejto skutočnosti informoval náčelníka Správy 
NKVD14 pre vojnových veteránov a internovaných genmjr. I. A. Petrova.15 Vzhľa-
dom na potrebu prijať v tejto veci rozhodnutie ho zároveň žiadal o poskytnutie 
informácií o súhrnnom počte zajatých Slovákov a Čechov, ako aj o tom, či sú 
medzi nimi takí, ktorí by s prihliadnutím na ich politickú orientáciu mohli byť 
využití ako zdroj doplňovania 1. čs. samostatnej brigády. Podľa správy genmjr. 
I. A. Petrova sa k 23. júnu 1943 v sovietskych zajateckých táboroch nachádzalo 
417 Slovákov a 179 Čechov. 235 z nich bolo v tábore č. 27 v Krasnogorsku16 
a ostaní boli v iných táboroch. Po preverení zajatcov v krasnogorskom tábo-
re orgánmi NKVD bola skupina zložená z 200 osôb 3. júla 1943 železničným 
transportom odoslaná do Novochoperska „k dispozícii plk. Svobodu na formovanie 
československej vojenskej jednotky.“17 Pod velením npor. Pavla Marcelyho táto prvá 
veľká skupina Slovákov, bývalých príslušníkov slovenskej armády, prišla do No-
vochoperska 5. júla 1943. 

Ešte pred príchodom Marcelyho skupiny k 1. čs. samostatnej brigáde, spi-
som zo dňa 27. júna 1943, generál G. S. Žukov oznámil námestníkovi ľudové-
ho komisára vnútorných veci gen. S. N. Kruglovovi, že  J. V. Stalinovi 26. júna

14 Narodnyj komissariat vnutrennich del. Ľudový komisariát vnútra.
15 Rossijskij gosudarstvennyj vojennyj archiv (RVGA), 1/p, op. 02e, d. 537; VHA Bratislava, AZ 

11 – NKVD, šk. č. 4, f. 1/p, inv. č. 02e, a. j. 537.
16 Bez započítania účastníkov antifašistickej školy.
17 RVGA, 1/p, op. 02e, d. 537;. VHA Bratislava, AZ 11 – NKVD, šk. č. 4, f. 1/p, inv. Č. 02e, a. 

j. 537.
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 predložil žiadosť „československého velenia v ZSSR“ vo veci oslobodenia zo zaja-
teckých táborov „Čechov, Slovákov a Moravanov, zajatých Červenou armádou, ako aj 
osôb týchto národností zajatých ako robotníkov stavebných organizácií TODT-a. Súdruh 
Stalin nariadil žiadosti Čechov vyhovieť.“ Na základe uvedeného gen. S. N. Krug-
lova žiadal: „1/ Nariadiť generálmajorovi Petrovovi neodkladne zo zajateckých táborov 
oslobodiť osoby vyššie uvedenej národnosti (okrem tých, na ktorých sú pádne kompro-
mitujúce materiály). 2/ Oslobodených odoslať železničným transportom do Novochoper-
ska k dispozícii veliteľa 1. československej pešej brigády v ZSSR – plukovníka Svobodu. 
3/ Oslobodených zabezpečiť všetkými druhmi cestovných náležitostí, s prihliadnutím na 
spomalenú dopravu, podľa noriem Červenej armády.“18 

Príchod dobrovoľníkov zo zajateckých táborov do čs. vojska v ZSSR, ale aj vo 
Veľkej Británii, sa čs. ministerstvo národnej obrany v Londýne snažilo usmerniť 
vydaním Smerníc pre prijímanie dobrovoľníkov – čs. príslušníkov zo zajatec-
kých táborov do čs. armády.19 Podľa týchto smerníc základným predpokladom 
vstupu do čs. vojska bola dobrovoľnosť. Zároveň sa v nich ale ukladalo „preveriť 
československú štátnu príslušnosť každého jednotlivca, pretože nie je vylúčené, že by sa do 
čs. armády mohli prihlásiť jednotlivci – cudzí štátni príslušníci, aby sa dostali zo zajatia“. 
Ďalšou podmienkou popri dobrovoľnosti vstupu do čs. vojska bola „znalosť slu-
žobného jazyka, pretože príliv tých, ktorí neovládajú český, slovenský a podkarpatoruský 
jazyk, mohol by v jednotkách spôsobiť isté ťažkosti“. 

V čase, keď Československá vojenská misia v ZSSR dostala citované smer-
nice, vrcholili prípravy 1. čs. samostatnej brigády na presun z Novochoperska 
na front, ktorý sa začal 30. septembra 1943.20 Po presune z Novochoperska cez 
Voronež, Kursk a Bachmač sa jej jednotky sústredili  západne od Priluk, odkiaľ 
sa v noci z 22. na 23. októbra presunuli cez Dneper na predmostie pri Ljute-
ži (severne od Kyjeva). V nasledujúcich dňoch tu brigáda pôsobila ako záloha 
veliteľa 38. armády genplk. K. S. Moskalenka, pripravujúcej sa na rozhodujú-
ce boje za oslobodenie Kyjeva. V noci z 3. na 4. novembra sa jednotky brigády 
presunuli do priestoru západne od Vyšgorodu a 5. novembra v zostave 51. stre-
leckého zboru prešli do útoku na postavenia nemeckých jednotiek brániacich 
Kyjev v priestore západne od predmestia Priorka. Počas boja o Kyjev potom po-
stupovali na pravom krídle 51. streleckého zboru smerom na predmestie Syrec. 

18 Tamže.
19 VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/1, inv. č. 229. 
  Ministerstvo národnej obrany v Londýne uvedené smernice odoslalo náčelníkovi 

Československej vojenskej misie v ZSSR plk. gšt. H. Píkovi 29. 9. 1943. 
20 30. septembra 1943 bolo v súčastiach 1. čs. samostatnej brigády dovedna 3 517 osôb, z toho 

bolo 563 Čechov (16 %), 343 Slovákov (9,75 %), 2 210 Rusínov a Ukrajincov (62,83 %) 
a 401 vojakov inej národnosti. VÚA-VHA Praha, f. ČSVM – ZSSR,  sign. 67/1/8.  
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Odtiaľ útočili na juhovýchod cez mesto k hlavnej železničnej stanici, predmestiu 
Solomenka a brehu Dnepra južne od Kyjeva, ktorý dosiahli ráno 6. novembra 
o 06.50 hod. Po oslobodení hlavného mesta Ukrajiny sa jednotky 1. čs. samo-
statnej brigády do konca roka 1943 zúčastnili ďalších bojov v priestore Fastova, 
Vasilkova, Čerňachova, Komúny Čajka, Kodaki – Bachtary a Rudy. Medzitým 
sa odohrali udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili ďalší vývoj čs. vojska 
v ZSSR. Patril k nim aj prechod vyše 2 000 vojakov slovenskej 1. pešej divízie do 
zajatia Červenej armády pri Melitopoli na konci októbra 1943. 

Ku dňu, keď bola 1. čs. samostatná brigáda nasadená do bojov za oslobodenie 
Kyjeva, sa podľa hlásenia Správy NKVD pre vojnových zajatcov a internovaných 
v sovietskych zajateckých táboroch nachádzalo dovedna 322 Slovákov.21 V tejto 
správe sa ale taktiež uvádzalo: „Okrem toho v posledných bojoch pri Perekope bolo, 
podľa hlásenia náčelníka vojsk NKVD na ochranu tyla frontu generálmajora Gusaro-
va, jednotkami 4. ukrajinského frontu vzatých do zajatia 1 873 Slovákov, v tom aj 30 
dôstojníkov vrátane jedného plukovníka – Lichner, ktorí sa teraz nachádzajú vo fron-
tovom tábore č. 139.“22 Podľa hlásenia náčelníka 2. oddelenia Správy NKVD pre 
vojnových zajatcov a internovaných z 10. novembra 1943 bolo  k uvedenému 
dátumu k 1. čs. samostatnej brigáde  odoslaných 532 zajatcov23, v zajateckých 
táboroch sa nachádzalo ďalších 368 Slovákov a okrem toho bolo pri 4. ukra-
jinskom fronte sústredených „1 998 Slovákov, ktorí doposiaľ neboli zarátaní do cel-
kového počtu zajatcov (97 776) ani do počtu zajatcov, ktorí pribudli od 5. VII. do 14. 
X – (30 398).“24 Po sústredení 32 dôstojníkov a 1 611 poddôstojníkov a vojakov 
v Timoševke (sev. záp. od Melitopoľa), z nich 9. novembra 1943 vznikol Pluk 
slovenských dobrovoľníkov25, ktorý sa pod velením pplk. Viliama Lichnera 25. 
novembra 1943 ubytoval v Usmani. Počet príslušníkov pluku postupne narastal 
tak, že 26. decembra 1943 mal dovedna 2 146 osôb, z toho bolo 2 017 Slová-
kov, 10 Čechov, 1 Moravan, 48 Rusínov, 3 Poliaci, 27 Maďarov, 38 Nemcov a 2 
inej národnosti.26 Na konci roka 1943 sa tak zajatci pochádzajúci zo slovenskej 

21 RVGA, f. 1p, op. 9e, d. 1, ll. 101 – 103.
22  Tamže.
23 Do konca roka 1943 bolo zo sovietskych zajateckých táborov do čs. jednotiek v ZSSR odoslaných 

dovedna 750 osôb. RVGA, f. 1p, op. 14e, d. 32, l. 5.
24  Tamže, f. 1p, op. 9e, d. 1, l. 99.
    V správe o počte zajatcov k 25. 11. 1943 slovenskí vojaci, ktorí sa dostali do zajatia v priestore 

západne od Meliptopoľa na konci októbra 1943, už boli započítaní do súhrnného počtu 2 323 
Slovákov nachádzajúcich sa v sovietskych zajateckých táboroch. Tamže, f. 1p, op. 9e, d. 1, l. 
78.

25 VÚA – VHA Praha, f. SSSR – I, sign. 28/18, inv. č. 117. Pavlovič, V.: Zápisky z odboja od 
30. X. 1943 do 5. IV. 1944.
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1. pešej divízie stali najvýznamnejším zdrojom na rozšírenie výstavby českoslo-
venského vojska v zahraničí. Potvrdzovala to správa náčelníka Československej 
vojenskej misie v ZSSR plk. gšt. H. Píku z 11. decembra 1943, že podľa ozná-
menia splnomocnenca sovietskej vlády gen. G. S. Žukova  možno rátať s ďalším 
uvoľnením „slovenských zajatcov /:asi 1 800 osôb:/“ a v krátkom čase kalkulovať 
s početným stavom čs. vojska v ZSSR zahrňujúcim 6 500 – 7 000 mužov.27 Pre-
to navrhol 1. čs. samostatnú brigádu ponechať v existujúcom zložení, zorgani-
zovať 2. samostatnú brigádu ako výsadkovú, ktorá by bola zložená „hlavne zo 
Slovákov“, zborové jednotky, zborové služby a letecký pluk. V podstate rovnakú 
predstavu ďalšej výstavby československého vojska v ZSSR následne prezento-
val prezident Dr. E. Beneš počas jeho návštevy v Moskve. V priebehu prijatia 
gen. G. S. Žukova 18. decembra 1943 Beneš zdôraznil, že „malá početnosť našich 
príslušníkov na území ZSSR nestačí na postavenie vojenských jednotiek, ktoré by sme si 
priali a ktoré by sme potrebovali v konečnej fáze vojny“, a preto požiadal J. V. Stalina 
o uvoľnenie všetkých čs. občanov žijúcich na území ZSSR, schopných vojenskej 
služby, pre čs. jednotky. Generál G. S. Žukov na to reagoval konštatovaním, že 
pre tieto jednotky sú uvoľňovaní nielen čs. občania, ale aj občania Sovietskeho 
zväzu „čs. národností“, v čo najkratšom čase bude uvoľnených „asi 2000 zajatcov 
zo slovenskej armády“ a postupne budú uvoľňovaní „zajatci z armád a pracovných 
oddielov Osy a z partizánskych oddielov podľa toho, ako budú bratí do zajatia, respektí-
ve oslobodzovaní postupom Červenej armády.“ Prezident Beneš pri tejto príležitosti 
načrtol úlohy čs. vojska v ZSSR v záverečnej fáze vojny a z nich vyplývajúcu or-
ganizáciu, ktorá mala obsahovať dve samostatné brigády veliteľsky zlúčené do 
vyššej jednotky s príslušnými útvarmi, stíhacie (prípadne bitevné) letectvo a ná-
hradné teleso.28 Po odchode Dr. Beneša z Mosky (23. 12. 1943) sa problematika 
rozšírenia výstavby čs. vojska na území ZSSR stala predmetom rokovania gen. 
G. S. Žukova s náčelníkom vojenskej kancelárie prezidenta gen. Antonínom 
Nižborským, veliteľom čs. vojenských jednotiek v ZSSR gen. Janom Kratochví-
lom a gen. H. Píkom, ktoré sa uskutočnilo 28. decembra 1944. Gen. H. Píka 
v jeho priebehu predniesol návrh novej organizácie jednotiek, charakterizoval 
úlohy, ktoré z nej pre jednotky vyplývali29 a nastolil problém „uvoľnenia všetkých 
Slovákov, zajatých Červenou armádou, všetkých Čechov a Podkarpatorusov tak z tábo-

26 VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 187/2/26.
27 VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign, 79/1/9, depeše 781-793/11.
28 VÚA – VHA Praha, f. 37-306-5, MNO čj. 350 taj., 1944.
29 „1/. Účast v bojoch po boku Červenej armády, 2./ Posilnenie povstania na území ČSR, 3./ Zabezpečenie 

hranice ČSR pri porážke Nemecka.“ VÚA VHA Praha, f. 20-12-15, č. j. 163 Taj./1944. SSSR 
– zápisy o jednání div. gen. A. Nižborského se sov. činiteli.



20

rov, ako aj podľa jednotlivých žiadostí.“30 O dva dni neskoršie, 30. decembra, J. V. 
Stalin podpísal rozhodnutie Štátneho výboru obrany o ďalšej výstavbe českoslo-
venských vojenských jednotiek na území ZSSR.31 Nariaďovalo sa ním vyhovieť 
žiadosti československého velenia, aby popri už existujúcej 1. čs. samostatnej 
brigáde a záložnej rote sa realizovala výstavba nových jednotiek, a to „samostatnej 
československej paradesantnej brigády“, „samostatného československého tankového prápo-
ru“, „samostatnej československej stíhacej perute“ a „náhradného československého pešieho 
práporu“. Na ich sformovanie sa mali využiť príslušníci existujúcej čs. náhrad-
nej jednotky a zajatci z „nemeckej, maďarskej, talianskej a rumunskej armády česko-
slovenských národností a občianstva, nachádzajúci sa v táboroch NKVD pre vojnových 
zajatcov“. V súvislosti s tým Štátny výbor obrany ZSSR nariadil, aby gen. I. A. 
Petrov a gen. G. S. Žukov zo zajatcov „československých národností a československé-
ho občianstva“ vybrali osoby vhodné na službu v novo organizovaných čs. vojen-
ských jednotkách, do 10. januára 1944 ich odoslali do Jefremova a odovzdali 
ich československému veleniu. Súčasťou rozhodnutia Štátneho výboru obrany 
bola aj úloha adresovaná náčelníkovi Hlavnej správy výstavby a doplňovania 
vojsk Červenej armády genplk. I. V. Smorodinovi, aby nariadil veliteľom frontov
a okruhov odoslať do miesta formovania československých jednotiek osoby „čes-
koslovenských národností,“ zajaté zo súčastí nemeckej pracovnej organizácie TODT 
a tých, ktorí sa dostali do Červenej armády ako príslušníci partizánskych oddie-
lov, ktoré prešli cez front.32 Príslušné pokyny na realizáciu rozhodnutia Štátne-
ho výboru obrany z 30. decembra 1943 vydal splnomocnenec sovietskej vlády 
pre výstavbu československých jednotiek gen. G. S. Žukov náčelníkovi Správy 
pre vojnových zajatcov a internovaných gen. I. A. Petrovovi. V úvodnej časti do-
kumentu podpísaného 31. decembra 1943 gen. G. S. Žukov potvrdil, že nové 
československé vojenské jednotky sa budú doplňovať „z radov vojnových zajatcov 
z nemeckej, maďarskej, talianskej, rumunskej a slovenskej armády českej a slovenskej ná-

 Organizácia čs. vojska mala byť taká, ako sa o nej hovorilo už na stretnutí E. Beneša s gen. G. 
S. Žukovom 18. 12. 1943. V súvislosti s organizovaním 2. čs. brigády ako paradesantnej gen. 
H. Píka navrhoval organizovať ju tak, „aby v najkratšom čase bola pripravená na výsadkové úlohy 
na Slovensku, ale prispôsobená tak, aby mohla byť zaradená aj na sovietskom fronte popri 1. čs. 
brigáde“. K tomuto návrhu sa v priebehu diskusie vrátil gen. J. Kratochvíl konštatovaním: „... 
brigádu sme predpokladali organizovať a vybaviť tak, ako bolo uvedené aj preto, aby  mohla byť 
prípadne nasadená, ak nebude použitá na zásah na Slovensku, spolu s 1. brigádou na sovietskom 
fronte, pretože by nebolo správne držať ju snáď dlho v zálohe“. Tamže.

30 Tamže.
31 http://ru.wikisource.org./wiki/. Postanovlenije GKO No. 4859 ot 30. 12. 1943. 
32 Za miesto výstavby výsadkovej brigády, samostatného tankového práporu a záložného práporu 

Štátny výbor obrany určil mesto Jefremov a za miesto výstavby samostatnej stíhacej leteckej 
perute mesto Ivanovo. Obe uvedené posádky patrili do Moskovského vojenského okruhu.
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rodnosti, ako aj iných osôb majúcich československú štátnu príslušnosť, ktoré sa nachá-
dzajú v táboroch NKVD pre vojnových zajatcov, a voči ktorým operatívno-spravodajské 
orgány táborov nemajú kompromitujúce materiály“. Potom gen. I. A. Petrova žiadal, 
aby zajatci spĺňajúci vyššie uvedenú charakteristiku boli odoslaní do Jefremova 
do 10. 1. 1944.33 Do tohto mesta 9. januára 1944 prišli z Usmane príslušníci 
Pluku slovenských dobrovoľníkov, ktorí sa stali základom pre zorganizovanie 
2. čs. samostatnej paradesantnej brigády.34 Ich vstupom do čs. vojska v ZSSR sa 
zásadným spôsobom zmenil podiel Slovákov v ňom. V polovici februára 1944 
predstavovali jeho najpočetnejšiu národnostnú skupinu – bolo ich 3 027. Druhú 
najpočetnejšiu skupinu tvorili Zakarpatskí Ukrajinci (Podkarpatorusi) – 2 524 
osôb, 932 osôb sa hlásilo k českej národnosti, 298 k židovskej, 20 k ruskej, 13 
k maďarskej, 4 k nemeckej a 29 osôb sa hlásilo k inej národnosti. Tým sa v uve-
denom čase podstatným spôsobom zmenil aj podiel Slovákov na súhrnných poč-
toch všetkých čs. vojenských jednotiek v zahraničí.35 Najväčším počtom v nich 
boli zastúpení vojaci českej národnosti – 5 503 osôb, druhou najpočetnejšou 
národnostnou skupinou sa stali Slováci – 4 061 osôb, po nich nasledovali Za-
karpatskí Ukrajinci – 2 524 osôb a zvyšok tvorili príslušníci iných národností.36

Po vytvorení 2. čs. paradesantnej brigády sa problematika ďalšej výstavby čs. 
vojska stala predmetom rokovania československo-sovietskej vojenskej zmieša-
nej komisie, ktoré sa uskutočnilo 1. apríla 1944. Jeho výsledkom bolo odporú-
čanie reorganizovať 1. čs. samostatnú brigádu na tabuľkové počty 5 329 osôb, 
dovoliť, aby sa v dôstojníckych učiliskách Červenej armády pripravilo 350 a 400 
príslušníkov čs. vojska s požadovaným všeobecným vzdelaním, prideliť k dis-
pozícii veliteľov čs. jednotiek 200 dôstojníkov – inštruktorov z ČA, navrhnúť 
veleniu ČA, aby sa čs. vyšší zväzok nazýval 1. čs. zbor v ZSSR a požiadať ho 
o povolenie sformovať 3. čs. samostatnú brigádu. Na základe výsledkov tohto 
rokovania Generálny štáb Červenej armády 10. apríla 1944 vydal memorandum 
o výstavbe 1. čs. zboru v ZSSR, podľa ktorého sa do 5. mája 1944 malo sformo-
vať veliteľstvo čs. zboru, do 10. mája sa 1. čs. samostatná brigáda mala doplniť 
na plánovaný počet 5 582 osôb, samostatný záložný prápor sa mal reorganizo-
vať na záložný pluk s počtom 3 000 osôb a presunúť sa spolu so samostatným 
tankovým práporom do 1. mája do Rovna. Už sformovaná 2. čs. samostatná 

33 RVGA, f. 1p, op. 9e, d. 1, l. 113.
34 Pluk slovenských dobrovoľníkov zanikol 13. 1. 1944 vydaním posledného plukovného rozkazu 

a uzatvorením spisového materiálu. VÚA – VHA Praha, f. SSSR – I, sign. 28/18, inv.č. 117. 
35 Čs. vojsko vo Veľkej Británii (Čs. samostatná obrnená brigáda, náhradné teleso, čs. letecké 

jednotky, MNO a úrady) a čs. vojenské jednotky v ZSSR (1. čs. samostatná brigáda, 2. čs. 
samostatná paradesantná brigáda a náhradný prápor). 

36 VÚA – VHA Praha, f. 20/4/5a.
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paradesantná brigáda sa mala v existujúcom zložení do 1. mája 1944 presunúť 
do priestoru Proskurova. Doplňovanie organizovaných jednotiek sa malo usku-
točňovať: a) povolávaním vojenskou službou povinných občanov „československej 
národnosti“ na oslobodených územiach západnej Ukrajiny; b) zaradením dôklad-
ne preverených vojnových zajatcov „československej národnosti“; c) prevelením osôb 
z počtov čs. náhradného práporu.37 

Z hľadiska personálnych zdrojov výstavby nových čs. jednotiek na jar a v lete 
1944 zohralo významnú úlohu rozhodnutie Generálneho štábu Červenej ar-
mády o doplňovaní zboru občanmi Sovietskeho zväzu „československej národnos-
ti“, žijúcimi na oslobodenom území západnej Ukrajiny – volynskými Čechmi. 
Z tohto zdroja sa doplňovali už jednotky 1. čs. samostatnej brigády, ktoré od 
začiatku januára 1944 takmer do polovice marca 1944 bojovali pri oslobodzova-
ní západnej Ukrajiny v priestore Bieloj Cerkve, Budenivky, Buzovky, Ostrožan, 
Oratova, Rozičnej a Juškivcy. Na začiatku februára 1944 veliteľ brigády brig. 
gen. L. Svoboda požiadal veliteľa 1. ukrajinského frontu, aby, keď to bude mož-
né, brigáda bola presunutá do priestoru Rovna a Lucka.38 O mesiac neskoršie
(7. 3. 1944) bola stiahnutá z obrany na čiare Oratov – Juškivcy a pred koncom 
prvej polovice marca sa presunula do priestoru Rovna, kde bola doplnená mo-
bilizovanými volynskými Čechmi a zreorganizovaná. Na začiatku mája 1944 sa 
potom presunula do priestoru Černovíc.

Popri volynských Čechoch nenahraditeľným zdrojom doplňovania 1. čs. 
armádneho zboru zostali dobrovoľníci prichádzajúci zo sovietskych zajatec-
kých táborov. Podmienky ich vstupu do čs. vojska ale sprísnili nové smernice 
na prijímanie dobrovoľníkov – čs. príslušníkov zo zajateckých táborov do 
čs. armády39, ktoré čs. MNO v Londýne vydalo na začiatku druhej polovice 
júna 1944. Ich uplatňovanie v praxi malo za následok, že v nasledujúcich 
mesiacoch bolo niekoľko sto dobrovoľníkov vrátených do zajateckých tábo-
rov. Napriek tomu do 27. septembru 1944 zo zajateckých táborov prišlo do 
1. čs. armádneho zboru dovedna 5 239 osôb, z toho podľa národností: Slo-

37 VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 78/1/9.
38 Gen. L. Svoboda v žiadosti 7.2.1944 uvádzal: „ Vzhľadom na to, že dobytím miest Luck, Rovno, 

Zdolbunov a ďalších priblížil sa front k hraniciam Československej republiky, prosím, hneď ako to 
dovolí situácia na našom úseku frontu a stav ciest, premiestniť 1. čs. samostatnú brigádu v ZSSR 
z vojensko-politických dôvodov do tejto oblasti. Hlavný záujem mám na smeroch Tarnopol  – 
Stanislav – Užok alebo Rovno – Lvov – Užok, pretože tieto smery sú najkratšou cestou k hraniciam 
Československej republiky.“ Brod, Toman et. al. Za Svobodu Československa. Svazek první. Praha 
: Naše vojsko 1959, s. 447.

39 VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/1, inv. č. 229.
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vákov – 2 957, Ukrajincov – 1 177, Židov – 61940, Čechov – 439, inej národ-
nosti – 47.41 

Výstavba 1. čs. armádneho zboru sa začala v máji 1944. Za jeho veliteľa bol 
určený brig. gen. Jan Kratochvíl, ktorému v tom čase podliehali: 1. čs. samostat-
ná brigáda, 2. čs. paradesantná brigáda, 128. čs. stíhacia letecká peruť (vznikla 
3. 5. 1944) a náhradný pluk. Dňa 20. mája 1944 sa zlúčil tankový prápor 1. čs. 
sam. brigády s tankovým práporom 1. čs. zboru do 1. tankového pluku, na za-
čiatku júna 1944 vznikol zborový spojovací a ženijný prápor, zborový zbrojný 
park, 128. čs. stíhacia letecká peruť sa preformovala na 1. čs. stíhací letecký pluk 
a vznikla 3. čs. samostatná brigáda. Pred koncom júla 1944 z tankového pluku 
vznikla 1. čs. tanková brigáda a v rovnakom čase bol vytvorený delostrelecký 
pluk 5 (zborový). Popri prebiehajúcej organizačnej výstavbe sa vykonával inten-
zívny výcvik, uskutočňovali sa ostré streľby, a bojaschopnosť jednotiek sa preve-
rovala prápornými a brigádnymi cvičeniami. Na začiatku augusta 1944 začal po-
stupný presun súčastí zboru z priestoru Sadagury a Černovíc bližšie k frontu so  

  
 V smerniciach sa uvádzalo:
  „I. Tých, ktorí nastúpili vojenskú činnú službu v nemeckej alebo maďarskej armáde v r. 1939 

a 1940 aj keď uvádzajú, že boli zmobilizovaní, neprijímajte, pretože v tejto dobe ide o dobrovoľný 
vstup do nepriateľských armád (čj. MNO 10490/II odb. 43).

 Tých, ktorí nastúpili vojenskú činnú službu v nepriateľských armádach v roku 1941, 1942, 1943, 
1944 je nožné považovať za zmobilizovaných, ale aj toto treba náležite preveriť.

  II. Ďalším predpokladom pre vstup do čs. armády v zahraničí i doma je znalosť služobného 
jazyka (český, slovenský, ukrajinský) slovom aj písmom. (čj. MNO 19490/II odb. 43). Neznalosť 
služobného jazyka spôsobuje neprekonateľné ťažkosti.

  III. Ďalej neprijímajte také osoby, ktoré sa priestupkom alebo zločinom previnili proti celistvosti 
ČSR v roku 1938 a 1939 a v neskorších rokoch spolupracovali s okupantmi. – Vyznamenaných 
nemeckým alebo maďarským bojovým vyznamenaním a civilnými radmi považujte za krajne 
podozrivých.

  IV. Zásadne neprijímajte tých, ktorí priznávajú nemeckú, maďarskú alebo rumunskú národnosť, 
aj keď sú čs. štátnymi občanmi.

  V. Veková hranica je stanovená vládou, resp. veľvyslanectvom na 50 rokov (čj. ČS. voj. misie 
v Moskve 3062/dôv. 44). ...

  VI. Všeobecne.
  Situácia  čs. vlády a čs. voj. jednotiek na území cudzích štátov nedovoľuje nám plne uplatňovať 

zásady všeobecnej mobilizácie ako to náš terajší boj vyžaduje.
  Československá vláda sa však díva na dobrovoľnosť prihlásenia sa na výkon vojenskej služby ako 

na povinnosť čs. občana, nesplnenie ktorej bude posudzované ako vyhýbanie sa vojenskej službe 
v dobe vojny a bude tiež príslušným spôsobom v čs. kompetencii stíhané (čj. Čs. vojenskej misie 
v Moskve 3060/dôv. 44).“

40 Bývalých príslušníkov pracovných jednotiek maďarskej armády.
41 VÚA – VHA  Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/1, inv. č. 329.
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zámerom  nasadiť ich do bojov o prechod cez hranice na územie Československa.
S iniciatívou nasadiť čs. vojenské jednotky sformované na území Sovietskeho 
zväzu do prvej operácie, počas ktorej sovietske vojská prekročia predvojnové 
hranice ČSR, vyšla čs. exilová vláda v Londýne. Už pred koncom prvej mar-
covej dekády a 1944 bol sovietskemu veľvyslancovi v Londýne V. A. Lebede-
vovi odovzdaný návrh dohody pre prípad vstupu vojsk Červenej armády na 
čs. územie, v ktorom sa uvádzalo, že čs. vojsko, ktoré pri vstupe spojenec-
kých armád bude v ich zväzku, bude použité ihneď na čs. území.42 Táto for-
mulácia bola potom obsiahnutá v Dohode o pomere medzi československou 
správou a sovietskym najvyšším veliteľom po vstupe sovietskych vojsk na 
československé územie, podpísanej v Londýne 8. mája 1944. 

Československí vojenskí činitelia v Sovietskom zväze od začiatku jari 1944 
viackrát oficiálne žiadali, aby presuny a činnosť čs. jednotiek boli uskutočňované 
tak, aby pri prvej príležitosti mohli vstúpiť na územie Československej republiky. 
Takúto žiadosť 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. J. Kratochvíla). Píka v súlade s pokynmi čs. minis-
terstva 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 brigáda bola nasadená do zostavy armády, 
ktorá bude prekračovať čs. hranice, aby tak čs. jednotka bola medzi prvými spoje-
neckými vojskami, ktoré vstúpia na naše územie.43 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 pri čs. hraniciach.44 

Gen. Svobodovi túto žiadosť zdôvodňoval tým, že „z politických a morálnych dôvodov 
je žiaduce, aby čs. jednotka sa nachádzala v zostave tých jednotiek hrdinskej Červenej ar-
mády, ktoré prvé dosiahnu čs. hranice a aby bola medzi prvými jednotkami, ktoré vkročia 
na pôdu ČSR“.45 Ďalšie žiadosti nasledovali po rozhodnutí o výstavbe 1. čs. armád-
neho zboru a v priebehu jej realizácie. Vzhľadom na relatívne blízke nasadenie 
zboru do bojovej činnosti už koncom mája 1944 gen. H. Píka žiadal sovietske 
velenie, aby boli jeho súčasti použité pri prechode Karpát nie na smere Jablonica, 
Jasená, Rachov, ale aby boli začlenené do zostavy vojsk, ktoré budú prekračovať 

42 FIERLINGER, Zdeněk. Ve službách ČSR. Díl 2. Praha 1948, s. 246-247.
43 VÚA – VHA Praha, f. ČSVM - SSSR, sign. 79/1/9.
44 Tamže.
45 Tamže.
   Predvojnové hranice Československej republiky vojská Červenej armády po prvýkrát dosiahli 

8. 4. 1944 severozápadne od Černovíc, v priestore Nadvornej.
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Karpaty cez priesmyky na Mukačevo a Užhorod.46 V júli (26. 7.) potom požia-
dal, aby jednotky zboru, ktoré dosiahli bojaschopnosť, boli nasadené čo najskôr 
do bojových operácií smerujúcich k Vereckému a Užockému priesmyku.47 Dňa 
27. júla 1944 požiadal veliteľa 1. ukrajinského frontu o nasadenie zboru do bo-
jov o hranice a územie ČSR veliteľ zboru gen. J. Kratochvíl.48 A to aj napriek 
tomu, že ešte nebolo dokončené sformovanie 3. čs. samostatnej brigády, 1. čs. sa-
mostatnej tankovej brigády a ďalších jednotiek.49 Žiadosť zdôvodňoval v hlásení 
odoslanom na čs. Ministerstvo národnej obrany v Londýne tým, že „nie je možné 
dopustiť, aby vojská Červenej armády vstúpili na územie Československej republiky bez 
československých vojenských jednotiek v ZSSR“.50 Veliteľ 1. ukrajinského frontu Kra-
tochvílovej žiadosti vyhovel a v ten istý deň vydal náčelník štábu frontu rozkaz, 
aby sa do 8. augusta 1. čs. armádny zbor sústredil ako záloha 1. ukrajinského 
frontu v priestore Biskoviči, Dubrivka, Vaňoviči, Čukva, Sambor.51 S ďalšou žia-
dosťou o nasadenie zboru do bojov za oslobodenie československého územia 
sa na sovietske velenie obrátil listom odoslaným 10. augusta 1944 náčelník Čs. 
vojenskej misie gen. H. Píka. Žiadal v ňom, aby sovietske velenie venovalo po-
zornosť situácii na Slovensku a  keď ju uzná za priaznivú, aby do svojho plánu 
zaradilo operácie do slovenského priestoru a v rámci Červenej armády do nich 
nasadilo aj jednotky 1. čs. armádneho zboru.“52 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 29. augusta 1944 sa začalo Slovenské národné povstanie bojom vojakov 
žilinskej posádky proti prichádzajúcim nemeckým okupačným jednotkám. Na 
druhý deň minister národnej obrany čs. exilovej vlády v Londýne gen. Sergej 
Ingr zaslal telegrafickú inštrukciu náčelníkovi Československej vojenskej misie 
v Sovietskom zväze gen. Heliodorovi Píkovi, aby požiadal sovietske najvyššie 
velenie o pomoc povstalcom dodávkami zbraní a uvoľnením 2. čs. paradesantnej 

46 Tamže.
47 Tamže.
    Na túto žiadosť dostal Píka nasledujúcu odpoveď: „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 príhodnom čase. Sovietska vláda chce československé  jednotky čo najviac šetriť, aby sa na 
Slovensko dostali v dobrom stave. Nemôžeme ich nechať rozbiť skôr, než sa dostanú na československé 
územie.“ Tamže.   

48 VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR,  sign. A/5/5, inv. č. 50.      
49 VÚA – VHA Praha, f. ČSVM - SSSR, sign. 79/1/9.
50 Tamže.
51 Tamže.
52  VÚA – VHA Praha,  f. ČSVM – SSSR, sign. 187/1/26. Tamže, sign. 214/1/32.
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brigády a prerokoval s ním možnosť kooperácie s dvomi divíziami na východ-
nom Slovensku, „ktoré sa pokúsia prebojovať smerom k frontu“.53 V ten istý deň mi-
nister zahraničných vecí čs. exilovej vlády v Londýne Jan Masaryk v telegrafickej 
inštrukcii nariadil veľvyslancovi Zdenkovi Fierlingerovi, aby „okamžite požiadal 
v mene československej vlády sovietsku vládu o poskytnutie materiálnej a vojenské pomoci 
bojujúcim jednotkám na Slovensku, najmä vyslanie parašutistických jednotiek, zaslanie 
zbraní, munície, liečiv, bombardovanie spojov a objektov obsadených Nemcami atď “.54 

31. augusta 1944 sa so žiadosťou o pomoc pre povstalcov na Slovensku ob-
rátili na sovietsku vládu prostredníctvom zástupcu ľudového komisára zahra-
ničných vecí Sovietskeho zväzu A. J. Vyšinského čs. veľvyslanec v Sovietskom 
zväze Z. Fierlinger a náčelník Čs. vojenskej misie v Sovietskom zväze generál 
H. Píka, ktorí si podľa zápisu z rokovania priali „aby slovenskému ľudu bola poskyt-
nutá pomoc v rámci operačných možností Červenej armády v súlade s tým plánom, ktorý 
predstavil generálnemu štábu Červenej armády generál Píka“.55 Okrem toho žiadali 
poskytnúť „pomoc letectvom a zhadzovaním výzbroje v určených priestoroch, ktoré sú 
ovládané partizánmi, ako aj presunutím 2. československej brigády, ktorá bola pripravená 
ako paradesantná brigáda“.56

1. septembra 1944 sa po prelete cez front dostavil k veliteľovi 1. ukrajinské-
ho frontu maršalovi I. S. Konevovi zástupca veliteľa východoslovenskej armády 
plk. Viliam Talský, ktorý mu oznámil, že v prípade útoku vojsk Červenej armá-
dy „útvary 1. a 2. slovenskej divízie môžu po preskupení zaútočiť v smere na Krosno“ 
v ústrety sovietskym vojskám. Na druhý deň, 2. septembra 1944, maršal Konev 
v písomnom hlásení informoval o rozhovore s Talským Hlavný stan najvyššieho 
velenia a zároveň navrhol: „Ak sa rozhodnete pre spojenie 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 

53 Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. Díl IV, svazek 2, prosinec 1943 
– květen 1945. Praha : Academia 1984, s. 136-137.

54 Tamže, s. 138; pozri tiež NĚMEČEK, Jan – NOVÁČKOVÁ, Helena. – ŠŤOVÍČEK, Ivan – 
TEJCHMAN, Miroslav. Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939 – 1945. 
Dokumenty. Díl 2 (červenec 1943 – březen 1945. Praha : Státní ústřední archiv 1999, s. 279.

55  Podčiarkol autor.
56  KONEV, I. S. Zapisky komandujuščego frontom. Moskva : Nauka 1972, s. 297-298; pozri tiež 

ref. 1, s. 97.
    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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slovenské územie v priestore Stropkov – Medzilaborce. ...“57 Na základe tohto návrhu 
2. septembra generálny štáb Červenej nariadil veliteľovi 1. ukrajinského frontu 
pripraviť a uskutočniť operáciu 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 záro-
veň obsahovalo súhlas so zapojením 1. čs. armádneho 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“.58 Nasledujúci deň, 
3. septembra, vojenská rada 1. ukrajinského frontu odoslala Hlavnému stanu 
najvyššieho velenia návrh plánu operácie, podľa ktorého sa útočné zoskupenie 
38. armády malo sústrediť 5 – 15 km severne a severozápadne od Krosna, prelo-
miť obranu protivníka na úseku Niepla (mimo) – Odrzykoń 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. gardový jazdecký zbor. Pre-
to 1. čs. armádny zbor 4. septembra opäť prešiel do podriadenosti 1. ukrajinské-
ho frontu a po vykonanom presune do priestoru obce Krasna (severne od poľ-
ského mesta Krosno) sa začal pripravovať na nasadenie do bojov o prekročenie 
hraníc. V ten istý deň veliteľ 1. ukrajinského frontu vydal veliteľovi 38. armády 
rozkaz na uskutočnenie útočnej operácie na krosniansko-duklianskom smere 
(Karpatsko-duklianskej operácie). Pred jej začatím sa v organizačnej štruktúre 
1. čs. armádneho zboru popri jeho veliteľstve nachádzali: štábna rota, dve pešie 
brigády (1. a 3), 2. čs. paradesantná brigáda, 1. čs. tanková brigáda, zborový de-
lostrelecký pluk 5, 1. čs. stíhací letecký pluk, ženijný prápor, spojovací prápor, 
náhradný pluk, rota zvláštneho určenia, regulačná rota, rota poľných četníkov 
a tylo zboru (intendančný park, zbrojný park, autopark, pomocná rota, zdra-
votná služba, veterinárna služba, sklady). Hoci ešte nebola v plnom rozsahu do-
končená výstavba niektorých jeho súčastí (napr. 3. čs. samostatnej brigády, 1. čs. 
tankovej brigády a 5. delostreleckého pluku), k 1. septembru 1944 mal dovedna 
16 451 osôb. Z tohto počtu bolo 7 852 Čechov (6 927 z nich boli volynskí Česi), 
3 326 Slovákov, 4 030 Ukrajincov a Rusínov, 1 243 inej národnosti.59  

Karpatsko-duklianska operácia sa začala ráno 8. septembra 1944. Do večera 
prvého dňa operácie zväzky 101. streleckého zboru postúpili o 10 až 12 km. 
Ostatné zväzky prelomili obranu protivníka len do hĺbky 2 až 6 km. Ďalší vývoj 

57  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.

58  ŠTEMENKO, S. M. Generální štáb za války. Kniha 2. Praha : NV 1974, s. 297. 
59 ŠÁDA, Miroslav – KRÁTKÝ, Karel – Beránek, Jan. Za svobodu Československa, sv. 2. Praha : 

Naše vojsko 1961, s. 60.
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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. V popoludňajších hodinách 8. septembra sa smerom ku Krosnu 
začali presunovať jednotky 1. čs. armádneho zboru, ktorý bol v druhom slede 
38. armády. Na druhý deň narazili na nemecké obranné postavenia za obcami 
Machnówka a Wrocanka, pričom utrpeli značné straty. Po odrazení nepriateľ-
ských protisečí postúpili asi o 2 – 3 km a obsadili osady Bóbrka a Wrocanka. 
V nasledujúcich dňoch jednotky 1. čs. sam. brigády zvádzali ťažké boje o kótu 
534, ktorá niekoľkokrát prešla z rúk do rúk. 3. čs. sam. brigáda sa v tom čase 
prebojovávala k poľskému mestu Dukla. Dňa 12. septembra zasiahli do bo-
jov v Karpatsko-duklianskej operácii aj príslušníci 2. čs. paradesantnej brigá-
dy, ktorá vystriedala jednotky sovietskej 121. streleckej divízie na úseku Bes-
ko – Szanoczek. Už 19. septembra 1944 ale dostala rozkaz stiahnuť sa z frontu 
do Krościenka, kde sa jej jednotky mali pripraviť na odlet na povstalecké úze-
mie. Po dobytí mesta Dukly (20. 9.1944) jednotky 1. čs. armádneho zboru vied-
li ťažké boje o ovládnutie kóty 694 – Hyrowej hory a do večera 25. septembra 
dosiahli cestu Iwla – Tylawa v priestore osady Hyrowa. Potom v noci z 27. na 28. 
septembra vystriedali sovietske jednotky v priestore Barwinka a Zyndranowej,
odkiaľ mali útočiť smerom na Dukliansky priesmyk. V bojoch počas 30. sep-
tembra a 1. októbra sa im ale odpor nemeckých jednotiek prekonať nepodarilo. 
Jednotky 67. zboru, vpravo od úseku 1. čs. armádneho zboru, v tom čase vstúpili 
na územie Slovenska v priestore Šarbova. Veliteľ 38. armády gen. K. S. Moska-
lenko túto skutočnosť využil na presunutie 1. čs. armádneho zboru do pásma 
sovietskej 241. streleckej divízie s cieľom umožniť jeho jednotkám vstúpiť na 
územie Slovenska. Večer 1. októbra začali jednotky 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 hra-
nice Slovenska. V ranných hodinách nasledujúceho dňa prešli čs. jednotky do 
útoku, ale odpor nepriateľa sa im zlomiť nepodarilo. Po celodennom boji sa 
čiara, ktorú zbor dosiahol, v podstate nezmenila. Keď jednotky 67. streleckého 
zboru s 242. tankovou brigádou 4. októbra ovládli Vyšnú Písanú a Hrabovec, 
velenie nemeckých vojsk začalo sťahovať svoje sily do postavení západne a južne 
od Duklianskeho priesmyku. Veliteľ 38. armády na to reagoval rozhodnutím 
nasadiť 1. čs. armádny zbor znova na smere Tylawa, Svidnícke sedlo, Vyšný Ko-
márnik. Presun jeho jednotiek na čiaru Barwinek – Zyndranowa sa začal večer 
4. októbra. 1. čs. samostatná brigáda tu vystriedala jednotky 359. streleckej di-
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vízie do rána 5. októbra a potom aj 3. čs. samostatná brigáda v podvečer toho 
istého dňa. Na druhý deň, v ranných hodinách 6. októbra 1944, československí 
vojaci v súčinnosti s jednotkami 67. streleckého zboru a 31. tankového zboru 
prekonali obranu nemeckých jednotiek pred Duklianskym priesmykom, defi-
nitívne vstúpili na územie Slovenska a do večera dosiahli čiaru: severný okraj 
Nižného Komárnika – potok tečúci južne od vrchu Sovárna. V nasledujúcich 
dňoch viedli vleklé boje o hory Javíra, Hrabov, Obšár, pričom do konca Kar-
patsko-duklianskej operácie (28. 10. 1944) 1. čs. armádny zbor dosiahol čiaru 
južný okraj Korejoviec – južný okraj Vyšného Komárnika.

V prvej polovici novembra 1944 sa jednotky zboru bez úspechu pokúšali 
preniknúť k Hunkovciam. Potom, až do 25. novembra, v súčinnosti so soviet-
skymi jednotkami bojovali o prekonanie obrany protivníka v priestore Obšáru 
a okolitých výšin. Tieto boje už prebiehali v čase, keď vojská 4. ukrajinského 
frontu uskutočňovali Východoslovenskú operáciu60 a vojská 38. armády s 1. čs. 
armádnym zborom viedli pomocný úder z priestoru Duklianskeho priesmyku 
na juhozápad. V dňoch 26. – 28. novembra 1. čs. zbor prenasledoval ustupujú-
ce nepriateľské jednotky na smere Bodružal, Gribov, Vislavu, Stročín a pozdĺž 
cesty Bodružal – Miroľa – Bukovce – Stropkov. K večeru dňa 27. novembra 
pechota 1. čs. brigády dosiahla Stročín a na svitaní dňa 28. 11. 1944 dosiahla 
3. čs. brigáda mesto Stropkov. Prekročiť rieku Ondavu z chodu sa ale českoslo-
venským jednotkám nepodarilo a na začiatku decembra dostali rozkaz prejsť 
do obrany, ktorá sa k 7. decembru 1944 tiahla v dĺžke 25 km pozdĺž Ondavy 
od Breznice cez Sitnik, Stropkov, Tisinec na Duplín a Stročín až k Nižnému 
Orlíku. V tom čase už 38. armáda spolu s 1. čs. armádnym zborom pôsobila  
zostave 4. ukrajinského frontu, do podriadenosti ktorého prešla 26. novembra 
1944 . Na začiatku poslednej dekády decembra sa úsek obrany 1. čs. armádne-
ho zboru rozšíril k Vápeníku a 2. januára 1945 až poľskej obci Ciechania, čím 
dosiahol dĺžku 36 km. Na druhý deň prešiel zbor do podriadenosti 1. gardovej 
armády genplk. A. A. Grečka.

V obrane pri rieke Ondave jednotky 1. čs. armádneho zboru zotrvali do 
začiatku druhej polovice januára 1945. Medzitým, dňa 18. decembra 1944, 
dostal veliteľ delostrelectva zboru rozkaz presunúť päť delostreleckých plukov 
do priestoru poľského Jasla. Tam sa v rámci 38. armády 15. januára 1945, spo-
lu s 1. tankovým práporom 1. čs. samostatnej tankovej brigády, podieľali na 
prielome nemeckej obrany.

Počas pôsobenia jednotiek zboru v obrane pri rieke Ondave boli personálne 
posilnené. Od 1. novembra 1944 do 15. januára 1945 zo Zakarpatskej Ukrajiny, 

60 V staršej literatúre označovaná ako Užhorodsko-ondavská.
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zo sovietskych zajateckých táborov, zo Slovenska i iných krajín a z partizánskych 
oddielov, ktoré prešli cez front, prišlo dovedna 8 070 mužov.61 Prebiehal výcvik 
jednotlivcov i jednotiek nasadených v obrannej zostave, v rámci brigád vznikli 
výcvikové strediská, v ktorých sa uskutočňoval výcvik nových príslušníkov zbo-
ru, pri štábe zboru boli zriadené dôstojnícke školy pre pechotu, delostrelectvo, 
spojovacie a ženijné jednotky, pri veliteľstve ženijného práporu vznikla poddôs-
tojnícka škola.

Úspešne prebiehajúci útok 38. armády, do ktorého na krakovskom smere 15. 
januára 1945 prešla z priestoru južne od Jasla, sa pozitívne prejavil aj v pásme 
činnosti 1. čs. armádneho zboru. Ten sa po 45 dňoch obrany pri Ondave 16. 
januára 1945 k nemu pripojil na úseku Ciechania – Vyšná Jedľová dvomi prá-
pormi 1. čs. samostatnej brigády. Na svitaní dňa 18. januára 1945 pechota 3. čs. 
brigády a prápor samopalníkov tankovej brigády prešli cez rieku Ondavu a zača-
li prenasledovať nepriateľa: 3. čs. brigáda na smere Nižná Olšava, Vyšná Olšava, 
Okrúhle, Kučín, Bardejov a samopalníci na smere Bokša, Štiavnik, Rovné, Zbo-
rov. Počas 19. januára prešla do prenasledovania ustupujúcich jednotiek protiv-
níka aj 1. čs. samostatná brigáda, a to smerom na Zborov. Bardejova a Zborova 
sa jednotky zboru zmocnili v noci z 19. na 20. januára 1945. Pretože smer ich 
ďalšieho postupu viedol na územie Poľska, 20. januára 1. čs. armádny zbor do-
stal rozkaz veliteľa 1. gardovej armády sústrediť jednotky v priestore Bardejova 
a Zborova a po ich presune sa do svitania 22. januára 1945 sústrediť v priestore 
západne od Prešova. Súčasne prešiel 1. čs. armádny zbor do podriadenosti 18. 
armády gen. A. I. Gastiloviča, s úlohou postupovať pozdĺž cesty vedúcej na Spiš-
ské Podhradie a Levoču. 

Dňa 22. januára 1945 pechota 1. čs. zboru vystriedala jednotky sovietskej 
128. streleckej divízie a nadviazala dotyk s nepriateľom na čiare Štefanovce – Ši-
roké – Víťaz, na úpätí horského masívu Branisko. Po bojoch trvajúcich tri dni, 
vyvrátila 25. januára obranu protivníka na svahoch západne od Vyšného Slavko-
va aj na hrebeni Braniska a zbor prešiel do jeho prenasledovania: 1. čs. brigádou 
na smere Vyšný Slavkov – Kežmarok a 3. čs. brigádou na smere Široké – Spiš-
ské Podhradie – Levoča. Jednotkám 3. čs. samostatnej brigády sa v súčinnosti 
s 24. streleckou divíziou podarilo v noci na 27. januára zmocniť Levoče a večer 
toho istého dňa jednotky 1. čs. samostatnej brigády obsadili Kežmarok.

V noci na 27. januára 1945 sa 1. čs. zbor jednotkami 3. čs. brigády úde-
rom z východu a severovýchodu, v spolupráci s 24. pešou divíziou ČA, zmocnil 

61 VÚA – VHA Praha, f. SSSR – IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/13, inv. č. 93.
     Zo Zakarpatskej Ukrajiny v tom čase prišlo 2 991 dobrovoľne zmobilizovaných mužov a zo 

zajateckých táborov 3 070.
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okresného mesta Levoče. Na druhý deň 1. čs. brigáda obsadila Kežmarok. V na-
sledujúcich dňoch prešli jednotky zboru po južných úbočiach Vysokých Tatier, 
oslobodili Važec a prenasledovali nepriateľa v smere na Východnú a Liptovský 
Hrádok. Na konci januára narazili na silne vybudované obranné postavenie 
nepriateľských vojsk východne od Liptovského Mikuláša. Prvé pokusy o jeho 
prelomenie, uskutočnené v dňoch 3. , 5., 12. a 13. februára, boli neúspešné. 
V polovici februára 1945 prešiel 1. čs. armádny zbor do obrany na čiare: severne 
od kóty 790 – cintorín 1 km severozápadne od Žiaru – západný okraj Smrečian – 
juhozápadné svahy výšiny 770 – výšina 713 – Okoličné. Medzitým, na začiatku 
februára 1945, Slovenská národná rada vyhlásila  mobilizáciu na oslobodenom 
území východného Slovenska.62 Príliv doplnkov umožnil, aby boli nielen dopl-
nené straty z predošlých bojov, ale aj sformované nové súčasti 1. čs. armádneho 
zboru – už v januári 1945 vznikla 1. čs. zmiešaná letecká divízia, v prvej polo-
vici februára sa sformoval 4. čs. samostatná brigáda, po prechode cez front sa 
ako pešia zreorganizovala 2. čs. paradesantná brigáda, v rámci 3. čs. samostatnej 
brigády sa zorganizoval 6. peší prápor, vznikol stavebný cestný prápor a prápor 
lyžiarov.

Na konci februára 1945 sa skončili prípravy zboru na nový útok na Liptov-
ský Mikuláš, ktorý sa začal 3. marca. Výraznejší úspech v ňom dosiahla sovietska 
24. strelecká divízia, ktorá sa zmocnila Liptovského Mikuláša, zatiaľ čo jednot-
ky 1. čs. armádneho zboru prelomili predný okraj nepriateľskej obrany seve-
rovýchodne od Liptovského Mikuláša a ovládli Trstené a Bobrovec. Jednotky 
postupujúce severne i južne od hlavného zoskupenia zboru však boli zastavené 
bočnými paľbami protivníka. V ten istý deň prešli nemecké jednotky do pro-
tisečí, ktoré pokračovali aj v nasledujúcich dňoch, a vytlačili československých 
vojakov z Bobrovca a Trsteného. V dňoch od 5. do 9. marca jednotky 1. čs. zboru 
s 24. pešou divíziou, odrážajúc silné protiútoky nepriateľa na Liptovský Miku-
láš a na výšinu 768,0, viedli húževnaté boje o výšiny 729,4 a 748 jednotkami 
1. čs. brigády na severe, v spolupráci s 274. peším plukom a 168. peším plukom 
24. divízie, ktoré útočili z juhu. Dňa 9. marca veliteľ 18. armády nariadil preru-
šiť útočné akcie, preskupiť jednotky a prejsť do dočasnej obrany. 1. čs. armádny 
zbor mal pritom vystriedať jednotky 24. streleckej divízie v Liptovskom Miku-
láši 1. čs. samostatnou brigádou. Počas 10. marca a až do večera dňa 11. marca 
1. čs. brigáda úspešne odrážala útoky na mesto. Večer 11. marca nepriateľské
jednotky súčasným úderom zo západu, severu a juhu na Liptovský Mikuláš, 

62 Mobilizácia sa postupne rozširovala na ďalšie oslobodené územia Slovenska. Do 15. marca 1945 
počet príslušníkov 1. čs. zboru narástol na 28 366 a do 15. mája 1945 na 51 134. VÚA – VHA 
Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/3, inv. č. 365.
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z výšiny 748 na juh, z priestoru severne od Iľanova na Okoličné a z Iľanova na 
výšinu 673, donútili československé jednotky ustúpiť z mesta. So zreteľom na 
situáciu jednotiek zboru veliteľ 18. armády rozhodol o ich prechode do obrany 
na čiare západný okraj lesa severne od kóty 790 – 1 km východne od Jalovca – 
výšina 768,0 – nepomenovaná výšina juhozápadne od Smrečian – výšina 770 
– Vitališovce – východné a východné svahy výšiny 748 – veľkostatok západne od 
osady Okoličné – výšina 673.

Záverečné boje o Liptovský Mikuláš sa začali 30. marca 1945. Do 3. apríla 
jednotky 1. čs. zboru, odrážajúc protiútoky pechoty a tankov nepriateľa, viedli 
boje o udržanie postavení na výšine 828 a výšine 915. Nepriateľ tu  za necelé šty-
ri dni skupinami 100 – 300 mužov, podporovaných 2 – 8 tankmi, prešiel do pro-
tiútoku dovedna 31-krát. Dňa 4. apríla jednotky 1. čs. zboru prešli do útoku na 
celom fronte, v spolupráci s 24. streleckou divíziou prelomili obranu protivníka 
severne a južne od Váhu a oslobodili Liptovský Mikuláš. V ranných hodinách 
5. apríla vnikli do Ružomberka, po oslobodení ktorého mali postupovať pozdĺž 
toku rieky Váh smerom na Žilinu. Narazili však na silný odpor protivníka, opie-
rajúceho svoju obranu o hrebene Veľkej a Malej Fatry. V nasledujúcich dňoch 
obe tieto pohoria museli jednotky zboru prekonávať s využitím obchvatných 
manévrov, pričom jednotlivé brigády cez horské hrebene útočili na samostat-
ných smeroch. Od 6. apríla viedli vyčerpávajúce boje o prechody cez Veľkú Fatru 
na Turčiansky Sv. Martin a na Vrútky, južne od Váhu. 1. čs. brigáda bojovala 
o prechod cez Ľubochnianske sedlo. 3. čs. brigáda narazila na húževnatý od-
por nepriateľa brániaceho sa na svahoch západne od Váhu a Oravy, opierajúc sa 
o Kraľovany. 4. čs. brigáda, ktorá bola prisunutá zo zálohy veliteľa zboru z Ru-
žomberka, uskutočnila hlboký obchvat do boku a tyla nepriateľa do priestoru 
Sklabinský Podzámok – Jasenovo. Do večera 7. apríla jej jednotky v priestore 
hory Magura  prekročili hlavný hrebeň Veľkej Fatry a prenikli k Nolčovu. Súčas-
ne jednotky pravého ľavého krídla 4. brigády prekročilo hlavný hrebeň Veľkej 
Fatry v priestore hory Kľak a postupovali k Podhradiu. Ostatné jednotky 1. čs. 
armádneho zboru v tom čase dosiahli miestne úspechy v Ľubochnianskom sed-
le i v Kraľovianskom priesmyku. V nasledujúci deň 4. čs. samostatná brigáda  
na severozápadnom a západnom úpätí Veľkej Fatry ovládla Nolčovo, Konské, 
Podhradie a postupovala ku Sklabinskému Podzámku. 1. čs. samostatná bri-
gáda južne od Váhu ovládla Ľubochnianske sedlo a obsadila Krpeľany. 3. čs. 
samostatná brigáda, útočiaca  po oboch stranách Váhu, v súčinnosti s jednot-
kami pravého krídla 1. čs. samostatnej brigády oslobodila Kraľovany. Pokusy 
jednotiek zboru o hlbší prienik do nepriateľskej obrany v dňoch 9. a 10. apríla 
nepriniesli úspech. Situáciu zmenil obchvatný manéver 4. čs. samostatnej bri-
gády na smere od Sklabine cez Dražkovce na Turčiansky Sv. Martin, do ktorého  
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československé jednotky vstúpili ráno 11. apríla, takmer súčasne s jednotkami 
rumunskej 18. pešej divízie, ktorá prenikla k mestu od juhu – od Slovenské-
ho Pravna a Mošoviec. V rovnakom dni jednotky 1. a 3. brigády ovládli Sučany, 
Turčianske Kľačany, Priekopu a Vrútky.

Po prekročení Veľkej Fatry a oslobodení Martina a Vrútok 1. čs. armády zbor 
postupoval jednou brigádou pozdĺž komunikácie Vrútky – Žilina a dvoma bri-
gádami cez hrebene Malej Fatry. Ešte 11. apríla 1945 boli na výšiny Malej Fatry 
vyslané prieskumné hliadky. Na svitaní 12. apríla za nimi vyrazili hlavné sily 
peších práporov.  Na pravom krídle zboru z Vrútok útočila 3. čs. samostatná 
brigáda. Jej hlavné sily postupovali južne od Váhu a zvyšok po severnom bre-
hu. V strede zostavy zboru z priestoru Priekopy postupovala 1. brigáda, ktorá 
mala prekročiť Malú Fatru v priestore hory Minčol (1 364 m). Na ľavom krídle 
zboru,  z priestoru Turčianskeho Sv. Martina na Kunerad, útočila 4. čs. samo-
statná brigáda. 12. apríla sa na jednotlivých smeroch postupu československým 
jednotkám podarilo preniknúť až na západné svahy Malej Fatry. Potom ale boli 
zastavené protisečami jednotiek protivníka v priestore hory  Grúň a Polom, 
a čiastočne aj zatlačené späť. Úspech nepriniesol ani útok údolím Váhu, kde  
jednotky zboru narazili na silný odpor v priestore Dubnej Skaly. Dňa 13. apríla 
pechota zboru zaujímala pozície na čiare: hora Pleso – 800 m juhovýchodne od 
železničnej stanice Dubná Skala – južné svahy hory Grúň – hora Polom – výši-
na 824 – výšina 816 – hora Žiar – výšina 765. Opakované seče na oporné body 
nepriateľských jednotiek neboli úspešné, a preto v polovici apríla bol útok 1. čs. 
armádneho zboru zastavený. V nasledujúcich dňoch boli jednotky preskupené 
a časť delostrelectva sa premiestnila na horské vrcholy. Obrana nemeckých jed-
notiek sa v tomto čase opierala o horu Polom (1 069 m). V druhej polovici apríla 
sa preto práve o túto horu rozpútali najťažšie boje. Východiskovým priestorom 
útoku na Polom sa stali svahy hôr Sucharová, Úplaz a  Minčol, ktoré jednotky 
zboru dobyli v predchádzajúcich dňoch.

Predpoludním 18. apríla začali útočiť smerom na Polom dva prápory 3. bri-
gády, ale úspech nedosiahli. V ďalších dňoch úderné skupiny 4. čs. samostat-
nej brigády síce dokázali preniknúť na vrchol Polomu, ale neudržali ho. Obrat 
nastal 22. apríla, keď vrchol Polomu jednotky 4.  brigády definitívne dobyli 
a jednotkám zboru tak otvorili cestu po severozápadných svahoch Malej Fatry 
k Strečnu. 26. apríla údolím potoka Varínka zo severovýchodu prenikli k Váhu 
jednotky sovietskeho 17. gardového streleckého zboru. V ten istý deň jednotky 
1. čs. armádneho zboru prekonali obranu protivníka v priestore Strečna. Ne-
mecké velenie stiahlo svoje vojská na hlavné postavenie žilinského obranného 
pásma, opierajúce sa o opevnené východné okraje mesta, rieku Kysucu s okoli-
tými vrchmi a rieku Váh.
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Dňa 29. apríla prieskum 1. čs. armádneho zboru zistil ústup nepriateľských 
jednotiek a veliteľ zboru nariadil ich prenasledovanie, ktoré sa začalo ráno 
30. apríla. 3. čs. samostatná brigáda, ktorá postupovala smerom na Mojšovú 
Lúčku a Žilinu, sa v tento deň z juhovýchodu prebojovala do Žiliny a potom 
pokračovala v postupe na Veľkú Bytču. Do večera dosiahla priestor Dolné-
ho Hričova, Hričovského Podhradia, Dolného Podhradia, Dolnej Hlbokej 
a Hrabovej. 1. čs. samostatná brigáda prenasledovala ustupujúceho protivníka 
smerom na Rajecké Teplice, Zbyňov, Súlov, Jablonové a k večeru 30. apríla 
prenikla do priestoru Predmier – Maršová. 4. čs. samostatná brigáda postupo-
vala smerom na Rajec, Prečín a Považskú Bystricu. Ku koncu dňa 30. apríla 
dosiahla priestor Vrtižer – Považská Bystrica. Do večera 30. apríla tak 1. čs. 
armádny zbor prenikol v priestore medzi Žilinou a Považskou Bystricou na 
východný breh Váhu. Jeho prechod začali jednotky zboru s pomocou improvi-
zovaných prostriedkov už v noci na 1. mája. Zborovému ženijnému práporu sa 
pri Veľkej Bytči podarilo na západný breh Váhu prepraviť časť jednotiek 3. čs. 
samostatnej brigády, ktoré toto mesto oslobodili ráno 1. mája 1945. Takmer 
v rovnakom čase jednotky 4. čs. samostatnej brigády oslobodili Púchov. Počas 
1. mája zborový ženijný prápor postavil pri Považskom Podhradí pontónový 
most a 2. mája v súčinnosti so sovietskymi ženistami dokončil stavbu mosta 
pri Veľkej Bytči. Vďaka tomu sa  v krátkom čase podarilo cez rieku Váh pre-
praviť všetky hlavné sily 1. čs. armádneho zboru, ktoré pokračovali v prena-
sledovaní ustupujúcich nepriateľských jednotiek. 3. čs. samostatná brigáda, 
na pravom krídle zboru, postupovala od  Veľkej Bytče cez Štiavnik a vrcholy 
Javorníkov do údolia Hornej Bečvy pri Malých a Veľkých Karloviciach. 1. čs. 
samostatná brigáda, v strede zostavy zboru, postupovala od Veľkej Bytče cez 
Štiavnik a Papradno do údolia Hornej Bečvy pri Hrozienkove a 4.  čs. samo-
statná brigáda, na ľavom krídle zboru, od Považského Podhradia cez Dol-
nú Maríkovú, Modlatín a Čertov do údolia Hornej Bečvy pri osade Bařiny. 
2. mája 1945 na územie Moravy ako prvé prenikli jednotky 4. čs. samostat-
nej brigády v priestore Bařin. V nasledujúci deň hlavné sily zboru dokončie-
vali likvidáciu nepriateľských odporov na Javorníkoch. Tým sa skončili boje
príslušníkov 1. čs. armádneho zboru pri oslobodzovaní Slovenska. 

Počas bojov 1. čs. armádneho zboru pri oslobodzovaní Slovenska výrazne 
narástol počet jeho príslušníkov. Nábor dobrovoľníkov po prekročení hraníc 
Slovenska a mobilizácia prebiehajúca na postupne oslobodzovaných územiach 
umožnili, že do začiatku druhej polovice mája 1945, t. j. do reorganizácie 1. čs. 
armádneho zboru na armádu, nastúpilo do jeho bojových útvarov, výcviko-
vých jednotiek a zariadení, škôl a tylových zariadení 74 148 osôb. Z toho bolo 
67 799 Slovákov (91,43 %), 5 349 Rusínov a Ukrajincov (7,22 %) a 1 000
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Čechov (1,35 %).63  Z uvedených 67 799 Slovákov bolo do bojových súčastí zbo-
ru do konca vojny zaradených 49 29964 a na oslobodenom území – vo výcviko-
vých zariadeniach a strážnych jednotkách – zostalo 18 500.65 Súhrnný počet, od 
roku 1942 zaevidovaných, príslušníkov čs. vojska vytvoreného v ZSSR dosia-
hol číslo 97 299. Z toho bolo 3 670 Čechov, 8 780 volynských Čechov, 72 400 
Slovákov, 12 499 Ukrajincov a Rusínov.66 Podľa doposiaľ neúplných údajov sú-
hrnné straty čs. vojska, ktoré vzniklo na území Sovietskeho zväzu, predstavovali 
15 115 osôb, z toho padlo, zomrelo a bolo nezvestných 3 942  a 11 173 bolo 
ranených.67 Takmer 90 % z uvedených súhrnných strát tohto vojska pripadá na 
boje, ktorými jeho príslušníci prešli pri oslobodzovaní Slovenska počínajúc ich 
nasadením do Karpatsko-duklianskej operácie a končiac prechodom jednotiek 
1. čs. armádneho zboru cez slovensko-moravské hranice v Javorníkoch.

63 Vojenské dějiny Československa, zv. IV. Praha : Naše vojsko, 1988, s. 710.
64 VÚA – VHA Praha, f. MNO – štátny tajomník, šk. 10. Doplňovacia správa 1. čs. zboru č. j. 

1815-ev, dôv., 1945.
65 Podľa výkazu počtu Slovákov, ktorí sa zúčastnili bojov v poslednej fáze vojny, spracovanom 

na konci novembra 1945 v rámci príprav na mierové rokovania, bolo: vo výcvikovom 
stredisku v Levoči cca 9 000 mužov, vo výcvikovom stredisku v Poprade cca 6 000 mužov, 
v poddôstojníckych školách a školách na dôstojníkov v zálohe cca 2 000 mužov a vo 
výcvikovom stredisku v Havaji a Snine 1 500 mužov.  VÚA – VHA Praha, f. MNO – štátny 
tajomník, šk. 10. Doplňovacia správa 1. čs. zboru č. j. 1815-ev, dôv., 1945.

66 Vojenské dějiny Československa, zv. IV. Praha : Naše vojsko, 1988, s. 710.
67 Československá armáda 1935 – 1945. (Plány a skutečnost). Příspěvky z mezinárodní konference 

22. – 23. října 2002. Praha : Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003, s.158.
    Podľa údajov publikovaných v roku 1960 súhrnné straty československých jednotiek 

počas bojov na území ZSSR boli : 969 osôb, z toho bolo padlých 414. Súhrnné straty 
československých jednotiek v ZSSR za celú dobu ich bojového nasadenia, t. j. počínajúc bojom 
pri Sokolove  a končiac účasťou v Pražskej operácii, predstavovali 15 446 osôb, z toho padlo 
2 860, ranených bolo 10 436 a nezvestných 2 150. ČEJKA, Eduard – KLÍPA, Bohumír. Za 
svobodu Československa. Svazek třetí. Praha : Naše vojsko, 1960, s. 529-530. 
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1 1944, 15. mája – 28. júla 1944.  – Výpisy z vojnového  
denníka  1. čs. armádneho zboru v ZSSR

 

Organizácia a vývoj 1. čs. zboru v ZSSR v období od 15. 5. do 27. 7. 1944.

V súlade s dohovorom medzi vládou ZSSR a vládou Republiky Českosloven-

skej, hlavný štáb Červenej armády rozkazom No. org./2/307.432/ss zo dňa 10. 

apríla 1944 premenoval Čs. vojenskú jednotku v ZSSR na „1. čs. armádny zbor 

v ZSSR“.

Podľa tohto dohovoru 1. čs. armádny zbor bude organizovaný takto:

 1.  Veliteľstvo 1. čs. armádneho zboru v ZSSR,
 2. 1. čs. samostatná pešia brigáda Radu Suvorova II. triedy a Radu Bohdana
  Chmelnického I. triedy,
 3. 2. čs. samostatná paradesantná brigáda,
 4. čs. samostatný záložný pluk,
 5. čs. samostatný tankový prápor.
   Za veliteľa 1. čs. zboru bol určený brig. gen. Jan Kratochvíl.
   Dňa 15. mája 1944 vzniklo veliteľstvo a štáb 1. čs. zboru v ZSSR.
   1. čs. zbor je k 15. 5. 1944 organizovaný a dislokovaný takto:
 1. veliteľstvo zboru a štáb – SV Sadagura,
 2. 1. čs. sam. brigáda (bez tankového práporu) – SV1 les južne od Rusiv,
 3. 2. čs. sam. brigáda – SV Proskurov,
 4. tankový pluk – SV – pridelený k 1. čs. sam. brigáde,
 5. intendančný park – Lužany,
 6. zbrojný park – bude oznámené,
 7. zborová autorota – Sadagura,
 8. zborový spojovací prápor – SV Sadagura,
 9. zborová štábna rota – Sadagura,
10. skupina ZU2 – Sadagura,
11. poľný súd – Sadagura
12.  čs. náhradný pluk – Sadagura s náhradnou rotou v Kamenci Podolskom.

Veliteľstvo 1. čs. zboru v ZSSR uskutočňuje styk s československými ústrednými 
a ostatnými úradmi, ako aj so sovietskym veliteľstvom a úradmi.
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Jednotky zboru, pokiaľ nie je nariadené inak, sú po všetkých stránkach podriade-
né zboru.

1. čs. zbor sa stará o zásobovanie jednotiek intendančným, zbrojným, auto a ostat-
ným materiálom.

2. čs. sam. brigáda sa zásobuje proviantom, pohonnými hmotami a strelivom sa-
mostatne.

1. čs. sam. brigáda a tankový pluk sa zásobuje pohonnými hmotami samostatne.
Veliteľov s právomocou vojenských telies, náčelníkov štábov brigád, určuje veliteľ 

zboru.
Do právomoci veliteľa zboru patria všetky práce súvisiace s ďalšou organizáciou 

a taktiež mobilizáciou občanov československej národnosti na území ZSSR.
Dňa 20. mája 1944 bol zlúčený tankový prápor 1. čs. sam. brigády so samo-

statným tankovým práporom 1. čs. zboru do 1. tankového pluku. Tankový pluk sa 
podriaďuje veliteľstvu 1. čs. zboru. Dňom 22. mája 1944 pridelil veliteľ 1. čs. zboru 
brig. gen. Jan Kratochvíl 1. tankový pluk 1. čs. samostatnej brigáde, ktorá sa stará 
o jeho zásobovanie strelivom, pohonnými hmotami a proviantom – vypláca peňažné 
náležitosti. Ostatným materiálom sa tankový pluk zásobuje samostatne zo zborového 
skladu.

Ku dňu 30. mája 1944 sú jednotky 1. čs. zboru v rámci 1. ukrajinského frontu 
rozmiestnené takto:

1. čs. sam. brigáda v priestore Sniatyn (po práporoch a oddieloch táborí v lesoch). 
SV 1. čs. sam. brigády – les južne od priestoru Rusiv.

2. čs. sam. brigáda je ubytovaná v Proskurove. SV brigády – v Proskurove.
1. čs. náhr. pluk – Sadagura. SV – Sadagura. Náhradná rota 1. čs. náhr. pluku je 

ubytovaná v Kamenci Podolskom.
Veliteľstvo 1. čs. zboru – Sadagura.
Zborové útvary: 
– odevný sklad – Kamenec Podolský,
– zborové jatky – Černovice,
– zborové pekárne – Černovice a Sniatyn,
– intendančný park – Lužany,
– spojovacie jednotky – Sadagura,
– štábna rota zboru – Sadagura,
– zborový zbrojný park – Sadagura – Kamenec Podolský (tieto jednotky sú na 

presune z Kamenca Podolského do Sadagury).
– rota zvláštneho určenia (ZU) bola dňa 26. 5. 1944 presunutá zo Sadagury do 

Proskurova; v Sadagure nemohla cvičiť s rádiostanicami „Sever“; na základe rozhod-
nutia veliteľstva frontu bude pracovať (cvičiť) rádiospojenie Proskurov – Žitomír. 
Početný stav roty: 3 dôstojníci, 5 rotmajstrov a 78 poddôstojníkov a mužstva.



38

Rozkazom veliteľa 1. ukrajinského frontu zo dňa 23. mája 1944 č. j. 0056, v súla-
de so smernicami gen. štábu Červenej armády č. j. 1/1650 zo dňa 19. 5. 1944, bola 
dňa 1. 6. 1944 zorganizovaná 3. čs. sam. brigáda v ZSSR v tejto rámcovej organizá-
cii: veliteľstvo a štáb brigády, spoj. rota, žen. rota, 4. a 5. peší prápor, prápor samopal-
níkov, del. pluk PT3, protilietadlový oddiel, samostatná prieskumná rota, autorota.

So súhlasom sovietskej vlády a hlavného velenia ČA sa dňa 1. 6. 1944 zriadil „1. 
čs. letecký pluk v ZSSR“, ktorý po stránke všeobecno-vojenskej a disciplinárnej pod-
lieha veliteľstvu 1. čs. zboru v ZSSR – po stránke taktickej a operačnej sa podriaďuje 
veliteľstvu vyššej sovietskej jednotky, ktorej bude pridelený.

Podľa nariadenia gen. štábu ČA č. j. org./10/39211 zo dňa 4. 6. 1944 a MNO č. 
j. 14041 z 1. 6. 1944 dňom 13. 6. 1944 reorganizovať 128. čs. sam. stíhaciu leteckú 
peruť na „1. čs. sam. stíhací let. pluk“.

Dňom 1. 6. 1944 bol organizovaný spojovací prápor 1. čs. zboru v ZSSR č. j. 
3935/taj./1944. Dočasná organizácia spojovacieho práporu: štábna čata, telegrafná 
rota, rádiorota. Spojovací prápor je samostatnou hospodárskou a kmeňovou stoti-
nou, ktorá sa podriaďuje veliteľovi 1. čs. zboru.

Číslom jednacím 3935-taj./144 zo dňa 1. 6. 1944 bol zriadený ženijný prápor 
v ZSSR. Dočasná organizácia žen. práporu: veliteľská čata a dve ženijné roty. Zboro-
vý žen. prápor je samostatnou hospodárskou a kmeňovou stotinou, ktorá sa podria-
ďuje veliteľovi zboru.

Číslom jednacím 3901-taj./1944 zo dňa 1. 6. 1944 bol zriadený zborový zbrojný 
park. Zborový zbrojný park má: zborové pojazdné dielne, zborový muničný a zbroj-
ný sklad. Zborový zbrojný park sa podriaďuje priamo zborovému zbrojnému dôstoj-
níkovi.

5. 7. 1944 navštívil 1. čs. zbor v ZSSR veľvyslanec Fierlinger Z., gen. Píka a pred-
stavitelia ČA. V dňoch 7. – 9. 7. 1944 hostia navštívili 3. brigádu. V dňoch 10. – 12. 
7. boli hostia v 2. brigáde.

Až do 10. 7. 1944 bola 1. čs. brigáda podriadená 18. armáde. Dňa 10. 7. 1944 
prešla na základe rozkazu veliteľa 1. UF4 čís. 17877/š do podriadenosti 1. čs. zboru.

7. 7. 1944 vykonala 1. čs. brigáda ukážkové cvičenie v prítomnosti dôstojníkov 
18. armády. Podľa ich dobrozdania je 1. čs. brigáda veľmi dobre pripravená na boje, 
ktoré ju očakávajú v budúcich dňoch.

Od založenia zboru až do dňa 27. 7. 1944 sa vykonával intenzívny výcvik všetkých 
jednotiek zboru. Bojaschopnosť jednotiek bola preverená počas práporných a brigád-
nych cvičení. Ostrá poľná streľba bola vykonaná vo všetkých jednotkách – po prápo-
roch s účasťou delostrelectva. Výsledky ostrej streľby boli veľmi dobré.

V dňoch 19. – 27. 7. 1944 sa uskutočnilo školenie štábov zboru, 3. a tankovej 
brigády, kde sa precvičila technika práce jednotlivých oddelení, utajené velenie, ko-
mendantská služba (veliteľa stanu) a bojová dokumentácia.



39

30. 7. 1944 sa uskutočnilo štábne aplikačné cvičenie, ktorého sa zúčastnili štáby 
zboru, 2. a 3. brigády a tankovej brigády na tému: útok zboru na silno opevnené 
obranné postavenie spojený s násilným prechodom rieky. Aplikačné cvičenie riadil 
škpt. B. Lomský. Precvičený bol pracovný postup jednotlivých oddelení počas orga-
nizácie útoku a počas útoku, spôsob vypracovania rozhodnutia veliteľa, technika vy-
pracovania bojových dokumentov a forma odovzdania rozkazu veliteľa podriadeným 
jednotkám.

28. 7. 1944 bol tankový pluk preformovaný na 1. čs. sam. tankovú brigádu.

ORGANIZÁCIA 1. ČS. ZBORU V ZSSR – KU DŇU 27. 7. 1944:
Ku dňu 25. 7. 1944 je 1. čs. zbor v ZSSR organizovaný a dislokovaný takto:
– veliteľstvo 1. čs. zboru so štábom operačným a štábom tyla – Sadagura,
– zborový spojovací prápor 1 – Sadagura,
– zborový ženijný prápor 1 – Lužany,
– 1. čs. brigáda – priestor 5 km sev. od oblasti Sniatyn,
– 2. čs. brigáda – Proskurov,
– 3. čs. brigáda – les 10 km sev. od Sadagury,
– 1. čs. tankový pluk – Rusiv,
– rota zvláštneho určenia – Sadagura,
– zborové tylo: – veliteľstvo tyla – Sadagura,
– intendančný park – Lužany,
– zbrojný park – Ošechlib,
– autopark – Sadagura, 
– CHPPG 51645 – Sniatyn,
– veterinárna ambulancia – Stecová,
– 1. čs. letecký pluk – Proskurov,
– 1. čs. náhradný pluk – Kamenec Podolský.
Podrobná organizácia zboru je v prílohe vojnového denníka – príloha je vo forme 

schémy.
Výkaz bojových počtov je v prílohe.6

Operačný štáb 1. čs. zboru je čiastočne skompletovaný. Citeľný je nedosta-
tok dôstojníkov pre operačné oddelenia, spravodajské oddelenia a dôstojníkov 
delostrelectva. Štáb tyla je práceschopný. Náčelník štábu je škpt. pech. Lomský 
Bohumír.

Spojovací prápor 1 je schopný bojovej činnosti – veliteľom je škpt. tel. Skokan 
František. Oblečený je do anglického výstroja. Chýbajú mu transportné prostriedky: 
áut 38, koní 85.

Samostatný zborový ženijný prápor 1 – káder 100 mužov bol vyčlenený pre zboro-
vý žen. prápor z bývalého žen. práporu 1. čs. brigády. Žen. prápor 1 má úplný počet 



40

materiálu. Prápor je bojaschopný. Nutné je čiastočné doplnenie mužstva. Mužstvo je 
oblečené v anglickom výstroji. Práporu chýbajú transportné prostriedky: áut 32.

1. čs. brigáda je uznaná komisiou štábu 18. armády za plne bojaschopnú jednot-
ku. Brigáda je úplne vyzbrojená a vystrojená československým výstrojom. Chýba jej 
74 áut.

2. čs. brigáda je úplne bojaschopná a vyzbrojená. Mužstvo 2. čs. brigády má čs. 
výstroj.

3. čs. brigáda je skompletovaná na 75 %. Je úplne vyzbrojená. Mužstvo má ang-
lický výstroj. Chýba jej 238 áut, 174 koní.

1. čs. tanková brigáda má 60 bojaschopných posádok T-42. Dnes (28. 7.1944) 
bolo oficiálne povolené zlúčenie troch samostatných tankových práporov do tankovej 
brigády, čo zaručuje zoskupovanie tankov a jednotné velenie. Tanková brigáda má čs. 
výstroj. Do konca mesiaca júla boli prisľúbené tanky, doteraz nedošli.

Rota ZU je plne vycvičená a v plnej bojovej pohotovosti. 17 radistov pracujúcich 
so stanicami „Sever“ zostalo v Proskurove na zdokonalenie rádiového výcviku. ZU je 
vystrojená čs. výstrojom.

Zborové tylá sú plne vyzbrojené a vystrojené anglickým výstrojom. Tylom chýba 
časť transportných prostriedkov – 54 áut. Dňa 23. júla 1944 bola 1. čs. zboru natrva-
lo pridelená CHPPG (chirurgickij polevoj podvižnyj gospital) 5 164. Počty CHPPG 
– dôstojníkov 13, mužstva 51. Chýba chirurg a dvaja lekári. Kapacita 200 lôžok.

Ku dňu 28. júla 1944 chýba jednotkám 1. čs. zboru podľa vojnových tabuliek: 
4 490 osôb, 259 koní, 516 áut.

Morálny stav jednotiek k 28. 7. 1944 – veľmi dobrý, stav výstroja – veľmi 
dobrý, stav výzbroje – veľmi dobrý. Materiálne zabezpečenie a stravovanie – veľ-
mi dobré.

1. čs. zbor v ZSSR – záloha 1. ukrajinského frontu
Dňa 27. júla 1944 odletel veliteľ zboru s náčelníkom štábu na štáb 1. ukrajin-

ského frontu požiadať veliteľa 1. ukrajinského frontu maršala ZSSR Koneva7 o nasa-
denie jednotiek 1. čs. zboru do boja o hranicu a územie Československej republiky. 
Veliteľ 1. ukrajinského frontu tejto prosbe vyhovel a vydal veliteľovi 1. čs. zboru 
rozkaz, podľa ktorého 1. čs. zbor dostal túto úlohu: sústrediť sa ku dňu 8. 8. 1944 
v priestore Biskoviči – Dubrivka – Vaňoviči – Čukva – Sambor. SV 1. čs. zboru od 
8. 8. 1944 – Sambor.

Hneď po návrate veliteľa zo štábu 1. ukrajinského frontu dňa 27. 7. 1944 o 23,15 
hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 1, podľa ktorého 1. čs. brigáda s 1. čs. tankovou 
brigádou a žen. práporom 1 k večeru dňa 28. 7. 1944 začnú zaistený pochod a na svi-
taní dňa 8. 8. 1944 sa sústredia v priestore Biskoviči – Dubrivka – les jz. od Vaňoviči 
– Čukva. SV 1. čs. brigády od 08,00 hod. dňa 8. 8. 1944 – Strilkoviči.
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3. čs. brigáda po dodaní autotransportu sa na zvláštny rozkaz sústredí v priestore 
Radloviči Gurny – les západne od Ščade – Krulovšči. SV 3. čs. brigády – Radloviči.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. A/5, inv. č. 46.

* * *

1   Stanovište veliteľa.
2    Skupina zvláštneho určenia.
3  Protitankový.
4  Ukrajinský front.
5  Chirurgická poľná pohyblivá nemocnica.
6    Príloha sa v spise nenachádza.
7   Maršal Ivan Stepanovič Konev.
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2 1944, 31. augusta. SV Čiški. – Hlásenie veliteľa 1. čs. 
armádneho zboru  v  ZSSR brig. gen. J. Kratochvíla 
ministrovi národnej obrany div. gen. S. Ingrovi
a náčelníkovi Čs. vojenskej misie v Moskve brig. gen. 
H. Píkovi o bojovej činnosti 1. čs. armádneho zboru v ZSSR

1. čs. zbor v ZSSR      Tajné!
Vec: Hlásenie o bojovej činnosti    Exempl. č. 2
        1. čs. zboru v ZSSR    SV Čiški, 31. 8. 1944

                              Ministrovi národnej obrany
                            Londýn
                            Náčelníkovi Čs. voj. misie
                            Moskva

I.  Dňa 27. 7. 1944, po úspešnej ofenzíve severných sovietskych frontov, sa začala 
ofenzíva 1. ukraj. frontu, ktorá sa od samého začiatku úspešne rozvíjala veľkým tem-
pom. Ku dňu 27. 7. 1944 vojská 1. ukraj. frontu ovládli Ľvov, Stanislav1, Przemyśl, 
Jarosław a rýchlo postupovali k čs. hranici.

Pretože nie je možné dopustiť, aby vojská ČA vstúpili na územie Čs. republiky 
bez. čs. vojenských jednotiek v ZSSR, rozhodol som sa bez ohľadu na nedostatky 
a obtiaže požiadať veliteľa 1. ukraj. frontu maršala Koneva o nasadenie jednotiek 
1. čs. zboru v ZSSR do boja o hranicu a územie Čs. republiky.

Dňa 27. 7. 1944, napriek tomu, že ešte nebolo dokončené sformovanie 3. čs. 
brigády, spoj. práporu 1 a 1. čs. tank. brigády, ktorým chýba väčšia časť áut, hipo-
mobilného transportu a tanky, odletel som v sprievode náčelníka štábu zboru na štáb 
1. ukrajinského frontu požiadať veliteľa 1. ukrajinského frontu o nasadenie jednotiek 
1. čs. zboru do boja.

II.  1. čs. zbor – záloha 1. ukrajinského frontu:
Veliteľ 1. ukrajinského frontu mojej prosbe vyhovel a ešte dňa 27. 7. 1944 ná-

čelník štábu 1. ukrajinského frontu gen. Sokolovský2 vydal úlohu pre 1. čs. zbor 
– v zostave 1. čs. brigáda, 1. čs. sam. tank. brigáda, žen. prápor 1, zborové tylo, štáb 
zboru a tyla – sústrediť sa ako záloha 1. ukrajinského frontu v priestore Biskoviči, 
Dubrivka, Vaňoviči, Čukva, Sambor.

3. čs. brigáda sa presunie do priestoru sústredenia 1. čs. zboru až po obdržaní 
transportu.
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2. čs. brigáda a 1. čs. stíhací pluk i naďalej zostanú v Proskurove.
1. čs. zbor začal presun dňa 28. 7. 1944 o 18.00 hod.
V tomto priestore sústredenia mal 1. čs. zbor vyčkávať ako záloha 1. ukraj. frontu 

ďalší vývoj udalostí na fronte. Odtiaľ buď postúpi na západ – sev. od Karpát smerom 
na Moravskú Ostravu alebo na juh na smere Prešov – Košice. Pravdepodobnejší bol 
postup smerom na Moravskú Ostravu, pretože hlavný nápor 1. ukraj. frontu je ve-
dený na Krakov.

III.  Zastavenie presunu 1. čs. zboru:
Dňa 3. 8. 1944 sovietske jednotky 1. gard. armády viedli boje na čiare Ruda – 

Baliče Podružne (mimo) – Tužonka – Rachyňa (mimo) – Kňažoluka (mimo) – Tisiv 
– Truchaniv – Bžaza – Novyj Mizuň – Suchodil (mimo) – Jaseň, čo bolo len 15 km 
východnejšie od priestoru sústredenia 1. čs. brigády. Vzhľadom na nepredvídaný vý-
voj na tomto úseku frontu sa jednotky 1. čs. zboru mali podľa oper. rozkazu veliteľa 
1. ukrajinského frontu zo dňa 27. 7. 1944 dňa 4. 8. 1944 sústrediť v priestore, ktorý 
tohto dňa bol ešte obsadený Nemcami. Na základe situácie na fronte 1. ukrajinského 
frontu bol dňa 3. 8. 1944 šifrovkou č. 20093 štábu 1. ukrajinského frontu zastavený 
ďalší presun 1. čs. zboru a vydaný rozkaz až do ďalšieho nariadenia zostať v priestore 
Dolha Vojnilovka – Dovpotov – Vojnilov – Dombrova.

Dňa 5. 8. 1944 štáb zboru, 3. čs. brigáda a spoj. prápor 1 začali presun z priestoru 
Sadagury do nového priestoru sústredenia 1. čs. zboru.

IV.  Zmena priestoru sústredenia 1. čs. zboru:
Dňa 5. 8. 1944 o 10.00 hod. štáb 1. čs. zboru vo Vojnilove dostal oper. rozkaz č. 

0020 štábu 1. ukrajinského frontu, ktorým bola 1. čs. zboru daná úloha – za svitania 
8. 8. 1944 sústrediť sa v priestore Milišovice, Dobrjani, Brodki, Podsemno (18 km 
južne od Ľvova).

Za svitania dňa 8. 8. 1944 1. čs. zbor v zostave – 1. čs. brigáda, 1. čs. tank. brigáda, 
motorizovaná časť spoj. práporu, štáb zboru a štáb tyla, dosiahol priestor sústredenia 
1. čs. zboru nariadený operačným rozkazom štábu 1. ukrajinského frontu č. 0020.

3. čs. brigáda za svitania  8. 8. 1944 pešími jednotkami dosiahla priestor Podpe-
čery, Ugorniki, Tismenica. Motorizované jednotky dostali autá a počas tohto dňa 
vykonali presun do Vojnilova, kde zostali bez benzínu.

Žen. prápor 1 vykonal znova stavbu mosta pri Babine cez rieku Lomnica. Prvý 
most, ktorý postavil, bol odnesený po silných dažďoch v posledných dňoch, keď sa 
rieka Lomnica rozvodnila.

V.  O 11.00 hod. dňa 8. 8. 1944 bol na štáb 1. čs. zboru v Dobrjanoch letcom 
doručený operačný rozkaz veliteľa 1. ukrajinského frontu, ktorým bola 1. čs. zboru 
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daná úloha: na svitaní 11. 8. 1944 sa sústrediť v priestore Tiškoviči, Čiški, Ro-
hizna.

V tejto situácii motorizované jednotky 1. čs. zboru zostali úplne bez benzínu, 
zásoby pohonných hmôt v skladoch 1. ukrajinského frontu boli vyčerpané a žel. 
transport s benzínom smerujúcim do skladov 1. ukrajinského frontu zničili bandy 
banderovcov.

Sústrediť motorizované jednotky a sklady 1. čs. zboru v priestore Tiškoviči, 
Adamovka, Čiški do svitania 11. 8. 1944 nebolo možné pre nedostatok benzínu 
a transportu. Požiadal som preto štáb 1. ukrajinského frontu o niekoľkodňové zasta-
venie presunu 1. čs. zboru za účelom úplného sústredenia jednotiek a skladov zboru. 
V tomto čase došlo do Sadagury 70 áut a 250 koní, 230 áut sa odoberá v Kyjeve.

Súčasne som nariadil 3. čs. brigáde pochodovať po kratšej osi Vojnilov – Žuravno 
– Mikolajev – Komarno – Adamovka a predĺžiť denné pochody do 40 kilometrov, 
a tak urýchliť sústredenie jednotiek zboru.

Úplné sústredenie jednotiek 1. čs. zboru bolo dokončené po dodaní benzínu dňa 
19. 8. 1944.

VI.  Počas 14 dní pochodu jednotky 1. čs. zboru vykonali 350 km dlhý pochod 
v daždi, po  zničených zablatených cestách, sťažený prechodmi cez rozvodnené brody 
na rieke Vorona pri Tismenici a Lomnici pri Babina Hnilaja Lipa, jv. od Rohaty-
na (mosty boli zničené ustupujúcim nepriateľom). Pochody a presuny vykonávalo 
mužstvo s výbornou bojovou náladou, pod dojmom blížiacich sa bojov na území 
republiky.

Os pochodu 1. čs. zboru a denné odpočinky jednotiek – v schéme na mape
1 : 200 000.

VII.  V období od 19. 8. 1944 do 30. 8. 1944 pokračoval 1. čs. zbor v usilovnom 
výcviku.

Dislokácia 1. čs. zboru ku dňu 30. 8. 1944:
veliteľstvo 1. čs. zboru s operačným štábom – Čiški
spojovací prápor 1    – Čiški
žen. prápor 1    – Biliči
1. čs. brigáda    – priestor Gdešiči
2. čs. brigáda    – Proskurov 
3. čs. brigáda    – priestor Rajtareviči
1. čs. sam. tank. brigáda   – priestor Chodnoviči
1. čs. let. stíhací pluk    – Proskurov
1. čs. náhr. pluk     – Sadagura 
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Zborové tylá:
veliteľstvo tyla so štábom tyla   – Adamovka
intendančný park a sklad PH   – Mostiska
zborový zbrojný park   – Hrochovce
autopark zboru    – Rohizno 
zborové autodielne (SAD)   – Przemyśl
zborové práčovne    – Przemyśl
CHPPG – 5164    – Przemyśl.

VIII.  Prechod do podriadenosti 4. ukrajinského frontu.
 Dňa 31. 8. 1944 rozkazom veliteľa 1. ukrajinského frontu 1. čs. zbor prešiel do 

podriadenosti veliteľa 4. ukrajinského frontu.
Zbor sa ihneď presunul do nového priestoru sústredenia.
Dňa 2. 9. 1944 sa veliteľ zboru, spolu s náčelníkom štábu, na rozkaz predstavil 

veliteľovi 4. ukrajinského frontu genplk. Petrovovi.3 Veliteľ frontu rozhodol, že si 
jednotky zboru osobne prehliadne a vykoná kontrolu výcviku v dňoch 5. až 8. 9. 
1944.

Prehliadka výcviku jednotiek zboru sa však nekonala.
Dňa 4. 9. 1944 na základe rozkazu veliteľa 4. ukrajinského frontu 1. čs. zbor pre-

šiel opäť do podriadenosti 1. ukrajinského frontu s úlohou usilovným pochodom sa 
sústrediť na svitaní dňa 6. 9. 1994 v priestore Brzozów.

IX.  Operačný štáb 1. čs. zboru bol čiastočne doplnený čs. dôstojníkmi, ktorí 
prišli z Anglicka a dôstojníkmi ČA. Za dočasného prednostu 1. oddelenia bol určený 
kpt. pech. Stav Zdeněk, náčelníkom plynovej služby mjr. ČA Stroganov Georgij, 
veliteľ delostrelectva gárd. plk. Savickij.

Jednotky 1. čs. zboru sú v bojovej pohotovosti a ku dňu 4. 9. 1944 bojaschopné 
v plnej zostave.

1. čs. brigáda je bojaschopná. Chýba jej 60 áut.
2. čs. brigáda je bojaschopná ako paradesantná jednotka.
3. čs. brigáda je bojaschopná. Chýba jej 106 áut, 35 koní.
1. čs. sam. tank. brigáda je organizovaná podľa organizačných tabuliek číslo 10/

500. Dočasným veliteľom je škpt. pech. Janko Ladislav4. Prisľúbené tanky doposiaľ 
nedošli. Chýba 126 áut, 65 tankov.

1. čs. let. stíhací pluk, ktorý je dislokovaný na letisku v Proskurove, je úplne bo-
jaschopný. (22 lietadiel La-5)

1. čs. náhr. pluk predpokladám premiestniť do Przemyśla.
Žen. prápor 1 je bojaschopný. Chýba 34 áut.
Spojovací prápor 1 je bojaschopný. Chýba 14 áut.
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Dňa 9. 8. 1944 som požiadal veliteľa 1. ukrajinského frontu o premiestnenie 
2. čs. brigády do priestoru Ľvova a o nasadenie 1. čs. let. stíhacieho pluku na soviet-
sko-nemecký front, bez ohľadu na nasadenie pozemných jednotiek.

Ku dňu 5. 9. 1944 chýba jednotkám 1. čs. zboru podľa vojnových tabuliek 4 330 
osôb, 35 koní, 340 áut, 65 tankov.

Organizácia a bojové počty zboru v prílohe č. 2.

Čs. jednotky sú teraz doplňované hlavne zo zajatcov. Počet mužov doplnených 
z radov zajatcov ku dňu 5. 9. 1944 je 1 900.

Národnostné zloženie príslušníkov 1. čs. zboru:
     Čechov ....................  53 %
     Slovákov ..................  19 %
     Ukrajincov ..............   22 %
     Židov ......................   3,5 %
     Rusov ......................  1,5 %
     rôznych národností ..  1 %

X.  Morálny stav jednotiek je veľmi dobrý, stav výzbroje veľmi dobrý, materiálne 
zabezpečenie a stravovanie – veľmi dobré.

Náčelník štábu 1. čs. zboru   Veliteľ 1. čs. zboru
škpt. pech. Lomský Bohumír   brig. gen. KRATOCHVÍL Jan

Prílohy: 
1. oper. mapa 1 : 200 000
2. organizácia a bojové počty k 5. 9. 1944

*  *  *
1. čs. zbor v ZSSR                 Príloha 1 k situačnému hláseniu

ORGANIZÁCIA A POČTY 1. ČS. ZBORU V ZSSR
ku dňu 1. 9. 1944

A/  Organizácia 1. čs. zboru v ZSSR

1.  1. čs. zbor v ZSSR bol organizovaný dňa 5. mája 1944 podľa rozkazu ĽKO 
ZSSR5 č. org. 2/307432 zo dňa 10. apríla 1944 takto:
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a) 1. čs. sam. brigáda radu Suvorova a Bohdana Chmelnického, zreorganizovaná 
rozkazom ĽKO ZSSR čís. org. 2/307432 zo dňa 10. apríla 1944 s vojnovým počtom 
5 582 osôb, v tomto zložení:

- velit. brigády podľa tabuľky 04/320 v počte                              948 osôb 
 v tomto zložení: 3 pešie roty, 1 guľometná rota, 1 rota PTP,
1 mínometná rota, 1 rota samopalníkov,

- 1. prápor samopalníkov podľa tabuľky 04/333 v počte                318 osôb
s 3 rotami samopalníkov

- 1. del. pluk podľa tabuľky 04/334 v počte                                    694 osôb  
v zložení: 1. del. oddiel s 3 batériami 76 mm kanónov,
2. del. oddiel s 3 batériami 122 mm húfnic

- 1. sam. protilietadlový oddiel podľa tabuľky 04/346 v počte       257 osôb
s 2 batériami 37 mm kanónov a rotou VGPL

- 2. protitankový del. pluk podľa tabuľky 08/597 v počte              458 osôb
v zložení: 6 batérií 76 mm kanónov

- 1. sam. 120 mm mínometný oddiel podľa tabuľky 04/334          180 osôb
s 3 batériami 120 mm mínometov 

- 1. sam. tankový prápor podľa tabuľky 010/467 v počte               178 osôb
-  samostatná prieskumná rota podľa tabuľky 04/564 v počte         160 osôb
-  sam. spoj. rota podľa tabuľky 04/337 v počte   123 osôb
-  sam. žen rota podľa tabuľky 04/339 v počte                                134 osôb
-  sam. autorota podľa tabuľky 04/345 v počte                                  87 osôb
-  sam. zdrav. rota podľa tabuľky 04/341 v počte                              62 osôb
-  poľné pekárne podľa tabuľky 04/343 v počte                                33 osôb
-  poľná pošta podľa tabuľky 04/97 v počte                                         5 osôb
-  gosbanka6 podľa tabuľky 04/16 v počte                                           3 osoby
   Súhrnný stav brigády:                                                                5 582 osôb  

b)  2. čs. sam. paradesantná brigáda v počte                                3 323 osôb
c)  3. čs. sam. brigáda organizovaná podľa rozkazu ĽKO ZSSR čís. org./1/1650 

zo dňa 19. 5. 1944 v tom istom zložení a vojnovom počte ako 1. čs. sam. brigáda. 
Pre nedostatok ľudí v 3. čs. sam. brigáde nie je zatiaľ vytvorený 6. sam. peší prápor 
a oddiel 120 mm mínometov.

2.  Podľa rozkazu ĽKO ZSSR čís. org./2/551 zo dňa 29. 6. 1944 boli vytvorené 
tieto jednotky.

a)  1. čs. sam. zborový spoj. prápor podľa tabuľky 04/55             523 osôb
v tomto zložení: veliteľstvo, štáb. rota, rádiorota, telegrafná rota (motorizovaná), 
telegrafná rota (hipomobilná), kabel-šestová7 rota.
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b)  1. čs. sam. zborový žen. prápor podľa tabuľky 04/319 429 osôb  
  v tomto zložení: veliteľstvo, 3 žen. roty, prepravný park.
c)  zborová poľná pošta podľa tabuľky 014/97 v počte 4 osoby  

3.  Podľa rozkazu ĽKO ZSSR čís. org. /3/2524 zo dňa 25. 7. 1944 boli zriadené
  tieto jednotky:
a) 1. čs. sam. tanková brigáda podľa tabuľky 010/500-010/506 
  o vojnovom počte      1 346 osôb  
1. čs. tanková brigáda bola organizovaná z tankového práporu 1. čs. sam. brigá-

dy
 a) 1. čs. zboru v tomto zložení: 
-  veliteľstvo
-  1., 2., 3. tankový prápor po dvoch rotách, každý v počte   148 osôb   
-  motorizovaný prápor samopalníkov (doteraz neorganizovaný)  507 osôb
-  PL rota v počte         48 osôb
-  štábna rota v počte        146 osôb
-  rota technickej obsluhy v počte      193 osôb

b) zborový del. pluk 5 (doteraz neorganizovaný) v počte      1 095 osôb 
   v tomto zložení: - veliteľstvo
     - štábna batéria
    - oddiel 122 mm húfnic
     - 2 oddiely 152 mm húfnic
     - dielne
     - parková batéria

c)  spojovacie roty 1. a 3. čs. sam. brigády zmenené na spoj. prápory
    podľa tabuľky 04/18 v počte                                                      176 osôb
    v zložení: štábna rota, telefónna rota, dielne

d)  žen. roty 1. a 3. čs. sam. brigády zmenené na žen. prápory
    podľa tabuľky čís. 04/336 v počte                                              163 osôb

4. Podľa rozkazu ĽKO ZSSR čís. org./10/9664 zo dňa 16. 7. 1944
   bol organizovaný 1. čs. letecký pluk podľa tabuľky 015/284:  174 osôb

5.  Podľa rozkazu ĽKO ZSSR čís. org. /2/311317 zo dňa 1. augusta 1944
    bol organizovaný:
a)  čs. poľný súd podľa tabuľky 04/11 v počte                               19 osôb
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b)  čs. poľná prokuratúra podľa tabuľky 04/12 v počte                  10 osôb

6.  Podľa rozkazu ĽKO ZSSR čís. org./2/307432 zo dňa 10. apríla 1944
    bol organizovaný čs. náhradný pluk podľa tabuľky 04/299 v počte
   3 000 osôb 

7.  Pretože doposiaľ neboli pridelené tabuľky pre zborové jednotky, tieto boli zria-
dené

     podľa vlastných navrhnutých tabuliek, a to: 
  a) štábna rota pre operačnú skupinu štábu,  
  b) pomocná rota pre tylové jednotky,
  c) četnícko-regulačný oddiel,
  d) zborový intendančný park,
  e) zborový autopark,
  f ) zborový zbrojný park.

B.  Bojové počty 1. čs. zboru v ZSSR podľa prílohy 2.

Prednosta 4. odd. štábu    Náčelník štábu 1. čs. zboru v ZSSR
škpt. pech. Dědíček Zdeněk  škpt. pech. LOMSKÝ Bohumír

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM SSSR, sign. 78/1/9.

* * *
1  Ivano Frankovsk.
2 Vasilij Danilovič Sokolovskij, armádny generál, od 3. 7. 1946 maršal Sovietskeho zväzu.
3  Genplk. Ivan Jefimovič Petrov.
4 Správne malo byť Janko Vladimír.
5   Narodnyj komissariat oborony SSSR (slov. ľudový komisariát obrany ZSSR).
6  Štátna banka.
7  Telefónna linková rota.
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3 1944, 4. – 8. septembra. – Výpisy z vojnového denníka 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR

Zápis za deň 4. 9. 1944 – pondelok:

I. Československé vojská na Slovensku sa postavili s partizánskymi oddielmi na 
odpor nemeckým vojskám, ktoré dňa 29. 8. 1944 prikročili k obsadzovaniu Sloven-
ska. Nemci obsadili Čadcu a pohraničné pásmo moravsko-slovenské. Ťažké boje boli 
hlásené v priestore Žiliny, Považskej Bystrice a Trenčína.

Na Slovensku bol ustanovený Slovenský národný výbor.1 Právomoc Slovenského 
národného výboru: 

Revolučný národný výbor je prvým vykonávateľom vôle slovenského ľudu. 
Zaručuje 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. ozval sa banskobystrický 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 spoje-
neckým národom, bojovať proti našim partizánom a ruským parašutistom, ktorí 
prišli na Slovensko, aby pomáhali brániť našu vlasť proti nemeckému násiliu.

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

Vyzývame všetkých záložníkov a vojakov, aby sa okamžite hlásili v najbližších 
kasárňach.

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

V tomto hrdinskom boji za slobodu slovenského národa podporujú nás spo-
jenecké 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 
slovenským povstalcom. Vláda vyzýva všetkých Slovákov, Čechov a ľud Podkarpat-
ska, aby sa zapojili do započatého boja.
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Všetci bojovníci a jednotky uskutočňujúci povstanie na Slovensku sú súčasťou 
československej brannej moci.

ZSSR JE S NAMI – ČERVENÁ ARMÁDA POSKYTNE POMOC
STATOČNÉMU SLOVENSKÉMU NÁRODU. 
(Z vyhlásenia československého veľvyslanca v ZSSR Zd. Fierlingera
v moskovskom rádiu.)

V snahe likvidovať slovenské povstanie začali Nemci pešími jednotkami, zosil-
nenými tankmi bojujúcej armády, útok na príslušníkov slovenskej oslobodeneckej 
armády.

II. Dnes 4. 9. 1944 o 01.00 hod. bol prijatý rozkaz veliteľa 4. ukrajinského fron-
tu, ktorým 1. čs. zbor prešiel do operačnej podriadenosti 1. ukrajinského frontu, 
a ktorým bol oznámený rozkaz maršala Sovietskeho zväzu Stalina na sústredenie jed-
notiek 1. čs. zboru za svitania 6. 9. 1944 v priestore Brzozów, les východne od Starej 
Vsi, Przisietnica, Jablonka, Gumniska, 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 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. 4. 9. 1944 a k 14.00 hod. toho is-
tého dňa sa sústredila v priestore Rybotycze, Makowa, Huwniki, Hujsko2. 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 priestore Grabivnica, Komaroviči, Nove Misto. O 20.15 hod. toho istého dňa za-
čala 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 
Komaroviči a v ďalšom Stara Bircza.

1. čs. samostatná tanková brigáda v ZSSR o 16.00 hod. 4. 9. 1944 začala presun 
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.
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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 Kor-
zeniecka. 

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru 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 Biskoviči, od 
15.00 hod. 5. 9. 1944 v Domaradzi.

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 roz-
kazom bol zmenený priestor sústredenia zboru. Nový priestor sústredenia je nariade-
ný v lesoch na sever a  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 na-
riadený nový priestor sústredenia zboru – 1. čs. zbor sa má do svitania 6. 9. 1944 
sústrediť v priestore 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° C. Cesty suché, viditeľnosť veľmi 
dobrá.

Zápis za deň 5. 9. 1944  –  utorok:

I. Pešie jednotky 1. čs. zboru počas 5. 9. 1944 pokračovali v pochode do nariade-
ného priestoru sústredenia – priestor 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. 
vyrazila 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, 
RTO3, 3. tankový prápor na železničnej stanici Przemyśl vykladal muníciu z ešalónu. 
Stanovište veliteľa tankovej brigády v lese 3,5 km západne od obce Barycz.
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Ženijný prápor 1 zorganizoval denný odpočinok v južnej časti obce Wola Jasie-
nicka.

III. Delostrelectvo 1. čs. brigády a 3. čs. brigády, okrem hipomobilného4, 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. brigáda a letecký pluk 1 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.

VII. Počasie: jasno, teplo, sucho, viditeľnosť veľmi dobrá.

Zápis za deň 6. 9. 1944 – streda:
  
I. Pešie jednotky 1. čs. zboru počas dňa 6. 9. 1944 pokračovali v pochode do na-

riadeného priestoru sústredenia – priestor obce Krasna.

II. 1. čs. brigáda, v zostave ZPO5 a motorizovaný transport jednotiek, sústredila 
sa v lese 1 km severozápadne od Płosiny Górnej. 

Delostrelectvo 1. čs. brigády zaujímalo palebné postavenia podľa rozkazu veliteľa 
delostrelectva 38. armády: 1. delostrelecký pluk v priestore obce Rzepnik. Dve baté-
rie 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 boli sústredené v priestore obce 
Wola Jasienicka. Delostrelectvo 3. brigády zaujímalo palebné postavenia podľa roz-
kazu veliteľa delostrelectva: 3. delostrelecký pluk v priestore západnej časti obce Czar-
norzeki, 4. delostrelecký pluk (IPTAP6) v južnej časti obce Odrzykóń a 1 km juho-
východne od tejto obce.

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

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia 2,3 palebného priemeru7, benzín 1,75 
náplne8, proviant na 14 dní.

V. Spojenie: telegraficky s 1. ukrajinským frontom a 38. armádou, telefonic-
ky s podriadenými jednotkami a 1. ukrajinským frontom. Telefonické spojenie 
s 1. ukrajinským frontom – slabé.

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

Zápis za deň 7. 9. 1944  – štvrtok:

I. Na svitaní dňa 7. 9. 1944 sa 1. čs. zbor sústredil v plnej zostave v priestore lesov 
východne od Krasnej, lesy 3,5 km západne od obce 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 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 Jasienic-
kej. Delostrelectvo 3. čs. brigády zaujíma 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 
kostola v Baryczi.

Ženijný prápor 1 je ubytovaný vo Woli Jasienickej. Stanovište veliteľa ženijného 
práporu: škola vo Woli Jasienickej.
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III. Dňa 5. 9. 1944 bol prijatý operačný rozkaz veliteľa 38. armády č. 013, kto-
rým 1. čs. 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, Głowienka, mesto Dukla a po dosiahnutí čiary Iwla – Jasionka jednotkami 
101. zboru prejsť do útoku na smere Tylawa, Ladomírová, so súmrakom druhého 
dňa operácie dosiahnuť čiaru Wilsznia – Tylawa a do konca tretieho dňa čiaru Jurko-
va Voľa – Nižný Svidník.

O 15.00 hod. dňa 7. 9. 1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 15, ktorým bola 
jednotkám 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 nasledujúce-
ho 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 Bonarówky 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 jednotka-
mi, medzi jednotkami a štábom a jednotlivými druhmi zbraní pre útok.

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, zhro-
maždenia mužstva a veliteľov za účelom vyzdvihnutia dôležitosti úlohy 1. čs. zboru.

2. čs. paradesantná brigáda a letecký pluk 1 na presune do priestoru Przemyśla.

V. Počasie: slnečno, sucho, viditeľnosť dobrá.

Zápis za deň 8. 9. 1944 – piatok:

I. O 07.25 hod. dňa 8. 9. 1944 sa začala delostrelecká príprava a o 08.45 hod. 
jednotky 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 Kros-
no.

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 
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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.

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. Vinou toho, že ve-
liteľstvo armády nezabezpečilo žiadnu reguláciu, nastali na 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. One-
skorenci neboli. Presuny sa uskutočnili s menšími automobilovými nehodami, pri 
ktorých sa zabilo dovedna – , zranilo – .9 

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

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. A/5, inv. č. 46.

* * *
 1  Správne malo byť: Slovenská národná rada. 
 2  V roku 1957 premenované na Nowe Sady.
 3   RTO – rota technickej obsluhy.
 4   Ťahaného koňmi.
 5   ZPO – zmiešaný priezvedný oddiel.
 6 IPTAP – Istrebiteľno-protivotankovyj artillerijskij polk (slov. stíhací protitankový delostrelecký 

pluk).
 7 Palebný priemer (rusky: bojevoj komplet, bojekomplet): množstvo munície predpísané na 

jednotlivú 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 
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priemer: tanku T-34/85 – 100 granátov a 3 150 nábojov pre 2 guľomety, samohybného dela 
76 mm vz. 43 – 60 granátov, samohybného 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.

 8  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.

 9   Vo vojnovom denníku 1. čs. armádneho zboru príslušné údaje nie sú uvedené.
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4 1944, 16. septembra, Moskva. – Depeša náčelníka Čs. 
vojenskej misie  v Moskve brig. gen. H. Píku ministrovi 
národnej obrany čs. vlády v Londýne gen. S. Ingrovi 
o odvolaní brig. gen. J. Kratochvíla z funkcie veliteľa 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR

 Do Londýna, dňa 16. septembra 1944: 
                                                                                                                            

         TAJNÉ!
odoslané dňa
945-949/17        Gen. I n g r 
/840-844/
5 dep.  
 
Dňa 15. septembra zástupca splnomocnenca sovietskej vlády gen. Beljanov1 ozná-

mil, že pri nasadení 1. čs. zboru do akcie posledných dní v priestore Krosna, veliteľ-
ské vedenie zboru sa vymklo z rúk gen. Kratochvíla a že preto sovietske hlavné veli-
teľstvo bolo nútené odovzdať velenie zboru gen. Svobodovi – podrobnosti nemohol 
mi oznámiť. 

Pretože neviem žiadne správy, čo sa v zbore stalo – ani od gen. Kratochvíla, ani od 
gen. Svobodu, prijal som informatívnu správu a požiadal gen. Beljanova, aby mi bola 
podaná písomná správa a eventuálne sovietsky návrh na zmenu veliteľa, vzhľadom na 
to, že vel. čs. voj. jednotiek v ZSSR je ustanovovaný prezidentom ČSR v dohode so 
sovietskou vládou.

Žiadal som, aby sa našlo riešenie na tichú likvidáciu tejto vážnej záležitosti, pre-
tože rozruch by mohol mať neblahý vplyv na jednotky zboru a nepriaznivú politickú 
odozvu v zahraničí.

Do príjazdu gen. Kratochvíla nemôžem bližšie nič dodať. Navrhujem, aby bol 
gen. Kratochvíl pridelený k Veliteľstvu oslobodeného územia2 (do Anglicka ho neod-
porúčam odosielať).

Zašifroval: 16. IX. 44 o 10.10 hod.    
       gen. Píka 
      Náčelník Čs. voj. misie v ZSSR
      brig. gen. H. Píka            

 VÚA – VHA Praha,  f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v  SSSR, sign. 11/1/3, depeša por. 
č.  6526/1.
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* * *
 1  Genmjr. Alexander Michajlovič Beljanov. 
 2  Veliteľstvo oslobodeného územia vzniklo 20. 8. 1944 na základe dekrétu prezidenta republiky, 

publikovaného výnosom Ministerstva národní obrany v Londýne čj. 3.592/Dův.-III./1.
odd.1944. Jeho veliteľom sa stal div. gen. Antonín Hasal.
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5 1944, 20. septembra. Moskva. – Predbežná správa náčelníka 

Čs. vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. Píku hlavnému 

veliteľovi čs. brannej moci1 div. gen. S. Ingrovi o bojoch 1. čs. 

armádneho zboru v ZSSR v Karpatsko-duklianskej operácii

Do Londýna, dňa 20. septembra 1944:
Odoslané dňa       TAJNÉ!
709-718/21
/902-912/       Gen. I n g r

11 dep.                   Predbežná správa o bojoch 1. čs. zboru:

9. septembra 1944 sa začala ofenzíva 1. ukrajinského frontu na smere Krosno 
– Dukla, v ktorej bol nasadený aj 1. čs. zbor. Sovietsky tankový zbor s úderným prá-
porom a ZPO 1. čs. brigády mal uskutočniť prielom a počas troch dní mali dosiah-
nuť Prešov (Dukla – čs. hranica – Prešov). Mohutná del. príprava, zdá sa, padla do 
prázdna, takže pred prvým cieľom ofenzíva narazila na húževnatý odpor a útočiace 
jednotky sa nedostali ani do Krosna, ani do Dukly.

11. septembra 1944 dosiahli naše časti priestor Iwly (záp. od Dukly), sovietske 
jednotky až v tomto čase dobyli Krosno. Do tej doby mohli Nemci posilniť obranu 
prisunutými divíziami a tankmi zo západu a východu. Získaný bol len úzky klin, 
ktorého strany na západe Faliszówka – Makowiska pevne držali Nemci a na východe 
riečka Jasiołka. V dňoch 12. – 15. 9. Nemci podnikali silné bočné protiútoky aj od 
Dukly, Teodorówky a Iwly. Počas týchto bojov mal zbor citeľné straty – do večera 
14. septembra 1 700 ranených (z nich 16 žien). Na zborovom obväzisku zomrelo 78 
osôb – z toho 5 žien. O padlých, ktorí zostali na bojisku – nemám doposiaľ žiadne 
správy. Značné straty aj vo veliteľskom zbore (asi 30 dôstojníkov). 1. brigádu prevzal 
škpt. Otmar Záhora2, povolaný od 2. brigády. Hneď v prvej hodine svojej činnosti 
bol ranený severne od Dukly. Velenie 1. brigády prevzal škpt. Novák3. Neúspech 
všeobecnej operácie sa odrazil nervozitou velenia armády, výčitky boli aj voči našim 
veliteľom.

Pplk. Střelka4 bol odoslaný k dispozícii gen. Viestovi5. 3. brigádu prevzal pplk. 
Fanta6. 

Jednotky počas prvých dní útočili dobre, ale v obranných bojoch boli zrejmé úna-
va a strach. Pred silnou mínometnou a delostreleckou paľbou niektorí vojaci opúšťali 
zákopy, záchranu hľadali v  lese. Menší počet (doteraz zistených 12) velitelia zastrelili 
pri úteku z bojového postavenia (za zbabelosť).
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Nasadená bola aj 2. brigáda na ochranu krídla, mala snáď menšie straty a 15. sep-
tembra bola odsunutá opäť dozadu na dopravenie na Slovensko.

Toto sú stručné – čiastkové správy od raneného npor. Sochora7

(hrdinu Sovietskeho zväzu), ktorý bol veliteľom úderného práporu 1. brigády.
Práve priletel gen. Kratochvíl. Správu podá čo najskôr.
Gen. Chodský8, Sázavský9, Klapálek10 budú zajtra pri zbore.
Zašifroval. 20. IX. 44 o 15.00 hod. rtm. Martiš.11                       
        gen. Píka

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 13/1/2

* * *
 1 Div. gen. Sergej Ingr vykonával funkciu hlavného veliteľa čs. brannej moci od 19. 9. 1944.    

Predtým pôsobil vo funkcii ministra národnej obrany exilovej čs. vlády v Londýne.
 2   Škpt. Otomar Záhora.
 3  Škpt. Luboš Novák.
 4 Pplk. Karel Střelka.
 5 Div. gen. Rudolf Viest.
 6  Pplk. František Fanta.
 7  Npor. Antonín Sochor.
 8 Gen. Bohumil Chodský (krycie meno gen. Bohumila Bočeka).
 9  Gen. Jaroslav Sázavský (krycie meno gen. Jaroslava Vedrala).
10 Gen. Karel Klapálek.
11  Rtm. Miroslav Martiš.
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6 1944, 23. septembra. SV Bóbrka. – Hlásenie veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu ministrovi 
národnej obrany gen. S. Ingrovi a náčelníkovi Čs. vojenskej 
misie v ZSSR brig. gen. H. Píkovi o bojovej činnosti 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR

1. čs. armádny zbor v ZSSR    T a j n é!  
Vec: Hlásenie o bojovej činnosti    SV: Bóbrka, 23. 9. 1944  
        1. čs. zboru v ZSSR 

Ministrovi národnej obrany
Londýn
Náčelníkovi čs. voj. misie 
Moskva

I.  Prechod k 1. ukrajinskému frontu a nasadenie do prielomu pri Krosne.
Direktívou najvyššieho velenia Červenej armády 1. čs. zbor v ZSSR prešiel dňa 

4. 9. 1944 z podriadenosti 4. ukrajinského frontu opäť do podriadenosti 1. ukrajin-
ského frontu.

Ešte v tú istú noc začali jednotky 1. čs. zboru z priestoru Sambora pochod a za 
svitania dňa 7. 9. sa po 135 km húževnatom pochode horským terénom sústredili 
v priestore lesov východne od Krosna.

Dňa 8. 9. 1944 o 07.25 hod.1 sa začala delostrelecká príprava a o 08.45 hod. 
vyrazili jednotky Červenej armády do útoku západne od Krosna s úlohou prelomiť 
nepriateľské postavenie a v piaty deň ofenzívy sa zmocniť Prešova.

1. čs. zbor spolu s 25. tankovým zborom mal za úlohu v druhý deň ofenzívy 
byť nasadený do prielomu z čiary IWLA – JASIONKA. Nemecká posádka v Krosne 
kládla tvrdý odpor, a preto cieľ prvého dňa nebol dosiahnutý. Jednotky 1. čs. zboru 
vstúpili na druhý deň do boja na čiare WROCANKA – BÓBRKA s úlohou zmocniť 
sa GRODZISKA a oslobodiť cestu pre tanky.

II. Boj o GRODZISKO.
Útok jednotiek 1. čs. zboru dňa 9. 9. 1944 narazil na húževnatý odpor nepriateľa 

a dňa 9. 9. 1944 sa skončil bez úspechu. Vzatím zajatcov sa ukázalo, že nepriateľ 
preniesol sviežu 75. pešiu divíziu z priestoru sev. od  TURKY s úlohou protiútočiť 
z priestoru lesa GRODZISKO a obnoviť postavenie.

10. 9. 1944 ráno prevzal velenie 1. čs. zboru generál Svoboda Ludvík.
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Dňa 10. 9. 1944 z lesa severne do KOBYLIAN vyrazila 1. brigáda a do večera sa 
zmocnila HELENÓWKY. Nepriateľ úporne držal horu DZWONICA. 

Dňa 11. 9. 1944 dostal zbor úlohu vytlačiť nepriateľa z priestoru DZWONICA 
– WOLA ALBINOWSKA – LAZY GUROWSKIE. Úlohu splnil 3. prápor 1. brigá-
dy spolu s 3. brigádou a na svitaní dňa 12. 9. vyšli jednotky na čiaru: severný okraj 
IWLY – južný okraj TEODORÓWKY a lesy severne od DUKLY2.

III. Boj severne od DUKLY o kótu 534.
    V dôsledku nasadenia nových síl nepriateľa – jednotiek 68. divízie a 1. tankovej 

divízie – boli jednotky zboru zatlačené na južný okraj lesov severne od IWLY. Po-
kus našich jednotiek o prielom na smere IWLA – HYROWA, napriek tomu, že bol 
podporovaný silnou delostreleckou a mínometnou paľbou i letectvom, sa nepodaril 
a v dňoch 12. a 15. 9. 1944 počas neustálych urputných bojov o výšinu 534, táto 
prešla 7-krát z rúk do rúk. Dňa 16. 9. 1944 sa zlepšilo postavenie na pravom krídle, 
kde sme nadviazali styk s jednotkami 14. gardovej divízie, ktorá niekoľkokrát bezú-
spešne útočila na osadu IWLA.

IV. Boj o DUKLU.
Dňa 20. 9. 1944 o 11. hodine začal 1. čs. zbor svojím pravým krídlom spolu so 

14. gardovou divíziou útok v smere na TEODORÓWKU. Hlavné sily frontu boli 
v tom čase nasadené 20 km východne od DUKLY. Útok zboru bol úspešný a jed-
notky do večera ovládli DUKLU, TEODORÓWKU a zmocnili sa ďalších piatich 
osád.

Dňa 21. 9. 1944 pokračovali jednotky v útoku a zmocnili sa výšiny 576 a 551.
Dňa 22. 9. 1944 sa jednotky zboru po úporných bojoch zmocnili hory HYRO-

WA a okrajov lesa severne od obce Święty Jan. Boje o horu HYROWA sú veľmi prud-
ké a počas dňa prešla dvakrát z rúk do rúk. V bojoch o horu HYROWA a DUKLU 
značne pomohli tankisti, ktorí v tom čase mali len 8 pojazdných opravených tankov 
rôznych typov. 

V. Boje 2. čs. parades. brigády.
Rozhodnutím veliteľa frontu bola dňa 10. 9. 1944 2. čs. parades. brigáda nasade-

ná ako pešia v zostave 67. zboru, kde bojovala až do 19. 9. 1944.  
Počas týchto bojov brigáda sa zmocnila 8 osád. Pri plnení bojovej úlohy trpela 

nedostatkom transportných prostriedkov a ťažkých zbraní. Dňa 22. 9. 1944 je 2. čs. 
parades. brigáda zhromaždená na letisku Krosno a pripravená na odlet do ČSR.

VI. Výsledok bojov a trofeje.
V bojoch od 8. do 22. 9. 1944 boli nepriateľovi spôsobené tieto straty: zabitých: 
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dôstojníkov a mužov 3 814; zničených: pušiek – 1 310, ĽG – 62, samopalov – 106, 
mínometov – 3, tankov – 4, áut – 13, motocyklov – 13; zajatých: mužov – 9; uko-
ristených: pušiek – 110, ĽG – 2, automatov – 25, áut – 2; zostrelených lietadiel – 2; 
poškodených alebo zničených diel – 14.

VII. Vlastné straty:
Od 8. do 22. 9. 1944 jednotky 1. čs. zboru stratili:

padlých 31 dôst., 511 mužstva,
ranených 84 dôst., 2 170 mužstva,
nezvestných 2 dôst., 605 mužstva
dovedna 117 dôst., 3 289 mužstva.

Detailné rozvrhnutie strát pozri príloha A, B, C, D, E.3

VIII. Rôzne.
Dňa 11. 9. 1944 prišlo z Anglicka 83 dôstojníkov, ktorí boli ešte v ten istý deň 

nasadení do bojov.
Dňa 20. 9. 1944 prišiel doplnok 630 osôb zo zajateckého tábora Stanislavov od 

4. ukrajinského frontu. Títo po dvojdňovom technickom výcviku boli nasadení do 
bojov.

Dňa 15. – 18. 9. 1944 dostala 1. čs. tanková brigáda 11 opravených tankov a od 
dňa 9. 9. 1944 sa tiež zúčastnila bojov.

Dňa 19. 9. 1944 prišli gen. Sázavský a gen. Klapálek, ktorí 20. 9. 1944 prevzali 
velenie brigád.

Ku dňu 22. 9. 1944 je veliteľom 1. čs. zboru generál Svoboda, zástupca nie je, 
náčelník štábu škpt. Lomský, náčelníkom operačného oddelenia je škpt. Dědíček4.

Veliteľom 1. čs. brigády je generál Sázavský, zástupcom je škpt. Záhora, náčelní-
kom štábu je mjr. Kukla5, náčelníkom oper. oddelenia škpt. Stav6.

Veliteľom 3. čs. brigády je generál Klapálek, zástupcom je pplk. Fanta, náčelní-
kom štábu mjr. Kukla, náčelníkom oper. oddelenia kpt. Mutl7.

Veliteľom 1. čs. tankovej brigády je škpt. Janko, náčelníkom štábu je kpt. Perl8, 
náčelníkom oper. oddelenia kpt. Bíčiště9.

Letecký pluk 1 vraj odletel do ČSR, bez toho, aby čokoľvek hlásil veliteľovi zbo-
ru.

IX. Záver.
A)
1. čs. zbor od druhého dňa prielomu bojuje na smere hlavného náporu o hranicu 

Čs. republiky, vinou čoho má ťažké straty, najmä v pechote a vo veliteľskom zbore 
(90 %).
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Nutné je urýchliť prísun ďalších veliteľských kádrov, a to tak absolventov zo so-
vietskych učilíšť, ako aj dôstojníkov z Anglicka. Urýchlený prísun absolventov soviet-
skych učilíšť bol vyžiadaný od 1. ukrajinského frontu.

Ľahko ranení dôstojníci a poddôstojníci, ktorí so sebazaprením sú schopní služby, 
sú nútení vrátiť sa do boja ku svojim jednotkám.

B)
1. čs. zbor má nedostatok šoférov a nemá kádre pre ťažký delostrelecký pluk 5, 

hoci v 1. čs. zbore je del. Materiál, a to 24 ks 152 mm kanónových húfnic a 12 ks 
122 mm húfnic.

Vzhľadom na letecké dopravné spojenie s oslobodeným územím ČSR10 a dosta-
tok mužstva na tomto území, odporúčam odoslať delostrelcov a šoférov vracajúcimi 
sa lietadlami k 1. čs. zboru na urýchlené sformovanie del. pluku 5.

C)
Žiadal som o povolenie premiestniť čs. náhradný pluk do Krosna.

V prílohe predkladám dnešný stav 1. čs. zboru aj so zaradenými doplnkami 
a menné zoznamy straty dôstojníkov.

Náčelník štábu 1 . čs. zboru:    Veliteľ 1. čs. zboru:
škpt. pech. Lomský Bohumír   brig. gen. SVOBODA Ludvík  

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/12, inv. č. 93.

* * *
 1 Moskovského času.
 2  Poľské mesto Dukla. 
 3 Nepublikuje sa. Prílohy sa pri spise nenachádzajú.
 4  Škpt. Zdeněk Dědíček.
 5 Mjr. Miloslav Kukla.
 6  Škpt. Zdeněk Stav.
 7 Kpt. Stanislav Mutl.
 8 Kpt. Ladislav Perl. 
 9 Kpt. Bohumil Bíčiště.
10  S povstaleckým územím na Slovensku.
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7 1944, 24. septembra. Moskva. Depeša náčelníka Čs.
vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. Píku hlavnému 
veliteľovi čs. brannej moci div. gen. S. Ingrovi s návrhom na 
riešenie zaradenia brig. gen. J. Kratochvíla po jeho odvolaní 
z funkcie veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR

Do Londýna, dňa 24. septembra 1944:
Odoslané dňa      TAJNÉ!
745-756/24
/943-954/
12 dep.         gen. I n g r

Gen. Kratochvíl doposiaľ nenapísal správy o príčinách jeho odchodu z frontu. 
Predkladám ale už dnes návrh na jeho nové určenie, pretože otázku už prakticky 
inicioval veľvyslanec.

Fierlinger podáva žiadosť NKID1, aby zvyšok politickej delegácie bol dopravený 
lietadlom na Slovensko. Spytoval sa preto tiež Kratochvíla, či by nebol proti tomu, 
aby bol zároveň s delegáciou prevezený na Slovensko (ak ja nebudem mať námietky). 
Kratochvíl súhlasil a až potom sa ma obaja spýtali na názor. Veľvyslancovi som po-
vedal, že námietky nebudú, ak to chce aj Kratochvíl, že však vec musí byť riešená so 
súhlasom prezidenta republiky a MNO, a sovietska vláda mu musí zrušiť jeho dote-
rajšiu veliteľskú funkciu. Kratochvílovi som povedal, že nemal dávať súhlas na vyžia-
danie dopravy lietadlom, pokiaľ nie je záležitosť vyriešená medzi Sovietmi a MNO. 
Kratochvíl bol zaradený do zoznamu delegácie, ktorá má odísť na Slovensko. Vyjadril 
som názor, že tam nemá čo robiť za terajšej situácie (rovnako aj Nižborský a úradníci 
politickej delegácie), a že budú príťažou. Navrhoval som, aby tu vyčkali do času, až 
sa budeme môcť premiestniť na Podkarpatskú Rus alebo na východné Slovensko za 
postupujúcou ČA.

Na usporiadanie veliteľskej otázky hlásim, že novú zmenu na vel. zboru pokladám 
za nemožnú, t. j. v zbore musí byť nechaný Svoboda – nového Sovieti neprijmú. Ve-
liteľstvo čs. jednotiek popri zbore sa nedá udržať – ťažko ponechať za veliteľa všetkých 
jednotiek v ZSSR Kratochvíla, ktorý v očiach Sovietov sklamal.

Preto navrhujem:
Ponechať gen. Svobodu v zbore, náhradný pluk a školy podriadiť náč. voj. misie 

do toho času, dokiaľ nebude oslobodená časť nášho územia, na ktoré sa náhradný 
pluk ihneď premiestni a bude podliehať veliteľovi oslobodeného územia.

Po zlúčení sovietskeho frontu s našim frontom na strednom Slovensku všetky čs. 
vojenské útvary na fronte podriadiť veliteľovi 1. armády gen. Viestovi (t.j. miestne 
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slovenské a partizánske útvary, 1. čs. zbor a let. pluk), ktorý bude operatívne podlie-
hať Hlavnému veleniu ČA (resp. veliteľovi frontu). Takto zbor bude vyňatý z priamej 
podriadenosti velenia ČA. Gen. Kratochvíla navrhujem prideliť gen. Nižborskému 
(ako zástupcu alebo ako veliteľa novej divízie).

Prosím o Vaše rýchle rozhodnutie, aby som mohol podať návrh sovietskej vláde. 
Mám dojem, že proti takémuto návrhu zo sovietskej strany nebudú námietky.

Zašifroval: 24. IX. 44 o 15.00 hod. rtm. Martiš
Náčelník Čs. voj. misie v ZSSR      
 brig. gen. Píka

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 13/1/2

* * *
1 Narodnyj komissariat inostrannych del. Ľudový komisariát zahraničných vecí.
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8 1944, 27. septembra. – Štatistika príslušníkov 1. čs. arm.
zboru v ZSSR, ktorí prišli zo zajateckých táborov podľa 
materinskej reči ku dňu 27. septembra 1944. Prehľad 
príslušníkov 1. čs. arm. zboru v ZSSR podľa národností

Náhradný pluk – evidencia     SV, 27. septembra 1944
Čj. 35- taj./44
Vec: Hlásenie prísl. 1. čs. zboru 
        zo zajat. táb. – mater. reč.    Veliteľstvo čs. arm. zboru
       4. oddelenie
       v poli

Čechov .................................   439  Chorvátov ........................   1
Slovákov ............................... 2 957   Nemcov ............................ 19 
Ukrajincov ........................... 1 177  Maďarov ..........................  10
Židov ...................................   619  Rumunov .........................   1
Rusov ...................................    13  Cigánov ............................  2 
Poliakov ...............................     1
      Za evidenčného dôstojníka
      v. z. rtm. ev. sl. Seidl Alfred

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/1. inv. č. 329.



69

9 1944, 29. septembra. Moskva. – Hlásenie brig. gen. 
J. Kratochvíla hlavnému veliteľovi čs. brannej moci div. 
gen. S. Ingrovi o bojovej činnosti 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR od 1. do 18. septembra 1944

Do Londýna, dňa 27. septembra 1944:
Odoslané dňa
788-801/27
/990-1003/         TAJNÉ!
14 dep.       
        gen. I n g r

Hlásenie o činnosti 1. čs. zboru od 1. do 18. septembra 1944:
Zbor, ktorý na konci augusta prešiel do podriadenosti 4. ukrajinského frontu, bol 

dňa 4. septembra odovzdaný 1. ukrajinskému frontu a dňa 7. septembra sa usilovným 
pochodom (140 km) sústredil v priestore asi 15 km severovýchodne od KROSNA.

V ofenzíve, ktorá sa začala 8. septembra 1944 o 8.45 hod.1 všeobecne z čiary Wis-
loka, mal zbor po prielome nepriateľského postavenia sovietskymi divíziami útočiť 
dňa 9. septembra z čiary IWLA – mesto DUKLA – JASIONKA a v spolupráci s 25. 
tankovým zborom v piaty deň ofenzívy zmocniť sa PREŠOVA.

Poznamenávam, že slovenská 1. a 2. divízia, ktoré zaujímali dobre vybudované 
obranné postavenia na hraniciach Slovenska v priestore priesmyku DUKLA a ďalej 
na východ, opustili postavenie dňa 3. septembra, a toto bolo obsadené Nemcami.

Toho istého dňa, 9. septembra večer, zrazila sa 3. brigáda s nepriateľom asi 9 km 
juhozápadne od KROSNA (toto mesto padlo až ráno 11. septembra).

9. septembra útočil zbor v zostave 1. a 3. brigády (tanková brigáda sa nezúčastnila 
– nemajúc tanky, 2. brigáda bola sústreďovaná v priestore PRZEMYŚLA) všeobecne 
pozdĺž cesty KROSNO – DUKLA na zalesnené výšiny tiahnuce sa od západu na 
juhovýchod asi 9 km juhozápadne od KROSNA, obsadené časťami 75. nemeckej 
divízie presunutej z priestoru TURKY počas dňa 8. septembra.

Obe brigády mali len nepatrné úspechy.
V noci z 9. na 10. septembra bol veliteľ zboru gen. Kratochvíl na rozkaz veliteľa 

frontu maršala Koneva oslobodený od velenia, za veliteľa bol určený gen. Svoboda.
Príčiny uvedené maršalom Konevom:
1. neovládanie velenia zboru,
2. neschopnosť organizovať boj,
3. netvrdé držanie jednotiek v ruke.
ad 1/ bol vytýkaný pomalý postup zboru dňa 8. i 9. septembra. Podotýkam, že 
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KROSNO dňa 8. i 9. septembra nepadlo, bolo ho nutné obchádzať, všetky cesty boli 
zapchané časťami 25. tankového zboru a jazdeckého zboru2, ktoré išli pred zborom.

ad 2/ Podľa rozkazu veliteľa frontu z 9. septembra o 6. hod. útok hlavných síl 
zboru sa mal začať o 7. hod. Velitelia sovietskych del. plukov, daných ako podpora, sa 
mi hlásili o 9. hod. Preto som útok nariadil o 11. hod. 30. min.

Útočiť začala 3. brigáda, 1. brigáda až o 17. 00 hod., pretože po nočnom presune 
sa oproti môjmu očakávaniu sústredila až o 13.00 hod.

ad 3/ Boli prípady, že niektoré jednotky, tak 3., ako aj 1. brigády, ktoré sa dostali 
neočakávane pod silnú paľbu (susedné sovietske divízie zostali všeobecne vzadu), za-
čali chaoticky ustupovať. Bol som osobne v čelnej 3. brigáde, a na zavedenie poriad-
ku stačil môj osobný zásah. K zastreleniu ustupujúcich, ako tomu bolo v 1. brigáde, 
nebolo treba siahnuť.

Od 10. septembra útočil zbor spolu s 25. tankovým zborom a ostatnými so-
vietskymi divíziami a až 20. septembra bola dosiahnutá čiara IWLA – DUKLA –
JASIONKA, vzdialená od východiska zboru do útoku z 9. septembra asi 12 km.

2. brigáda bola dňa 14. septembra3 nasadená do obrany medzi Krosnom a Sa-
nokom v úseku širokom 30 km. Dňa 17. septembra bola sústredená na prevoz lie-
tadlami na Slovensko.4

         gen. Kratochvíl

Zašifroval: 27. IX. 44 o 15.00 hod. rtm. Martiš

Náčelník Čs. vojenskej misie v ZSSR
brig. gen. H. Píka

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM  v SSSR, sign. 13/1/2; VÚA – VHA Praha, f. HV-VB, sign. 
29/2/30, čj. 826 Taj./3. odd. 1944.

* * *
1  Moskovského času.
2  1. gardový jazdecký zbor genmjr. Viktora  Kirilloviča Baranova.
3   Paradesantná brigáda bola na front nasadená 11. 9. 1944.
4  2. čs. paradesantná brigáda bola sústredená v Krościenku v dňoch 16. – 20. 9. 1944.
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10 1944, 1. októbra. – Prehľad príslušníkov 1. čs. arm. zboru
v ZSSR podľa národností ku dňu 1. októbra 1944

Náhradný pluk – evidencia   SV, 1. októbra 1944
Čj. 72/dôv./44
   Dôverné      Veliteľstvo čs. náhradného pluku    
      v mieste     
Predkladám prehľad príslušníkov 1. čs. arm. zboru v ZSSR podľa národnosti ku 

dňu 1. októbra 1944:
Čechov ............................ 8 005 Srbochorvátov ............................  6    
Slovákov ......................... 3 372  Lotyšov ......................................  8
Ukrajincov ...................... 4 050 Nemcov ..................................... 27
Židov .............................. 1 065 Maďarov .................................... 25
Rusov ..............................      82  Rumunov ..................................  1
Poliakov ..........................      24  Cigánov .....................................  2

      Za správnosť:
      Za evidenčného dôstojníka
      v. z. rtm. ev. sl. Seidl Alfred

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/1. inv. č. 329.
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11 1944, 12. októbra. – Hlásenie veliteľa 1. čs. samostatnej 
tankovej brigády v ZSSR škpt. V. Janka veliteľovi 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodovi 
o bojovej činnosti tankovej brigády od 1. septembra do 
3. októbra 1944

1. čs. sam. tank. brigáda v ZSSR             Tajné!
Exemplár č. 2
Pole, dňa 12.10.1944 

Hlásenie o bojovej činnosti od 1. 9. 1944 do 3. 10. 1944 

                                 Veliteľovi
                               1. čs. zboru v ZSSR

1. Dňa 1. 9. 1944 je 1. čs. sam. tank. brigáda v priestore Pjanoviči – Lanoviči. 
2. Organizácia: veliteľstvo, štáb, zdrav. čata, TS1, H S2, velit. rota, spoj. čata, I., II. 

a III. tank. prápor a RTO3. 
3. Výcvik: jednotky brigády uskutočňujú usilovný výcvik v streľbe z guľometu 

a dela, útočný boj, školenie štábov, zdokonaľovací kurz vodičov, mechanikov a radis-
tov. Doba denného zamestnania 14 hod.

4. Morálny stav jednotky: veľmi dobrý.
 Zdravotný stav jednotky: veľmi dobrý.
5. Materiálne zaistenie: munícia 0,9 pal. priemeru, zásobovanie (zapravka) PHM 

100 %, 4 náplne pre bojové vozidlá, 1,28 náplne pre kolesové vozidlá.
     Strava: dostačujúca.
Bojové vozidlá: 3 T-42, 4 T-34, 2 T-70, 1 SD-85, 3 brencariery, z toho 1 T-34 a 1 

SD-85 v oprave v Prezemyśli.
Kolesové vozidlá a traktory: 24 špec. áut, 36 nákl. áut, 1 osobné M-1 (styč. dôst. 

NKVD) a 3 traktory.
6. Zvláštne udalosti:
1. 9. 1944: Na telefonický rozkaz vel. zboru presunul sa III. tank. prápor do Pre-

zemyśla k dispozícii zbroj. dôst. zboru na vykladanie munície z vagónov a vo voľných 
chvíľach pokračuje vo výcviku – denné zamestnanie je 14 hodín.

2. 9. 1944: Zriadená v Pjanoviči aktívna a pasívna OPL a kruhová obrana ubyt. 
priestoru.

4. 9. 1944: Vydaný oper. rozkaz na presun 1. čs. sam. tank. brigády do Izdebki. 
Počas presunu bol tento rozkaz trikrát zmenený. Brigáda sa ubytovala v lese 200 m 
sev. od cesty 3,5 km na západ od Bariči.
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5. 9. 1944: 1. čs. sam. tank. brigáda sa nachádza na novom mieste okrem III. tank. 
práporu a časti mužstva I. a II. tank. práporu, ktoré zostalo v Przemyśli ako pracovná 
skupina zbroj. dôst. zboru. Za brigádou budú presunutí na zvláštny rozkaz.

6. 9. 1944. K štábu zboru boli odoslané 2 brencariery k dispozícii vel. zboru. 
Príprava všetkých bojových vozidiel, mužstva a materiálu na boj. O 16.00 hod. bola 
nariadená bojová pohotovosť.

7. 9. 1944: Ne tel. rozkaz vel. zboru odišlo 6 dôst., 2 rtm., 41 mužov, 1 Studeba-
ker, 1 Dodge a 2 motocykle pod velením kpt. Bíčiště ako regulačná služba do prielo-
mu smerom na Świerzowu Polsku.

Prišiel oper. rozkaz č. 16. 1. čs. sam. tank. brigáda sa má ako záloha vel. zboru 
presunúť do priestoru Machnówky.

8. 9. 1944: K dispozícii 1. čs. zboru boli do Machnówky odoslané 2 T-42, 1 T-34, 
1 rtm, 12 mužov a 2 Studebakre  s úlohou ako záloha vel. zboru spolu so 4. prápo-
rom. Záloha je pripravená postupovať za 1. čs. sam. brigádou po osi Wola Jasienicka, 
Czarnorzeki, Krosno, Wrocanka.  

9. 9. 1944: K 1. čs. sam. tank. brigáde bolo pridelených 8 dôst. z Anglicka.
11. 9. 1944: Z náhrad. pluku bolo 1. čs. sam. tank. brigáde pridelených 18 mu-

žov. 
12. 9. 1944: Vrátila sa skupina kpt. Bíčiště od 1. čs. zboru (cestná reg. služba). 

Od náhradného práporu bolo 1. čs. sam. tank. brigáde pridelených 78 mužov. Oba 
doplnky rozdelené rovnomerne I., II. a III. tank. práporu a RTO.

13. 3. 1944: Odišli: 2 T-70 a 1 T-34 s posádkami pod velením ppor. Vávru4 k dis-
pozícii 1. čs. zboru na posilnenie zálohy.

14. 9. 1940: Odišiel ppor. Hecht5 so stred. tankom k 1. čs. zboru ako veliteľ 
všetkých tankov (3 T-34, 2 T-42 a 1 T-70). V ten istý deň sa tanky zúčastnili útoku 
na kótu 534. Výšina bola dobytá, pričom bol podpálený jeden vlastný tank T-34 
(Lidice). V 1. čs. sam. tank. brigáde bola zriadená prieskumná čata a četnícky oddiel. 
1 muž padol, 1 ranený.

16. 9. 1944: O 00.00 hod. došli z remontnej bázy6 v Bachórze 5 T-34 a 1 SD-85. 
O 15.35 hod. prišiel rozkaz 1. čs. zboru na presun. Určený priestor Szczepańcowa, 
ktorý bol obsadený jednotkami ČA. Vykonané ubytovanie v Polanke.  I. tank. prá-
por bol zorganizovaný do 2 rôt po 5 tankoch a odchádza do Łeki. K 24.00 hod. štáb 
tank. brigády, velit. rota a II. tank. prápor v Polanke, I. tank. prápor v Łeki, III. tank. 
prápor na presune z Przemyśla do Polanky. 

2 muži ranení. 
17. 9. 1944: Na rozkaz 1. čs. zboru sa štáb 1. čs. sam. tank. brigády premiestnil do 

Bóbrky. Podľa operačného rozkazu 1. čs. zboru č. 23 úlohou 1. čs. sam. tank. brigády 
je zaistiť v priestore jz. od Głojsce styk 14. gard. divízie s 1. čs. zborom, byť pripra-
vená podporovať 1. čs. sam. brigádu v ovládnutí Teodorówky a odraziť nepr. tankový 
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protiútok zo smeru mesto Dukla a Iwla. Časť práporu zaistí styk medzi 1. a 3. sam. 
brigádou v priestore Franków – Kirp. Vyslaná bola prac. skupina pod velením npor. 
Vránu7 s mužstvom II. tank. práporu na vybudovanie BSV8 a pozorovateľne tank. 
brig.

1 mŕtvy a 2 ranení.
18. 9. 1944: Vel. 1. čs. sam. tank. brigády sa premiestnil na BSV, sev. okraj lesa 

200 m záp. od „p“ nápisu Palacówka.
I. tank. prápor, organizovaný do 2. rôt po 5 tankoch, zaisťuje styk medzi 1. čs. 

zborom a 14. gard. divíziou v priestore Głojsce. Velenie práporu preberá za zranené-
ho kpt. Bílka npor. Novotný10. K 17. hod. prichádza do priestoru BSV tank. brigády 
III. tank. prápor organizovaný do 2 rôt po 5 tankoch a je nasadený na zosilnenie 
prvého sledu 1. sam. brigády na odrazenie protiútoku na 534 v priestore Helenówka. 
3 tanky ponechané ako záloha vel. brigády. Roty sú organizované po 5 tankoch z dô-
vodu nedostatku tankov a hlavne spôsobilosti boja v horách.

2 dôst. padlí, mužstvo: 10 ranených, 5 padlých 2 nezvestní. 
19. 9. 1944: 1 tank. prápor odoslaný do Łeki na podporu 3. sam. brigády s úlo-

hou odraziť protiútoky zo smeru Zboiska – Wietrzno – Wola Albinowska – Dukla 
– Łeki.

III. tank. prápor je rozmiestnený v priestore Helenówky s úlohou zaistiť styk me-
dzi pravým krídlom čs. zboru a pravým susedom.

20. 9. 1944: o 13.35 hod. v spolupráci s 1. čs. brigádou a po dosiahnutí kóty 551 
pravým susedom vyrazí III. tank. prápor z Helenówky na záp. okraj Teodorówky 
s úlohou: očistiť priestor Teodorówky a zabrániť protiútoku zo smeru od Dukly na 
Teodorówku, v ďalšom ovládnuť Duklu a prenasledovať nepriateľa smerom na juh, 
po osi Dukla – Tylawa.

I. tank. prápor ako záloha vel. tank. brigády sa presunul do priestoru Frankówa 
s úlohou z vežového postavenia podporovať útok III. práporu, zaistiť styk 1. a 3. 
brigády a v ďalšom rozvinúť úspech na smere Dukla – Tylawa. O 14.45 hod. dosia-
hol III. tank. prápor juž. okraj Teodorówky a o 16.25 hod. dosiahol západný okraj 
mesta Dukla. Veliteľ III. tank. práporu po dosiahnutí jv. okraja Dukly sa rozhodol 
pomôcť ľavému susedovi v priestore Jasionky, kde bolo počuť silné boje; 4 tanky 
ovládli záp. časť Jasionky a spojili sa so 4. tank. zborom, ktorý útočil na Duklu z 
východu.

O 19.00 hod. premiestňuje sa oper. skupina s I. tank. práporom na sev. okraj 
Dukly. Vel. III. tank. práporu vyslal prieskum smerom južným, ktorý 500 m od juž. 
okraja mesta Dukla naráža na protitankové prekážky a dostáva silnú protitankovú 
paľbu. Veliteľ brig. nariaďuje úpornú obranu mesta Dukla.

21. 9. 1944: 1. čs. sam. tank. brigáda dostala oper. rozkaz 1. čs. zboru č. 29 na 
útok na 578, ktorý má podporovať aj 1. gard. tank. brigáda. Tesne pred útokom 
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dostáva 1. gard. tank. brigáda rozkaz na presun na iné miesto. Tým sa útok 3. bri-
gády, ku ktorej je 1. čs. sam. tank. brigáda pridelená, zdržal o 1,5 hod. O 16.35 
vyráža I. a III. tank. prápor pod velením vel. III. tank. práporu por. Tesaříka11 
spoločne s 3. p. brigádou do útoku na výšinu 578. O 17.10 hod. je výšina 578 
v našich rukách.

Počas noci sa tanky sústredili na juž. okraji Teodorówky, kde boli doplnené PH 
a strelivom.

1 rtm. a 4 muži ranení, 6 mužov mŕtvych.
22. 9. 1944: Na svitaní tanky I. a III. tank. práporu sústredené vo východisku 

v priestore 576 na ďalší útok smerom na 694. Po dohovorení spolupráce s 1. čs. sam. 
brigádou a vel. delostrelectva 1. sam. brigády, vyráža I. tank prápor o 12.45. O 13.00 
hod. ovládli tanky kótu 694. Pechota vinou silných mín. palieb postupuje veľmi 
pomaly. Tanky z vežového postavenia udržiavajú Hyrowu horu spoločne so zvyškami 
práporu samopalníkov. Časť tankov I. tank. práporu pomáha pechote očistiť jv. sva-
hy 694. O 14.00 hod. je Hyrowa hora úplne v našich rukách. Za súmraku sa tanky 
sústreďujú v priestore 578 a po doplnení PH a muníciou zaujímajú opäť spoločne 
s pechotou obranu 694.

 Padol 1. dôst., 3 dôst. ranení, 10 mužov ranených. Poškodené 3 vlastné tanky 
T-34.

23. 9. 1944: Tanky I. a III. tank. práporu pod velením ppor. Hechta o 11.40 hod. 
v útoku s úlohou podporovať útok 3. p. práporu po okraji lesa vých. od 694 smerom 
južným. Pechota zastavená silnou guľ. paľbou v lesoch, prechádza do obrany, s ňou 
aj tanky.

1 muž ranený.
24. 9. 1944: O 07.00 hod. je pripravený I. a III. tank. prápor podporovať 2. p. 

prápor v útoku. Pretože neboli zistené žiadne guľ. odpory, na rozkaz vel. 2. p. prá-
poru škpt. Knopa12, ktorému sú podriadené, pechota postupuje sama, aby tanky 
nepriťahovali paľbu nepriateľa. Tanky sú v obrane na juž. svahu 694. 

25. 9. 1944: Podľa oper. rozkazu 1. čs. zboru č. 30 má tanková brigáda za úlohu 
so všetkými tankmi podporovať útok pechoty 3. sam. brigády na nepriateľské posta-
venie na 557 a sev. svahoch hory Kyčera. O 09.45 hod. tanky prekročili pechotu a sú 
o 11.55 sústredené na jv. okraji Hyrowej. O 15.00 hod. so samopalníkmi podporujú 
4. p. prápor p. brigády, postupujú smerom na trojuholníkový les záp. od juž. okraja 
Hyrowej, odkiaľ dostávajú silnú protitankovú paľbu. Pechota je taktiež zastavená sil-
nou sústredenou paľbou del. a mínometov. Tanky prešli dedinou a prechádzajú do 
obrany na záp. okraji Hyrowej.

1 muž ranený, 1 tank má prebitú vežu.
26. 9. 1944: 1. čs. zboru bol daný rozkaz na výmenu jednotiek 1. čs. zboru a pre-

sun smerom na Tylawu. Tanky boli stiahnuté do Dukly. V dôsledku strát na ľuďoch 



76

a tankoch, najmä veliteľov, I. a III. tank. prápor boli zlúčené do I. tank. práporu pod 
velením npor. Vránu.

2 muži ranení.
27. 9. 1944: Štáb tank. brigády a I. tank prápor sa presunuli do lesa 800 m sev. 

od vidlice ciest Tylawa – Jasliska. O 20.00 hod. boli odoslané tri tanky na zaistenie 
ľavého krídla zboru – oproti lesu jv. od Zyndranowej a dva tanky a jedno SD-85 na 
juž. okraj Barwinka s úlohou zaistiť pravé krídlo zboru.

28. 9. 1944: Počas dňa sa vykonáva rekognoskácia terénu pre budúci útok, budu-
je sa SV a pozorovateľňa pre štáb tank. brigády a pre I. tank. prápor. O 21.00 hod. 
presun oper. skupiny a I. tank. práporu.

29. 9 . 1944: I. tank. prápor vo vyčkávacom postavení 1 km juž. od písmena „G“ 
nápisu G. Ostra. Štáb tank. brigády v lese 1 km juž. od nápisu „S“ Stasjano. Pre bu-
dúcu úlohu má 1. tank. prápor 14 stredných a 2 ľahké tanky.

1 muž mŕtvy, 2 muži ranení.
30. 9. 1944: Úloha I. tank. práporu: z východiska 500 m juž. od Zyndranowej 

útočiť s práporom samopalníkov a 3. p. práporom na smere 460 – 578, s úlohou 
zdolať odpory na nepomenovanej výšine 600 m juž. od 460, zaistiť pravé krídlo úto-
čiacej zostavy na hrebeni s nápisom 76 smerom na priesmyk Dukla, zničiť odpory 
na hrebeni 578 a dosiahnuť čs. hranicu v priestore 578. Po dosiahnutí a zaistení pe-
chotou 578 sústrediť sa v priestore kostola v Zyndranowej, kde treba byť pripravený 
odraziť protiútoky z jv. a jz. smeru. Útok podporuje delostrelectvo 1. a 3. sam. bri-
gády. Del. príprava 40 min. Spojenie s vel. 1. brigády, vel. delostrelectva a vel. tank. 
brigády osobné na pozorovateľni – kóte 618. Záloha vel. brigády 3 tanky na okraji 
lesa, 500 m vých. od 618.

O 8.25 hod. počas del. prípravy vyrážajú tanky z vyčkávacieho postavenia, ktoré 
je v lese 1 km vých. od 618 a o 08.55 sú vo východisku pripravené na útok. O 09.00 
hod vyrážajú tanky do útoku spoločne s pechotou. Časť tankov na nepomenovanú 
výšinu juž. od 460, hlavnou silou na 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 materiáli. Útok na 578 je zastavený bočnými paľbami zo stredu 
obce Zyndranowa a mín. poľami. Pechota je zastavená silnými mín. sústredeniami 
v priestore 600 m juž. od „Z“ nápisu Zyndranowa. Zasiahnutý 1 T-42 (vel. roty), 
1 T-42, 1 SD-85 a 1 T-70 zničený na mín. poliach. Tanky sa sťahujú do vežového 
postavenia v údolí kóty 460. O 12.40 hod. sa tanky sústreďujú na rozkaz vel. zboru 
pod svahom 300 m záp. od písmena „Z“ nápisu Zyndranowa, kde sa k nim pripá-
ja záloha vel. brigády a pripravuje sa nový útok na 578. Po novej del. príprave na 
jz. časť Zyndranowej a 578 vyráža o 17.00 hod. nový útok smerom na 578. Tento 
útok je nepriateľom pomocou silných del. a mín. sústredení a silných bočných palieb 
(pravdepodobne z tankov) znova odrazený. 3. p. prápor i 3. p. brigáda zaujímajú 
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východiskové postavenie. Tanky zaisťujú časti cesty dediny Zyndranowa v priestore 
400 m j. od „y“ nápisu Zyndranowa. Hlavné sily sa sústreďujú v priestore 1,5 km od 
618 (vých.), kde sa im počas noci doplnilo PH a strelivo. Počas noci je vydaný nový 
rozkaz na útok na budúci deň.

Padlí 2 dôst. a 1 muž, ranení 2. dôst. a 1 muž, nezvestní 1 dôst. a 6 mužov.
1. 10. 1944: I. tank. prápor pod velením por. Hechta, po padlom kpt. Vránovi, 

zosilnený 1. práporom samopalníkov je pripravený o 06.00 hod. na útok s úlohou 
podľa oper. rozkazu 1. čs. sam. brigády čís. 57. O 09.30 hod., po dohovorení spo-
lupráce s vel. 4. p. práporu,  vyrážajú tanky do útoku obchvatom zo sz. cez 460 na 
578. Dôvodom pre tento manéver bolo vyhnutie sa bočným paľbám zo stredu dedi-
ny Zyndranowa a využitie hmly v údolí cez 460 zo sz. na 578. Pechota je zastavená 
a dezorganizovaná silným prepadom nepr. mínometov krátko po vyrazení z výcho-
diska, čím sa útok značne zdržuje. O 11.00 hod., keď tanky pokračujú v útoku na 
578, sa hmla náhle zdvíha a tanky dostávajú silnú bočnú paľbu z priestoru oblúka 
dediny „Z“ Zyndranowa. Pechota ešte stále nedosiahla úroveň tankov. Tanky odpo-
vedajú paľbou do priestoru Zyndranowej. Pri tejto prestrelke bolo 6 tankov a jedno 
SD-85 zasiahnutých. Evakuovať tanky z poľa boja počas dňa nie je možné vzhľadom 
na silné paľby nepriateľa. K večeru zostáva z bojaschopných tankov len jeden T-34 
a jedno SD-85, ktoré sú za zotmenia stiahnuté do miesta sústredenia. K zasiahnu-
tým tankom bol vyslaný prieskum s úlohou zistiť stav tankov a posádok. V noci sa 
pristúpilo k evakuácii zasiahnutých tankov. Úloha je to veľmi ťažká, pretože nepriateľ 
na každý hrmot v blízkosti tankov odpovedá silným sústredením diel a mínometov. 
Evakuácia sa nepodarila.

6 mužov zranených, 5 mužov padlo, 1 nezvestný.
2. 10. 1944: Tank. brigáda je vyvedená z boja a vykonávajú sa urýchlené opravy 

a evakuácia nepriateľom poškodených tankov. Veliteľ brigády odchádza k veliteľovi 
tankových vojsk 38. armády s prosbou o doplnenie tankov.

1 dôst. ranený, 1 vojak ranený, 1 vojak padol.
3. 10. 1944: Počas noci sa pokračovalo v evakuácii. O 08.30 hod. sa vrátila roz-

viedka. Výsledok: nájdených dovedna 11 tankov. Z nich 3 stredné a 1 ľahký schopné 
evakuácie, ostatné zničené. V evakuácii sa pokračuje.

1 muž ranený.
7. Súhrnné straty  1. čs. sam. tank. brigády od 1. 9. 1944 do 3. 10. 1944:
Padlých ........................... 5 dôst., 21 mužov.
Ranených ........................ 6 dôst., 1 rtm., 44 mužov.
Nezvestných ....................  1 dôst., 9 mužov.
8. Rozmiestnenie jednotiek 1. čs. sam. tank. brigády k 4. 10. 1944:
Štáb tank. brigády a vel. rota – les 1 km južne od nápisu „S“ Stasjane.
I. tank. prápor – 1 km juž. od nápisu „G“ G. Ostra (les).
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II. tank. prápor a zvyšok mužstva III. tank. práporu – Szklary.
Tylo tank. brigády – Królik Polski.

Záver: Tanková brigáda bola vedená do boja postupne, podľa toho, ako dostá-
vala tanky. Do boja boli nasadené aj učebné tanky, s ktorými brigáda vykonávala 
usilovný výcvik viac ako pol roka a mnohé z nich prešli bojmi už od Kyjeva. Mali 
najazdených okolo 3 000 km. Tanky a samohybné delá, ktoré sme dostali ako do-
plnok od veliteľa frontu, boli tanky remontné. Pri tom treba podotknúť, že veliteľ 
tankových vojsk frontu nám vyšiel veľmi v ústrety a dal nám všetko, čo mal v danej 
dobe k dispozícii.

Tanky zasiahli postupne vo chvíli, keď pechota bola už po urputných bojoch 
v ťažkom hornatom teréne fyzicky a morálne značne vyčerpaná. Terén, v ktorom sa 
odohrávali boje, je pre tanky veľmi ťažko schodný. Tak napr. v boji o horu Hyrowa 
boli tanky vyťahované do východiska vlastným chodom, pomocou 2 traktorov. Rov-
nako do miesta sústredenia po tomto boji, po krátkom daždi, boli tanky spustené 
z hory jednotlivo pridržiavaním 2 traktorov. Pritom proti nepriateľovi ovládajúce-
mu značne prevyšujúcimi pozorovateľňami a výborne vybudovanými uzlami obrany 
väčšinou v miestach, kde nebolo možné tanky rozvinúť. Od  nasadenia, s výnimkou 
1 dňa, boli tanky z dôvodu udržania dosiahnutej čiary a z dôvodu malých počtov 
peších jednotiek ponechávané vždy vo vežovom postavení v prvom slede pechoty, 
kde nemohli byť pre silné mín. paľby náležite ošetrované. Prísun PH, streliva, stravy, 
rovnako aj odsun ranených, mohol byť vykonávaný len na tankoch. Charakteristické 
sú straty tech. pracovníkov (tech. dôst. a mechanikov ošetrovateľov), pri ošetrovaní 
tankov v prvom slede (ranení 3 dôst. a 3 mech. ošetrovatelia III. tank. práporu, 2 
tech. dôst. a 1 mech. ošetrovateľ I. tank. práp.). Posádky zaregistrovali až takmer 50 
% vlastných strát pri vykonávaní menších opráv alebo zásobovaní vozidiel v prvom 
slede. Nemali ani najmenší odpočinok, s výnimkou jedného dňa počas celej akcie. 
Napriek značnej únave a vlastným stratám sa ich morálka udržala na dobrej úrovni, 
čo možno vysvetliť blízkosťou vlastných hraníc. Príslušníci II. a III. tank. práporu, 
ktorí doposiaľ tanky nedostali, podali písomnú prosbu vel. brigády o ich nasadenie 
do boja, hoci ako samopalníkov, v prípade, že naďalej zostanú bez tankov.

V tomto boji sme sa po prvýkrát stretli s novou nem. protitankovou zbraňou pre 
boj zblízka. „Offen Rohr“ 88 mm protitanková puška. Touto zbraňou bolo z boja 
vyradených dovedna 5 stredných tankov, z ktorých na hore 534 v priestore Helenó-
wky jeden, tri na hore 694 a jeden v priestore Zyndranowej. Samotná zbraň bola ako 
trofej získaná na Hyrowej hore 694, náboje do nej v priesmyku Dukla. Účinok tejto 
zbrane je možné charakterizovať silou výbuchu (v boji na Hyrowej hore 2 zo zasiah-
nutých tankov neboli prebité, ale silou výbuchu boli zabití vodiči tankov, takže tanky 
sa valili z kopca bez riadenia. Pri kolmom dopade na pancier prepaľuje mína lievik 
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do hĺbky asi 8 cm, priemer vrchnej časti lievika asi 6 cm a ďalej do hĺbky panciera 
vypálená diera v priemere asi 1,5 až 2 cm do hĺbky asi 6 až 8 cm, takže celková hĺbka 
prepálenia panciera pri kolmom prepálení vytvára dieru v hĺbke okolo 18 cm. Roz-
striekaním kvapiek horiaceho termitu13 vypaľujú sa v pancieri  jamky 0,5 až 2 cm, 
takže pri dopade horiaceho termitu na hlaveň býva plášť hlavne čiastočne alebo úpl-
ne prepálený, následkom čoho je kanón vyradený. Ďalším charakteristickým rysom 
týchto bojov sú silné sústredenia delostrelectva všetkých kalibrov, rovnako aj míno-
metov, nepriamou paľbou na priestor, v ktorom sa tanky práve pohybujú. Neschod-
nosť terénu a veľké stúpania znemožňujú tankom rýchle vyjdenie z týchto priestorov. 
O mohutnosti týchto sústredení svedčia tieto prípady: 1/ V boji o čs. hranice bol je-
den tank vyradený priamym zásahom ťažkej míny do motora. 2/ V boji o Duklu bol 
taktiež jeden tank zasiahnutý ťažkou mínou do vrchného panciera. 3/ V boji o 578 
juž. od Dukly boli vyradené 2 tanky v dôsledku blízkeho výbuchu ťažkého granátu, 
pri čom praskol pojazdný pás. 4/ V boji o Teodorówku boli vyradené 2 tanky vinou 
prevrhnutia sa do rokliny pri pokuse o únik z týchto sústredení. 5/ Pri obrane Nižné-
ho Komárnika bol vyradený tank priamym zásahom míny do hlavne dela.  

9. Dovedna bolo činnosťou nepriateľa počas bojov vyradených 21 tankov, z kto-
rých 7 bolo zničených úplne. Ostatné boli vždy po boji evakuované a opravené vlast-
nými prostriedkami.

10. V bojoch od 18. 9. 1944 do 3. 10. 1944 bolo nepriateľovi zničené:
V bojoch o kótu 534 bol zničený 1 DZOT14, 2 ĽG15, pobitých okolo 30 Ne-

mcov.
V bojoch o Teodorówku a Duklu zničené 2 DZOT-y, 5 guľ. hniezd, zabitých 

okolo 30 Nemcov, 1 PT delo a 1 mínomet.
V bojoch o Hyrowu horu zničené obsluhy 3 ŤG16, 1 DZOT, 1 protitanková rake-

tová puška, 1 PT delo, zabitých okolo 25 Nemcov.
V bojoch o Hyrowu 1 ŤG, 4 ĽG a zabitých okolo 40 Nemcov.
V bojoch o kótu 557 zničený 1 DZOT, 2 guľ. hniezda a pobitých okolo 40 Ne-

mcov.
V boji o nepomenovanú výšinu 3 DZOTY, 2 guľ. hniezda, 3 „Fausty“, zabitých 

okolo 40 Nemcov. Ukoristený sklad mín. streliva a 1 mínomet.
V boji o 578 – 2 KPÚV, 1 guľ. hniezdo, 1 DZOT, zabitých okolo 35 Nemcov.
Dovedna zničených: 11 DZOT-ov, 3 „Fausty“, 6 ĽG, 4 ŤG, 12 guľ. hniezd, 4 

KPÚV a 2 PT delá.
Ukoristených: 1 protitanková raketová puška, 3 ŤG, 2 ĽG, 1 mínomet a sklad 

mínometného streliva.

Náčelník štábu brig.     Veliteľ 1. čs. sam. tank. brig.
škpt. pech. PERL Ladislav v. r.    škpt. pech. JANKO Vladimír 
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Vytlačené: 3 ex.
Dostane: ex. č. 1 a 2 – 1. čs. zbor v ZSSR
ex. č. 3 – 1. čs. sam. tank. brigáda v ZSSR

VÚA – VHA Praha, f. IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/7. inv. č. 175.

* * *
  1  Technická správa.
 2 Hospodárska správa.
 3 Rota technickej obsluhy.
 4  Ppor. Vladimír Vávra.
 5  Ppor. Jaromír Hecht.
 6  Opravárenská základňa.
 7 Npor. František Vrána.
 8 Bojové stanovište veliteľa.
 9 Kpt. Ambrož Bílek.
10 Npor. Bohumil Novotný.
11 Por. Richad Tesařík.
12  Škpt. Josef  Knop.
13 Pyrotechnická zmes. Toto onačenie sa používa predovšetkým pre zmes práškového 

hliníka (pyrohliníka) a oxidu železitého, ale aj pre iné pyrotechnické zmesi s práškovým kovom 
a oxidom iného kovu. Pri horení zmesi vzniká teplota 2 000 až 3 000° C. 

14  Derevozemljanaja ognevaja točka (slov. drevozemné palebné ohnisko - bunker).
15  Ľahký guľomet.
16  Ťažký guľomet.
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12 1944, 15. októbra. Barwinek. – Hlásenie veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu ministrovi 
národnej obrany čs. vlády v Londýne o bojovej činnosti 
1. čs. armádneho zboru od 23. septembra do 6. októbra 
1944 

1. čs. zbor v ZSSR     T A J N É!
Vec: Hlásenie o bojovej činnosti    Exemplár č. 3
        1. čs. zboru v ZSSR    SV, Barwinek, 15. X. 1944 

                Ministrovi národnej obrany 
                L o n d ý n 

                Náčelníkovi čs. voj. misie 
                M o s k v a

I. V období od 23. 9. 1944 do 6. 10. 1944 1. čs. zbor v ZSSR v rámci 38. armády 
viedol útočné boje o hranicu Československej republiky.

II. Boje o osadu Hyrowa: 
Po vyčistení od nepriateľa osád Teodorówka a Dukla, výšin 551, 467, 576, 694 

a zalesnených výšin severne a severozápadne od Święnteho Jana sa jednotky 1. čs. 
zboru stretli v Trzcianej s pechotou 140. pd Červenej armády, útočiacou zo severo-
východu na Mszanu. 

V tejto situácii veliteľ 38. A dal 1. čs. zboru úlohu útočiť smerom na juhozápad, 
zmocniť sa osady Hyrowa a v ďalšom postúpiť k rieke Wisłok. 

1. čs. zbor začal útok za svitania dňa 24. 9. 1944. Po celodenných ťažkých bojoch 
sa zmocnil Święnteho Jana, výšiny 601, 648 a vyčistil od nepriateľa lesy v priestore 
hory Krzemjanka. Počas dňa 25. 9. 1944 jednotky zboru viedli ťažké boje a k večeru 
dosiahli cestu Iwla – Tylawa v priestore osady Hyrowa. 

O 04.30 hod. dňa 26. 9. 1944 došiel oper. rozkaz veliteľa 38. A, ktorým 1. čs. zbor 
dostal úlohu sústrediť sa po vystriedaní 14. gardovou divíziou v lese jz. od Trczianej 
a do večera 27. 9. 1944 zaujať východisko pre útok na čiare Barwinek – Zyndranowa, 
frontom na juh.

III. Boje v priestore BARWINEK a ZYNDRANOWA:
V noci zo dňa 27. na 28. 9. 1944 jednotky 1. čs. zboru uskutočnili vystriedanie 

359. pd a 241. pd 67. zboru na čiare: sev. časť Barwinka – cesta vedúca od kostola 
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v Barwinku na východ – sz. časť Zyndranowej (oblúk vrátane) a potok tečúci z ob-
lúku Zyndranovej na severovýchod. Počas 28. a 29. 1944 jednotky zboru vykonávali 
intenzívny prieskum nepriateľa a starostlivo sa pripravovali na boj o Dukliansky prie-
smyk. O 15.00 hod. dňa 29. 9. 1944 3. čs. brigáda v spolupráci s 359. pd útokom 
zlepšila svoje východisko, tým, že sa zmocnila hrebeňa na sever od východnej časti 
Zyndranowej.

O 08.20 hod. dňa 30. 9. 1944 delostrelectvo 1. čs. zboru začalo delostreleckú prí-
pravu a o 09.00 hod. pechota prešla do útoku s jedenástimi tankmi 1. čs. tankovej bri-
gády. Po ťažkých bojoch v silnej del., mín. a guľometnej paľbe nepriateľa sa 1. čs. zbor 
o 10.20 hod. zmocnil nepomenovaných výšin jeden km východne od južného okraja 
Barwinka a kóty 460. O 10.45 hod. samopalníci 1. čs. brigády vnikli do sev. časti cípu 
lesa 400 m sz. od kóty 578 a dosiahli čs. hranicu. V tomto čase začal nepriateľ protiútok 
pechotou s tankmi za silnej podpory delostrelectva a mínometov. Tretím protiútokom 
bola naša pechota zatlačená na severné svahy nepomenovaných výšin. O 17.00 hod., 
po krátkom prepade vlastného delostrelectva, sa pechota 1. čs. zboru znova zmocnila 
nepomenovaných výšin. Napriek častým pokusom a veľkému úsiliu jednotiek 1. čs. 
zboru pokračovať v útoku, nepodarilo sa pechote ďalej postúpiť z dôvodu silného od-
poru nepriateľa. Pri každom pokuse pechoty zboru o postup nepriateľ ostreľoval bo-
jovú zostavu 1. čs. zboru silnými sústredenými prepadmi delostrelectva, mínometov 
a guľometov. Počas dňa bolo na priestor činnosti 1. čs. zboru vystrelených 5 000 mín 
a granátov nepriateľa. Ťažké boje pokračovali po celú noc na 1. 10. 1944. Postúpiť sa 
podarilo len 3. pešiemu práporu a ZPO do priestoru kóty 460.

 O 06.45 hod. 1. 10. 1944 nepriateľ uskutočnil protiútok silou do jedného prá-
poru za mohutnej podpory delostrelectva a mínometov. Týmto protiútokom bol 3. 
peší prápor a ZPO donútený ustúpiť do pôvodného postavenia. Počas dňa 1. 10. 
1944 1. čs. zbor pokračoval v intenzívnom útočnom boji s hlavným náporom na 
kótu 578. O 13.45 hod., keď naše tanky a pechota postúpili do priestoru 600 m 
severne od kóty 578, bolo paľbou PT delostrelectva nepriateľa zničených a poškode-
ných 6 tankov (zo súhrnného počtu 8), pechota s ťažkými stratami v silnej sústrednej 
del. a mín. paľbe ustúpila do východiska.

Vzhľadom na to, že pravý sused 1. čs. zboru, 67. zbor, prešiel na smere: kóta 
706 Studeny Wierch – Šarbov čs. štátnu hranicu, rozhodol sa veliteľ 38. A nasadiť 
jednotky 1. čs. zboru v pásme činnosti 241. pd 67. zboru. Vystriedanie 1. čs. zboru 
jednotkami 359. pd sa začalo ešte 1. 10. 1944. K večeru 2. 10. 1944 jednotky 1. čs. 
zboru zaujímali útočnú zostavu na čs. štátnej hranici v priestore južne a jv. od Stude-
ného Wierchu.

IV. Boje v priestore STUDENÝ WIERCH:
O 09.30 hod. dňa 3. 10. 1944 jednotky 1. čs. zboru začali útok na smere: Krajná 



83

Porúbka, kóta 580 a rúbanisko východne od trigonom. 706. Napriek húževnatým 
pokusom všetkých jednotiek zboru sa odpor nepriateľa nepodarilo zlomiť. Po neustá-
lych ťažkých bojoch počas 3. a 4. 10. 1944 1. čs. zbor obkľúčil nepriateľa na výšine 
580, vyčistil od nepriateľa les vých. od kóty 706 a vyšiel na vých. okraj lesa záp. od 
kóty 488.

O 16.30 hod. 4. 10. 1944 vydal veliteľ 38. A rozkaz vystriedať 359. pd a zaujať 
úpornú obranu na čiare Barwinek – Zyndranowa.

V. Prechod DUKLIANSKEHO PRIESMYKU:
V noci zo 4. na 5. 10. 1944 a počas 5. 10. 1944 1. čs. zbor zaujal obranu na čiare 

Barwinek – nepomenované výšiny vých. od južného okraja Barwinka a 200 m sev. 
od kóty 578 a 573.

 O 08.00 hod. 6. 10. 1944 jednotky 1. čs. zboru prekvapujúcim útokom zničili 
odpory brániace Dukliansky priesmyk a prekročili čs. štátnu hranicu. Po prekročení 
čs. štátnej hranice pokračovali v prenasledovaní nepriateľa a po dosiahnutí čiary:  sev. 
okraj Niž. Komárnika – potok tečúci juž. od Sovárny na jv. okraji Niž. Komárnika 
narazili na nepriateľa vo vybudovanom opevnenom obrannom postavení a v silnej 
del., mín. a guľometnej paľbe sa na dosiahnutej čiare zakopali.

Na území ČSR, 40 m od štátnej hranice, na duklianskej ceste, padol pri nájazde 
auta na časovanú nálož s výbušninami veliteľ 1. čs. brig. gen. Sázavský. 

VI. Boje 1. čs. zboru v dňoch od 23. 9. 1944 do 3. 10. 1944 boli ťažké a vyčer-
pávajúce. 1. čs. zbor útočil na smere hlavného náporu na nepriateľa vo vybudovanom 
obrannom postavení, so silným delostrelectvom a mínometmi, s mnohými mínový-
mi poľami proti tankom a proti pechote, postupujúc prevažne s odkrytými krídlami 
vzhľadom na pomalší postup pechoty susedov. Mužstvo bolo neustále v útočných 
bojoch, takže organizovať odpočinok bolo nemožné. Celodenné dažde a ťažký ne-
schodný terén vyžadovali maximálne vypätie síl všetkých príslušníkov 1. čs. zboru. 

VII. Straty 1. čs. zboru v období od 23. 9. 1944 do 6. 10. 1944:
padlých dôst. a rotmajstrov – 6, mužstva – 160
ranených: dôst. a rtm.  – 9, mužstva – 618 
nezvestných: dôst.  – 1,  mužstva – 114
dovedna padlých, ranených a nezvestných: dôst. – 16, mužstva – 902.

Straty 1. čs. zboru (vrátane 2. čs. brigády) od začiatku operácie dňa 8. 9. 1944 do 
6. 10. 1944:

padlých: dôst. – 52, mužstva – 880
ranených: dôst. a rtm. – 119, mužstva – 3 707 
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nezvestných: dôst. a rtm. – 5, mužstva – 555
dovedna padlých, ranených a nezvestných: dôst. a rtm – 176, mužstva – 5 162.

Straty spôsobené nepriateľovi:
Paľbou delostrelectva a pechotných zbraní 1. čs. zboru bolo ranených a zabitých 

1 750 mužov, zničených 26 mínometov, 4 tanky, 35 ŤG,  2 KPUV, 28 nákl. áut, 14  
povozov, 4 lietadlá.

VIII. Bojové počty 1. čs. zboru k 6. 10. 1944 – v prílohe.

PRÍLOHA: Bojové počty 1. čs. zboru k 6. 10. 1944.1

Schéma bojovej situácie jednotiek 1. čs. zboru v dňoch od 23. 9. do 6. 10. 
1944.2

Náčelník štábu    Veliteľ 1. čs. zboru v ZSSR
mjr. pech. B. Lomský   brig. gen. L. Svoboda

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/12, inv. č. 93.

* * *
1 Nepublikuje sa. Príloha sa pri dokumente nenachádza.
2 Nepublikuje sa. Schéma sa pri dokumente nenachádza.
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13 1944, 19. októbra. Badín. – Prehľad bojovej činnosti
2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR v Karpatoch a na 
Slovensku

Vojenská kancelária prezidenta republiky
Príl. k čj. 23 Taj, 1945                                  
       TAJNÉ!  SECRET! 

PREHĽAD
bojovej činnosti 2. čs. parades. brigády v ZSSR v KARPATOCH 

a na SLOVENSKU1

Badín pri B. Bystrici     Veliteľ 2. čs. pd. brig.
19. 10. 1944     plk. pech. PŘIKRYL 

I.
Prehľad bojovej činnosti 2. čs. sam. pd. brigády v predhoriach KARPÁT
za obdobie do 10. do 21. sept. 1944

Z Proskurova sa presunula 2. čs. sam. paradesantná brigáda do priestoru záp. od 
Przemyśla a sústreďovala sa v obciach Wapowce, Ostrów. Na rozkaz 1. ukr. frontu sa 
brigáda mala presťahovať do priestoru obce Domaradz a bola podriadená 38. armá-
de, 67. streleckému zboru. Celá brigáda nedošla do tohto priestoru: prišiel nový roz-
kaz – vystriedať v obrane 121. streleckú divíziu 67. SZ2 na úseku Haczów – Porembi 
– Zarszyn – Dlugie – Pisarowce – Sanoczek. Z 11. na 12. 9. brigáda vystriedala 121. 
SD3, ktorá zbežne odovzdala obranný plán mínových polí a odišla z postavenia skôr, 
než prápor zaujal jej postavenia.

Dňa 12. 9. bola uskutočnená organizácia obrany, úprava palebných postavení. 
Prísun munície sa vykonával za veľkého nedostatku dopravných prostriedkov.

Obrana bola vykonaná podľa rozkazu pre obranu.
Situácia nepriateľa podľa prehľadu správ k 12. 9. V noci na 12. 9. nepriateľ vyko-

nával silnú guľometnú a mín. paľbu po našich pozíciách. U ľavého suseda sa stiahol 
zo Zboísk, Stróżi Malych, Niebieszcan a držal sa pevne v Bukowsku. (Nepriateľ pred 
frontom 67. SZ a 2. čs. paradesantnej brigády začína ústup, pozri šifr. 123 z 12. 9. 
1944, 67. SZ.)

Dňa 12. 9. zvečera sa na rozkaz 67. SZ vykonával prieskum mínových polí a pred-
ného okraja nepriateľskej obrany v priestore Pielnia, kóta 372, 387 a Plebania.
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Dodatočne prišiel písomný rozkaz na útok. Brigáda sa má zmocniť nepriateľskej 
obrany do hĺbky Odrzechowa – Nowotaniec. Akcia sa začala útokom paradesant-
ného práporu I na Pielniu. Žen. prieskum sa začal o 21.00 hod. Po jeho vykonaní 
a vytvorení prechodu vnikla do neho ako prvá rota npor. Pivolusku4. Nasledovala 3. 
a 1. rota. Po prechode mínovým poľom bol útočný smer 2. roty na Pielniu, 3. roty 
por. Jakaba5 na kótu 406 a 1. roty npor. Cholváta6 na kótu 391. Prvým postupným 
cieľom bolo dosiahnutie juž. okraja lesa sev. od Łazov, Nadolan a trigonometra 541. 
Konečným cieľom bolo ovládnutie a zaistenie komunikačného uzla Nowotaniec.

Prápor vytlačil Nemcov zo štyroch predsunutých, dobre vybudovaných posta-
vení a dosiahol priestor po oboch stranách kostola v Pielnii. Pre nedostatok streliva 
dal však vel. brigády o 11.00 hod. dňa 16. 9. písomný rozkaz stiahnuť sa do pô-
vodného obranného postavenia a zaujať obranu podľa pôvodného rozkazu. Útok 
bol vykonaný s veľkým elánom a tiež s veľkými stratami vinou nedostatku ťažkých 
zbraní (diel a mínometov). Obrana bola zaujatá podľa rozkazu a prechody boli za-
mínované.

Pri nasadení 1. paradesantného práporu bol paradesantný prápor II ešte na po-
chode z Przemyśla do Zarszyna. Po príchode do priestoru dostal ihneď úlohu zmoc-
niť sa Odrzechowej. A tak sa akcia začala ženijným prieskumom o 23.15 hod. a roty 
nastupovali o 23.45 hod.

Ženijný prieskum zosilnený prieskumníkmi išiel dvomi smermi:
a) Zarszyn – kóta 360, sledovaný 1. rotou,
b) Zarszyn – kóta 306, sledovaný 2. rotou.
Prieskumy aj roty dosiahli predný okraj obrany a pod silnou mínometnou paľbou, 

bez podpory vlastných ťažkých zbraní, sa stiahli do východiska na jv. okraj Zarszyna. 
3. rota zotrvala v druhom slede na západnom okraji Zarszyna na ochranu pravého 
krídla práporu.

Paradesantný prápor dňa 13. 9. zaujíma obranu na pravom krídle brigády. 1. rota 
je v zálohe v Kostarowciach. Prápor zostáva v tejto zostave až do 15. 9. ráno, keď 
dostáva rozkaz dobyť Besko a Milczu.

Prvý paradesantný prápor dňa 14. 9. vykonával organizovanie obrany, plán pa-
lieb, doplnenie zásob munície a proviantu a evakuáciu ranených. Obrana trvá celý 
deň 15. 9. za silnej del. a mín. nepriateľskej paľby. V noci na 16. 9. boli vyslané 
prieskumné hliadky do Podgaja, Markowiec a Dudyńiec, na kótu 424 a sev. okraj 
lesa pri Dudyńciach. Zistený bol silný ruch v lese.

Prieskum na Pielniu bol však na kóte 372 odrazený nepriateľskými ťažkými gu-
ľometmi.

16. 9. prápor prešiel útokom cez prechody v mínových poliach v priestore Pod-
gaja a kríža sev. vých. od kóty 372 a postupuje smerom na Nadolany, obsadí kótu 
474 a vyvýšeniny jv. od Nadolian. Cez noc sa buduje obranné postavenie a doplňujú 
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sa zásoby. 17. 9. je nadviazané spojenie so 129. div., ktorá sľúbila del. podporu pri 
ďalšom útoku. Požadované paľby však neboli dodané.

Nasledujúceho dňa (18. 9.) bol nadviazaný styk so sovietskym tankovým prápo-
rom v priestore Gospodarsky dwór, južne od Nadolian. Jeho veliteľ hlásil prítom-
nosť 6 ťažkých tankov, 3 tankov ľahkých a 3 obrnených transportérov. Sľúbil osobne 
nadviazať styk pri bojových úlohách s veliteľom paradesantného práporu I a s veliteľ-
mi rôt. Ale to sa neudialo.

Z 18. na 19. odovzdal styčný dôstojník brigády rozkaz okamžite útočiť na smere 
Wola Sękowa – Roztoki – Puławy. Puławy dobyť a udržať za každú cenu. Útok bude 
podporovaný 237. tank. brigádou, ktorá útočí z priestoru Sieniawy cez Gamby na 
Puławy.

Ráno 19. 9. prápor zaútočil a o 21.00 hod. dosiahol trigonometer 689, čím ovlá-
dol dedinu Pulawy. Na rozkaz veliteľa brigády o 21.00 hod. bol stiahnutý, sústredil 
sa v Nowoselciach a odtiaľ bol prevezený do nového priestoru sústredenia brigády 
– Krosno.

Útokom na Puławy paradesantný prápor I oslobodil Wolu Sękowu a Roztoki.
Na pravom krídle brigády paradesantný prápor II sa chystal na ďalšie akcie. Zo 

14. na 15. bol vykonaný prieskum. 2. rota vyslala štyri hliadky a 3. rota jednu hliad-
ku za účelom získať zajatcov a zistiť obranné postavenie nepriateľa.

Rozkazom bol nariadený útok na Besko a Milczu. Dňa 15. 9. ráno sa 1. rota – zo 
zálohy – rozdelila na dve skupiny. Skupina Tóth7 začala útok v počte 36 ľudí na Bes-
ko. Silou asi 50 Nemcov bola v podvečer zatlačená do obrany na sev. od Beska.

Súčasne so skupinou Tóth útočila od východu pozdĺž žel. trate 3. rota, ktorá ale 
bola na okraji dediny odrazená bočnou paľbou ťažkých guľometov. Pri ústupe utrpela 
značné straty od nepriateľskej mín. paľby z Beska a z lesov juž. od Beska.

Skupina Pitoňák8 v ten samý deň dobýja Milczu a chce preniknúť pozdĺž železnice 
od Beska na podporu skupiny Tóth. Bočnou paľbou je odrazená a stiahne sa na juž. 
okraj dediny Milcza do obrany.

18. 9. skupina Tóth podporovaná ťažkými mínometmi o 06.15 hod. pokračuje 
v útoku na dedinu Besko. Obec dobýja okolo 11. hod. Prechádza juž. okraj dediny 
až na kótu 373 a zaisťuje dedinu z juž. strany. Pri tomto úseku pomáhala 3. rota. Do-
byla obranné postavenie na jv. okraji Beska a zaisťovala po ľavej strane skupinu Tóth 
a potom návršia na juž. strane Beska.

Skupina Pitoňák prenasledovala nepriateľa cez les juž. od Milcze, obsadila dedinu 
Łazy a zaujala obranu v priestore kóty 408. 

V tomto postavení zostal prápor až do ranných hodín 17. 9. Vtedy prichádza 
rozkaz vel. brigády usmerniť oba západné prúdy smerom na Sieniawu, vyhnúť sa 
jej po východnej strane a prejsť cez Pastwiska na Rudawku Rymanowsku do dediny 
Zawoje, kde bude zaujatá kruhová obrana.
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2. rota sa presunula z kóty 306 na Odrzechowu, preskúmala dedinu a nenarazila 
na žiadny odpor. 1. rota vyrazila do útoku o 07.00 hod. Postupovala smerom na Sie-
niawu. Pri odbočení na Pastwiska nepriateľská mín. paľba. Delostrelecké postavenia 
však del. podporou upútali na seba nepriateľskú paľbu a rota prenikla až na sev. okraj 
Pastwísk, kde sa znova zorganizovala. Pod nemeckým protiútokom ustúpila do lesa 
2 km sev. od Pastwísk.

2. rota o 13. hod. vyráža z Odrzechowej na východný okraj Sieniawy a zaujíma 
tam východisko na útok. O 18.30 hod. útočí na Pastwiska. O 22. hod. je nemeckým 
protiútokom odrazená do pôvodného postavenia. O 00.00 hod. dňa 18. 9. na rozkaz 
veliteľa „samostatnej armádnej jednotky“ podniká útok na zákopové línie východne 
od Pastwísk a preniká do lesov medzi nemecké obranné postavenie. Večer bola stiah-
nutá do Beska na presun.

Skupina Pitoňák, ktorej velenie prevzal 17. 9. kpt. Vrzala9 na kóte 403, mala za 
úlohu preniknúť cez Nowú Wieś na vých. okraja Rymanowa a postupovať na osadu 
Bartoszów. Pred večerom bol vykonaný prieskum. Dvaja muži, ktorí tam boli cez deň 
ponechaní, sa vrátili večer. Keď sa jednotka pripravovala vyraziť na Bartoszóv, prišiel 
rozkaz na presun do Krosna.

II. paradesantný prápor sa dňa 19. 9. presunul do Krosna.
Brigáda splnila úlohu v úseku na západe Haczów – Milcza – Bartoszów, na vý-

chode Sanoczek – Pobiedno – Bukowsko (mimo). Z pôvodného postavenia na čiare 
Milcza, Bzianka, Porembi, Zarszyn, Dlugie, Nowosielce, Pisarowce, Sanoczek pre-
trhli dve do hĺbky vybudované obranné postavenia a dosiahli rozkazom určenú čiaru 
Bartoszów, Glębokie, Pastwiska, Św. Jan, Wygnanka, Roztoki, trig. 689 vých. od 
Puław. V boji sa vyznamenal paradesantný prápor I pod velením kpt. Uchytila Stani-
slava, náč. štábu Kováča Alexandra a vel. 2. roty npor. Pivolusku.

Straty ľudí: 146 mŕtvych, z toho 6 dôstojníkov, 438 ranených a 47 nezvestných. 
Spolu: 628.

Náč. štábu 2. čs. sam. pd. brigády  Veliteľ 2. čs. sam. pd. brigády 
škpt. Hlásny Karel     plk. Vlad. Přikryl          

II.
Presun brigády z Krościenka do Banskej Bystrice

Brigáda bola stiahnutá z bojového úseku Karpát v ZSSR s tým úmyslom, aby sa 
ihneď presunula do priestoru Krosna a bola prepravená na Slovensko. Podľa rozkazu 
II. prápor mal odletieť už dňa 19. 9. 1944. Maršal Konev však rozhodol, aby brigáda 
bola vystriedaná po splnení daných úloh. Preto I. paradesantný prápor ďalej bojoval 
v kooperácii so sovietskymi jednotkami a mohol byť do Krosna presunutý až 20. 9. 
1944. Keďže straty na ľuďoch a materiáli boli značné, bolo potrebné, aby si unavené 
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a organizačne rozdelené mužstvo oddýchlo a výstroj i výzbroj boli doplnené na pred-
písaný stav. Tým sa odlet trochu zdržal. Nakoniec sa i počasie zhoršilo.

Prvý transport 50 lietadiel odletel do Banskej Bystrice 26. 9. 1944. Z nich 13 
pristálo na Slovensku a 37 sa muselo z dôvodu zlej viditeľnosti vrátiť. Veliteľ brigády 
pristál na letisku v Brezne nad Hronom dňa 26. 9. 1944. Ku dnešnému dňu je veľká 
väčšina ľudí, zbraní a materiálu presunutá.

Presun do Banskej Bystrice sa časovo predlžoval pre nestále počasie. Pri každom 
odlete sa stávalo, že zo štartujúcich lietadiel sa muselo niekoľko vrátiť. Keď bolo nevy-
hovujúce počasie, neštartovalo sa vôbec. Tým sa stalo, že presun, ktorý sa začal 26. 9. 
t. r. nie je do dnešného dňa ukončený. Niekoľko ľudí z bojových jednotiek ešte chýba 
a majú prísť ešte ďalšie palebné priemery munície.

Straty, v rámci doterajších možností  ich zistenia, keďže nie je známe, či sa niektoré 
„nezvestné“ lietadlá nevrátili na sovietske základne, boli zapríčinené haváriou už nad 
oslobodeným priestorom Slovenska. Havarovalo 10 lietadiel. Väčšinou narazili na 
okolité hory. Zahynuli 2 dôstojníci, 15 vojakov; ranení: 2 rotmajstri a 11 vojakov.

Náč. štábu 2. čs. sam. pd. brigády   Veliteľ 2. čs. sam. pd. brigády 
            škpt. Hlásny Karel           plk. Vlad. Přikryl           

VÚA – VHA Praha, f. VKPR Londýn, sign. 31/1/1/17.

* * *
1 Časť dokumentu pojednávajúca o bojovej činnosti 2. čs. paradesantnej brigády sa nepublikuje.
2 Strelecký zbor.
3 Strelecká divízia.
4 Npor. Juraj Pivoluska.
5  Por.  Anton Jakab.
6 Npor. Juraj Cholvád.
7 Ppor. Gustav Tóth.
8  Ppor. Ján Pitoňák.
9  Kpt. František Vrzala.
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14 1944, 20. októbra. – Žiadosť veliteľa 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu ohľadne povyšovania 
a menovania dôstojníkov a rotmajstrov 1. čs. armádneho 
zboru adresovaná Ministerstvu národnej obrany

1. čs. zbor v ZSSR        SV, 20. október 1944
Čj. 258/dôv./1944
Vec: Povyšovanie a menovanie
        dôst. a rtm. – zmocnenie.
                           Ministerstvu národnej obrany
                          Londýn

V jednotkách 1. čs. zboru, bojujúcich na sovietsko-nemeckom fronte, je podľa 
vojnových tabuliek systematizovaný tento počet vyšších dôstojníkov:

generálporučíkov – 1 
generálmajorov – 8 
plukovníkov – 37 
podplukovníkov – 49  
majorov – 182.

Na úhradu týchto miest mám k dispozícii tento počet vyšších československých 
dôstojníkov:

generálov – 3 
plukovníkov – 1
podplukovníkov – 3
majorov – 4.

Teda v jednotkách 1. čs. zboru chýba:
generálporučíkov – 1
generálmajorov – 5 
plukovníkov – 36
podplukovníkov – 46
majorov – 178.

Tieto veliteľské miesta musia byť obsadené nižšími dôstojníkmi, ktorí sa osvedčili 
v boji. Je nespravodlivé, nemorálne a nelogické, aby tieto zodpovedné funkcie boli 
obsadzované nižšími dôstojníkmi a títo, hoci sa v týchto funkciách výborne a veľmi 
dobre osvedčili a vyznamenali v bojoch na sovietsko-nemeckom fronte, mali zostať 
v hodnosti rovnako dlho ako tí, ktorí sú v jednotkách mimo vojnovej operácie alebo 
v iných, s velením jednotiek nesúvisiacich funkciách.

O tom, že boje 1. čs. zboru na sovietsko-nemeckom fronte nie sú symbolické, 
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svedčí fakt, že v období od 8. septembra 1944 do 20. októbra 1944 jednotky 1. čs. 
zboru stratili 187 dôstojníkov a rotmajstrov, 5 146 mužov – padlých, ranených a ne-
zvestných; z toho 1 veliteľ brigády, 2 zást. veliteľov brigád, 4 velitelia tank. práporov, 
7 veliteľov samostatných práporov, 2 velitelia del. oddielov, 3 velitelia práporu samo-
palníkov, prednosta operačného oddelenia brigády, pričom podotýkam, že toto sú len 
funkcie systematizované v hodnosti najmenej podplukovníka a vyššie.

Za túto kritickú situáciu v jednotkách 1. čs. zboru v ZSSR nenesie vinu veliteľstvo 
1. čs. zboru.

Poznamenáva, že výberu dôstojníkov odosielaných z Anglicka do ZSSR nebola 
venovaná taká starostlivosť ako si situácia, záujem a vážnosť veci vyžadovala.

S vedomím svojej plnej veliteľskej zodpovednosti som povinný túto situáciu rie-
šiť, rovnako ako ju riešil predo mnou gen. Kratochvíl, na mieste, pretože nemôžem 
dovoliť, aby veliteľmi práporov, delostreleckých a mín. oddielov boli poručíci a nad-
poručíci, veliteľmi delostrelectva vyšších jednotiek, del. pluku, náčelníkmi štábov 
vyšších jednotiek dôstojníci v hodnosti kapitána a štábneho kapitána, už aj preto, že 
tento stav neblahodarne pôsobí v styku so sovietskymi vojenskými predstaviteľmi.

V dohode a súhlase s veliteľmi brigád gen. Bočkom Bohumilom a gen. Klapál-
kom Karlom, riešil som situáciu takto.

Na návrh veliteľov brigád som vykonal:
1/ Menovanie za podporučíkov alebo rotmajstrov všetkých, ktorí absolvovali 

dôstojnícke školy Červenej armády, kurzy veliteľov čiat pechoty alebo iných zbra-
ní a služieb, konané pri veliteľstve 1. čs. zboru, ako aj iné osoby, ktoré sa obzvlášť 
vyznamenali na fronte a preukázali schopnosť veliť čate alebo sú nenahraditeľnými 
špecialistami na inom dôstojníckom mieste.

2/ Povýšil som o jednu hodnosť dôstojníkov, ktorí zastávali nepomerne vyššie 
funkcie, na týchto sa výborne osvedčili a vyznamenali sa v bojoch na sovietsko-ne-
meckom fronte do hodnosti štábneho kapitána.

Povyšovať a menovať dôstojníkov a rotmajstrov Ministerstvom národnej obrany 
v Londýne je príliš zdĺhavé a odpoveď prichádza spravidla neskoro, lebo cesta z fron-
tu cez Moskvu do Londýna a vybavenie návrhov trvá 2 – 3, niekedy aj viac mesiacov. 
V záujme veci treba menovať a povyšovať dôstojníkov a rotmajstrov priamo tu, na 
mieste. Sú časté prípady, keď treba menovať a povyšovať dôstojníkov a rotmajstrov 
priamo na bojisku.

Prosím, aby prezident republiky, Ministerstvo národnej obrany, vláda a Štátna 
rada toto moje hlásenie zvážili a urobili tieto mnou navrhované opatrenia:

1. De jure schválili všetky gen. Kratochvílom a mnou doposiaľ vykonané povýše-
nia a menovania.

2. Aby pozmenili terajšie smernice pre povyšovania v duchu môjho hlásenia, aby 
mimoriadne povýšenia dôstojníkov bojujúcich na fronte, zastávajúcich vyššie funk-
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cie, výborne sa osvedčených a vyznamenavších sa, mohlo byť uskutočnené v termíne 
troch mesiacov. Terajšie smernice pre menovanie a povyšovanie dôstojníkov a rot-
majstrov sa hodia pre mierové pomery, nie však pre jednotky v poli počas vojny.

3. S ohľadom na zvláštne okolnosti, prosím, aby mi bola daná dočasne právomoc 
z poverenia MNO po dokonalej úvahe vykonávať menovanie dôstojníkov a rotmaj-
strov a mimoriadne povyšovanie dôstojníkov a rotmajstrov do hodnosti štábneho 
kapitána.

4. Aby vláda zmocnila vládneho delegáta ministra Němca1, aby mohol vykonávať 
na návrh veliteľa 1. čs. zboru mimoriadne povyšovanie vyšších dôstojníkov do hod-
nosti podplukovníka.

Za predpokladu kladného vybavenia budem postupovať aj naďalej podľa predlo-
ženého návrhu.

      Veliteľ 1. čs. zboru v ZSSR
      brig. gen. SVOBODA  LUDVÍK

VÚA – Praha,  f. ČSVM v  SSSR, sign. 4/1/8.

* * *
1 František Němec.
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15 1944, 22. októbra. Moskva. – Depeša náčelníka Čs.
vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. Píku ministrovi 
národnej obrany čs. vlády v Londýne o počtoch 1. čs. 
armádneho zboru k 6. októbru 1944

Do Londýna, dňa 22. októbra 1944
577-581/21/172/-175/
5 dep.

Gen. Ingr:
K Vašej depeši číslo 29/11. októbra 1944:
Hlásim skutočné početné stavy zboru ku dňu 6. októbra 1944. V zátvorke sú 

predpísané stavy. 
veliteľstvo zboru: 173 (183) osôb,
čata poľných žandárov: 88
rota ZU (zvláštne účely – k partiz. a parašut. sprav. a spoj. úlohy): 157,
zborový telegraf. prápor: 480 (523),
zbor. žen. prápor: 247 (429),
poľná pekáreň: 69,
práčovňa: 66,
veterinárny lazaret: 6 sovietskych príslušníkov,
autorota: 201 (184),   
autodielne: 77 (70),
zbroj. dielne: 46 (28),
poľný súd: 22 (19),
poľný prokurátor: 8 (10),
poľná pošta: 3 (4).

Dovedna veliteľstvo zboru a pomocné orgány: 1 637.

1. brigáda: 3 053 (5 653),
2. brigáda: 2 112 (2 832),
3. brigáda: 2 435 (5 652),
tanková brigáda: 630 (1 346),
hrubý del. pluk: 87 (1 107).

Dovedna zbor: 10 202.
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Náhradný pluk vykazuje: 2 582.
O existujúcu organizáciu brigád som požiadal gen. Kratochvíla. 

      Náčelník Čs. voj. misie v ZSSR
                         brig. gen. H. Píka

Zašifroval: 22. 10. 44 o 10.00 hod. rtm. Martiš
    
VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 79/1/9.
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16 1944, 22. októbra. Moskva. – Hlásenie brig. gen. 
J. Kratochvíla hlavnému veliteľovi čs. brannej moci div. 
gen. S. Ingrovi o svojej činnosti vo funkcii veliteľa 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR do 10. septembra 1944

Brigádny gen. Jan Kratochvíl     Moskva 22.10. 1944
Prílohy: 1 mapa1

                        Hlavnému veliteľovi čs. brannej moci
                       div. gen. Sergejovi Ingrovi
                         Londýn
                          Piccadilly 134

Na Vašu depešu čís. 610 – 612 zo dňa 4. októbra 1944 hlásim: 
I. Kvalita veliteľského zboru: 
a) Možno povedať, že z veliteľov brigád na svojom mieste ako veliteľ stál len gene-

rál Svoboda; taktiež štáb 1. brigády bol dosť dobre zapracovaný, prápory a del. pluky 
a špeciálne jednotky dosť dobre vycvičené.

Musím ale podotknúť, že táto brigáda bola organizovaná v porovnaní s inými 
brigádami vo veľmi dobrých podmienkach a taktiež ľudský materiál, najmä v porov-
naní s 3. brigádou, bol lepších kvalít, vojaci pomerne mladí: 40 % bolo volynských 
Čechov.

Spolupráca pechoty a delostrelectva potrebovala značné zdokonalenie, to sa uká-
zalo v prvý deň boja.

b) Veliteľ 2. brigády plk. Přikryl na veliteľa brigády nedorástol. Má značnú pracov-
nú energiu, ktorú vybíjal v maličkostiach. Takticky slabý, má aj značné nedostatky 
charakteru. Neúprimný, podporou nadriadeného veliteľa rozhodne nie je. 

S ohľadom na nedostatok dôstojníkov štáb nebol zapracovaný.
Mužstvo, väčšinou Slováci fyzicky veľmi zdatní a mladí, bolo dobre vycvičené.
c) Veliteľ 3. brigády pplk. Střelka je dobrý organizátor, ale takticky slabý, telesne 

pohodlný a mám dojem, že sa bojí.
Štáb vzhľadom na neschopnosť prednostov oddelení je nezapracovaný, štábna prá-

ca spočívala na náčelníkovi štábu mjr. Kuklovi, ktorý pracoval dobre.
Mužstvo brigády je väčšinou zo zajatcov a volynských Čechov. Pešie prápory sú 

vycvičené celkom dobre, slabý výcvik bol u špeciálnych jednotiek a delostrelectva.
Spolupráca jednotiek mala vzhľadom na nedostatok odborne vzdelaných dôstoj-

níkov veľké nedostatky.
d) Tanková brigáda: veliteľ kpt. Janko je priebojný, dobrý organizátor, štáb je po-
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merne dobre zapracovaný. Brigáda mala 65 dobre vycvičených posádok. Tankov mala 
len niekoľko, a to cvičných, na boj sa nehodiacich.

Navzdory urgenciám, tanky pridelené neboli, takže brigáda sa bojov nezúčastnila.
e) Štáb zboru bol zapracovaný slabo. Náčelník operačného oddelenia kpt. Stav2 

sa neosvedčil. Štáb trpel nedostatkom dôstojníkov. Podľa sov. tabuliek mal mať 52 
dôstojníkov (a sovietsky zbor nemá tyly), čs. zbor mal v štábe 32 dôstojníkov (tylo 
a poľný súd vrátane).

Veliteľ delostrelectva zboru, sovietsky plukovník Savickij3, ale pridelený bol 3. sep-
tembra, takže jeho vplyv na zapracovanie delostrelectva brigád nemohol byť žiadny.

Tylá zboru pracovali dobre.
Inak zbor bojové zborové útvary nemal.
Hrubý del. pluk bol na začiatku organizácie.
f ) Morálka jednotiek zboru celkom dobrá. Volynskí Česi starších ročníkov neboli 

energickí bojovníci. Mnoho záležalo na veliteľoch družstiev a čiat, a týchto schop-
ných mladších veliteľov bol nedostatok. Veľkou škodou pre zbor bolo, že dôstojníci 
z Anglicka prišli, až keď už bol zbor v bojoch a absolventi sovietskych učilíšť prišli 
na konci septembra a počas októbra (s výnimkou delostrelcov, ktorí skončili učilište 
v decembri).

II. Prijaté a vydané rozkazy:
Dňa 4. 9. o 1.45 zbor, súc podriadený 4. ukrajinskému frontu, dostal v Sambore 

šifrovaný rozkaz veliteľa 4. ukrajinského frontu prejsť do podriadenosti 1. frontu 
a sústrediť sa do svitania 6. septembra v priestore BRZOZÓWA. 

Vydaným rozkazom bola pechota zboru dirigovaná najkratším smerom, moto-
rizované jednotky po ceste cez Przemyśl. Presuny nariadené len v noci. Dňa 4. 9. 
o 8. hod. som cez styčného dôstojníka 38. armády dostal rozkaz hlásiť sa u veliteľa 
armády v Brzozówe. Tu som bol o 12. hod. veliteľom armády informovaný o úlohe 
zboru, ktorý mal ráno dňa D+1 po prielome obrany nepriateľa 38. armádou vyraziť 
z čiary DUKLA – IWLA a idúc za 25. tankovým zborom sa zmocniť priesmyku 
Dukla a dňa D+5 ovládnuť PREŠOV. Tankovému zboru bolo nariadené útočiť na 
Prešov dňa D+4.

Delostreleckej prípravy dňa D sa zúčastní aj delostrelectvo 1. čs. zboru. Priestor 
sústredenia zboru sa mení: zbor sa mal sústrediť v lese severne od Starej Wśi.

Po tejto informácii – ponechávajúc u veliteľa delostrelectva frontu veliteľa zboro-
vého delostrelectva plk. Savického – vracal som sa späť do Sambora.

Severovýchodne od PRZYSIETNICE som sa stretol s veliteľom 1. brigády a s veľ-
kou časťou motorizovaných jednotiek brigády, ktoré sa napriek rozkazu presúvali cez 
deň. Nariadil som veliteľovi brigády ukrytie jednotiek v lese po oboch stranách cesty 
a presun do nového miesta sústredenia v noci.
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Ráno dňa 6. 9. som odišiel zo Sambora do miesta sústredenia zboru; po ceste 
som sa dozvedel, že bolo stanovené nové miesto sústredenia, a to les východne od 
Krosna; SV zboru KRASNA. Tým sa dĺžka presunu pechoty a konských povozov 
predĺžila o 25 km (dovedna 135 km),a preto som bol nútený žiadať štáb armády buď 
o povolenie pochodovať aj cez deň alebo sústrediť zbor až pred svitaním 7. 9. Toto 
bolo povolené.

Pri svojom presune do KRASNEJ som zistil, že medzi sovietskymi tankmi a delostre-
lectvom sa cez deň presunuje aj náš protitankový pluk 3. brigády a delostrelectvo 1. bri-
gády pripravujúce sa na zaujatie palebných postavení. Kto vydal rozkaz na pohyb vo dne, 
som sa nemohol dozvedieť. Velitelia brigád popierajú, že by taký rozkaz vydali.

Toto správanie delostrelectva vynieslo ostrú kritiku veliteľa frontu i armády na 
zhromaždení veliteľov dňa 6. septembra.

Popoludní dňa 6. 9. som dostal písomný rozkaz veliteľa armády, ktorý potvrdzo-
val predtým mi danú informáciu a nariaďoval, že zbor po prielome nepriateľského 
postavenia ide za pravým krídlom 67. streleckého zboru, majúc ovládnuť križovatku 
ciest v meste Krosno.

O 19. hod. na zhromaždení veliteľov brigád som vydal toto predbežné riešenie: 
V noci z D na D+1 sústrediť zbor v priestore WIETRZNO – RÓWNE. Pred úsvitom 
dňa D+1 doraziť na čiaru severne od DUKLY – IWLA a odtiaľ, v úzkej spolupráci s 25. 
tankovým zborom, s hlavným úsilím cez TYLAWU, sa čo najskôr zmocniť priesmyku 
DUKLA a preniknúť do priestoru PREŠOVA, ktorý treba obchvátiť z juhozápadu.

Z miesta sústredenia idú brigády za sebou, tretia brigáda na čele.
Z čiary severne od DUKLY – IWLA útočí 1. brigáda so všetkými svojimi prostried-

kami na východ cez TYLAWU, 3. brigáda z IWLY cez OLCHOWIEC.
Záloha veliteľa zboru: 1. prápor (pplk. Fanta) 3. brigády a 3 batérie 76 mm proti-

tankového delostrelectva idú za 1. brigádou.
Z rozkazu veliteľa armády vyplývalo, že zbor počas svojho postupu – vzhľadom na 

smer postupu susedov – sa musí starať najmä o svoje východné krídlo.
 Dňa 6. 9. bolo u veliteľa armády zhromaždenie veliteľov zborov, divízií a brigád. 

Veliteľ frontu, maršal Konev, pozmenil úlohy susedov 1. čs. zboru zmenou smerov, 
1. čs. zbor tu taktiež dostal svoje pásmo. Zmenou smerov, ako zdôraznil veliteľ fron-
tu, nemusel sa 1. čs. zbor starať o svoje krídla.

Skutočnosť dňa D+1 ukázala iné.
Dňa 6. 9. o 21. hod. dohovoril som si schôdzku s veliteľom 25. tankového zboru, 

aby bola ujasnená spolupráca. Tejto schôdzky sa mali zúčastniť velitelia 1. a 3. brigá-
dy s náčelníkmi štábov. Vzhľadom na zatarasené cesty mohol som prekonať 14 km 
vzdialenosť od môjho SV (Krasna) do SV veliteľa 25. tankového zboru za 3 hodiny, 
t. j. o 23. hod. Veliteľ 1. brigády medzitým od veliteľa 25. zboru, nemôžuc sa ma 
dočkať, odišiel. 
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Tu bolo s veliteľom 25. zboru dohodnuté:
Po prielome frontu ide ako prvý z miesta sústredenia 25. zbor majúci za úlohu k ve-

čeru dňa D sa sústrediť v priestore MACHNÓWKA – BÓBRKA. Za ním 1. čs. zbor.
V prípade, že dňa D nebude Krosno ihneď dobyté – na čo som dôrazne upozor-

ňoval – malo sa obísť cez ODRZYKOŃ – ŚWIERZOWA POLSKA.  Tankový zbor 
mal ísť jeho tankovými brigádami cez DUKLU – TYLAWU (smer 1. brig. 1. čs. zbo-
ru), motostreleckou brigádou cez IWLA – OLCHOWIEC (smer tretej brigády).

Na tesnú spoluprácu medzi 25. tankovým zborom a 1. čs. zborom bol, počínajúc 
odpoludním 7. septembra, veliteľovi zboru daný k dispozícii prápor samopalníkov 
a zmiešaný priezvedný oddiel 1. brigády.

Dňa 7. 9. opäť som povolal veliteľov brigád, kde dostali konečný rozkaz.
Pohotovosť na odchod z miesta sústredenia o 11. hod.
Boli určení 8 dôstojníci a 40 mužov na reguláciu pohybu na ťažko schodnej ceste 

WOLA JASIENICKA – ODRZYKOŃ.
Dňa 8. septembra o 8.45 hod po dvojhodinovej delostreleckej príprave sa začal 

útok 38. armády; obranné postavenie Nemcov bolo prelomené, Krosno ale bolo do-
byté až ráno 11. septembra.

O 10.30 hod. som dal rozkaz veliteľovi 3. brigády na vyrazenie z miesta sústredenia.
Od tej doby spojenie bolo možné len mechanickými spojovacími prostriedkami, 

rádiové spojenie bolo možné podľa rozkazu náčelníka štábu zboru (tento ručí za spo-
jenie) otvoriť až po prechode WISLOKY.

O 12. hod., po telefonickom upozornení veliteľa 38. armády, som zistil, že 3. 
brigáda ešte nedosiahla ODRZYKOŃ. Bol vyslaný náčelník operačného oddelenia 
kpt. Stav s písomným rozkazom na rýchly postup. Po jeho návrate som zistil, že 3. 
brigáda zostala stáť čelom pri CZARNORZEKACH (severne od Krosna). Doteraz 
som sa nedozvedel na koho rozkaz.

O 16. hod. som odišiel zo svojho SV (Krasna) a v Czarnorzekach som zistil, že 
3. brigáda už prešla cez Odrzykoń, 1. brigáda vzhľadom na protiidúce sovietske autá 
dosahuje ešte len Czarnorzeki a môže sa pohybovať len veľmi pomaly.

Z tohto miesta som na brencarieri predišiel 3. brigádu postupujúcu na smere 
Świerzowa Polska – Wrocanka a asi o 19.30 hod. som dosiahol predné jednotky 67. 
zboru. Zistil som: situácia vo Wrocanke je neistá, výšiny východne od nej sú obsade-
né nepriateľom.

Zmiešaný priezvedný oddiel 3. brigády (npor. Vítězslav Frischer4) nedal žiadne 
správy.

Vracajúc sa späť, som veliteľovi 3. brigády vydal rozkaz ovládnuť WROCANKU 
a preniknúť do priestoru WIETRZNO – RÓWNE.

Asi o 23. hod. vo SWIERZOWE POLSKEJ, kde som určil svoje SV, som sa stretol 
s veliteľom 1. brigády a jedným práporom. Ostatné jednotky brigády boli ešte vzadu, 
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ich postup bol zastavený sovietskymi jednotkami, pohybujúcimi sa neorganizovane po 
komunikáciách. Tento postup bol nasmerovaný zo Swierzowy Polskej na západný breh 
potoka Jasiołka, po ceste na Machnówku a Bóbrku, aby boli brigády vedľa seba. 

Správy od zmiešaného priezvedného oddielu, ktorý sa pohyboval s 25. tankovým 
zborom, veliteľ brigády nemal žiadne.

Dňa 9. septembra pred úsvitom som odišiel smerom na MACHNÓWKU, kde 
som sa stretol s veliteľom zmiešaného priezvedného oddielu 1. brigády škpt. Hyn-
kom5 a veliteľom tankovej brigády 25. tankového zboru.

Správy o nepriateľovi nejasné: nepriateľ má obsadené okraje lesov južne od BÓBR-
KY, k večeru dňa 8. septembra boli v boji zničené 4 vlastné tanky. Na úsvite bude 
zmiešaný priezvedný oddiel, tanková brigáda a prápor samopalníkov 1. brigády úto-
čiť, aby sa zmocnil lesného masívu južne od BÓBRKY.

Tak bol informovaný aj veliteľ 1. brigády, ktorý na podporu útoku rozvinul svoj 
prápor v priestore Machnówky.

Ja som už v noci z 8. na 9., asi o 3. hod., nadobudol presvedčenie, že 1. brigáda sa 
nesústredí skôr ako o 9. hod. dňa 9. 9., čo som oznámil aj veliteľovi brigády.  

Dňa 9. 9. o 7. hod. som sa vrátil späť na svoje SV vo SWIERZOWE POLSKEJ, 
kde bol o 6.45 hod. dodaný rozkaz veliteľa 38. armády datovaný zo 6. hod.: útočiť 
o 7. hod. hlavnými silami zboru a ovládnuť priestor DUKLA – IWLA. Na podporu 
útoku boli dané 2 mínometné a 2 húfnicové pluky. Ich velitelia, s výnimkou veliteľa 
húfnicového pluku, ktorý sa nedostavil, sa u mňa hlásili až o 9. hod.; spojenie s veli-
teľmi brigád mohli nadviazať o 11. hod. Preto som hodinu útoku nariadil na 11.30 
hod., a to:

1. brigáda, kryjúc svoje západné krídlo pozdĺž cesty na KOBYLANY, mala útočiť 
s hlavným úsilím na smere Bóbrka – Wola Albinovska – Nadole a ovládnuť výšiny 
severne od čiary Ivla – Dukla.  

3. brigáda (1. peší prápor a prápor samopalníkov) útočiť s hlavným úsilím na 
smere: kóta 417 – trigonometer 512 a ovládnuť výšiny severne od Jasiónky, kryjúc 
svoje východné krídlo dobytím kóty 510.   

Útok 3. brigády sa začal o 11.30 hod., ale čoskoro bol zastavený bočnou paľbou 
z priestoru IWONICZ – ROGY. Po zranení veliteľa práporu kpt. Moravca5 a zabití 
jeho zástupcu, nastal pri protiútoku Nemcov dosť neusporiadaný ústup, ktorý som 
zastavil osobným zásahom.  

1. brigáda začala útočiť s podporou tankov časti 25. tankového zboru až o 17.30 
hod. 

Keď som sa po stabilizovaní frontu 3. brigády presunul na SV 1. brigády, zistil 
som, že čelné prvky 1. brigády vnikajú do lesa južne od Bóbrky. Ale ako som ne-
skoršie zistil, na južný okraj lesa neprenikli. Večer dňa 9. 9. bolo moje rozhodnutie 
a ústne rozkazy nasledujúce:
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1. brigáda pokračuje v plnení danej úlohy útočiac na nariadenom smere;
3. brigáda, ktorej bol daná k dispozícii už k večeru dňa 9. 9. záloha veliteľa zboru 

– prápor pplk. Fantu, útočí na svitaní dňa 10. septembra, aby ovládla výšiny severne 
od priestoru Dukla – Jasiónka. 

Nato som sa vrátil na svoje SV vo SWIERZOWEJ POLSKEJ, kde som zistil:
1. Nemci, po výmene maďarskou divíziou, už dňa 8. 9. presunuli 75. divíziu na 

výšiny západne od čiary Dukla – Wrocanka, uzavierajúce kotlinu južne od Krosna, 
s úlohou zlikvidovať prielom vlastného postavenia. Z priestoru BARDEJOVA sú už 
dňa 8. 9. presunované jednotky do priestoru Dukly.

2. Podľa rozkazu veliteľa 38. armády sa má zbor so svojím GROS7 presunúť v noci 
na 10. 9. podľa severného okraja lesa južne od Bóbrky a postúpiť smerom na Kobyla-
ny, aby kotlina Kobylany – Wietrzno a Iwla – Dukla bola obchvátená zo západu.

V tomto zmysle som vydal príslušné rozkazy. Tieto rozkazy – i keď styční dôstoj-
níci išli na brencarieroch, boli dodané dosť neskoro, takže prápory 1. brigády dňa 
10. 9. o 7. hod. boli čiastočne na južnom okraji lesa južne od Chorkówky, čiastočne 
v tejto obci.

3. brigáda v boji išla cez les južne od Bóbrky. To som zistil osobne.
V tejto situácii, dozvediac sa o tom, že maršal Konev určil za veliteľa zboru gen. 

Svobodu, odišiel som na svoje SV vo Swierzowe Polskej, kde som odovzdal velenie 
gen. Svobodovi.

Na záver k môjmu hláseniu:
1. Písomné rozkazy, ktoré som – počínajúc dňom 4. septembra dostal, rozkazy, 

ktoré som vydal, sú na štábe 1. zboru. Napriek tomu, čo uvádzam vo svojom hlásení, 
je možné považovať za presné.

2. K môjmu hláseniu prikladám mapu, kde je zhruba zakreslená situácia originál-
nej mapy; mapy, ktoré som dostal od velit. armády, sú na veliteľstve zboru.

3. Dňa 27. júla, súc poslaný k veliteľovi frontu, aby som hlásil situáciu v orga-
nizácii jednotiek zboru, žiadal som medzi iným, aby bol zbor nasadený na smere 
Krakov – Moravská Ostrava. Toto bolo akceptované a podľa toho boli tylá (3 a 1/5 
palebného priemeru = 950 ton okrem proviantu) nasmerované do priestoru Przemyśł 
– Medika – Rudniki.

4. Presun zboru z priestoru ČERNOVÍC do priestoru severne od SAMBORA bol 
vzhľadom na nedodanie dopravných prostriedkov (kone, autá) veľmi obtiažný.

5. Na konci augusta bol zbor presunutý do priestoru Sambora k dispozícii 4. 
ukrajinskému frontu. 

 Bol som veľmi rád, že veliteľ frontu mi dal 10 – 12 dní čas na výcvik jednotiek 
a organizáciu jednotiek na horskú vojnu (kone a sedlá boli k dispozícii).

6. Namáhavý presun jednotiek 3., 4. – 7. septembra sa rozhodne odrazil na ich bo-
jových schopnostiach. Taktiež na boj v horách nemali jednotky potrebnú prípravu.
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7. Som presvedčený, že smer ofenzívy Dukla – Prešov nebol pre 1. ukrajinský front 
sympatický. Divízie, ktoré stáli v obrannom postavení pozdĺž Karpát boli ľvovskou 
ofenzívou vyčerpané, doplnenie bolo čiastočné a menej hodnotné (25 % ranených, 
75 % z miestnych mobilizovaných).

Hlavné úsilie frontu bolo obrátené na smer KRAKOV – VARŠAVA.
Divízie na smere ofenzívy Dukla – Prešov určené ciele nedosiahli.
8. Presun mnohých stoviek ton materiálu zo skladu Przemyśł – Medika do priesto-

ru Krosna pri zmene smeru ofenzívy nebol pre tylo 1. čs. zboru jednoduchý.
9. Bez toho, aby som neúspech bojov dňa 8. a 9. septembra prisudzoval niekomu 

inému, konštatujem, že veliteľ 1. brigády a najmä 3. brigády neprejavil potrebnú 
energiu a iniciatívu.

Taktiež spojenie nebolo na žiaducej úrovni.

III. Použitie zbrane proti zbabelcom:
Ja som bol na bojisku dňa 9. 9., a to skoro celý deň u 3. brigády. Bol som svedkom 

neusporiadaného ústupu trénu i peších jednotiek, stačil ale môj osobný zásah, aby 
bol neporiadok odstránený. V 1. brigáde boli dňa 9. septembra  zastrelení dvaja zba-
belci – pokiaľ viem – a podľa oznámenia gen. Píku v neskorších dňoch boli zastrelení 
asi 14 vojaci. Podľa môjho úsudku tam, kde veliteľ brigády unáhlenými rozkazmi 
nezadal príčinu a mladší velitelia nebáli sa nechať zabiť tam, kde zabíjali jeho podria-
dených, k týmto prípadom z veľkej časti nemuselo dôjsť.

Zbabelci sú koniec-koncov všade.
Je pochopiteľné, že z určitých dôvodov po mojej výmene ako veliteľa nemohol 

som vyšetrovať, prečo moje rozkazy neboli vyplnené.
               
      brig. gen. Jan Kratochvíl 

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 11/1/2.

* * *

1 Pri spise sa nenachádza.
2  Kpt. Zdeněk Stav.
3 Plk. G. Savickij.
4 Npor. Frischer.
5  Škpt. František Hynek.
6  Kpt. Ferdinand Moravec.
7 Hlavnými silami.
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17 1944, 31. októbra. – Správa o činnosti nepriateľa pred
frontom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR od 1. do 
31. októbra 1944

Činnosť nepriateľa pred frontom 1. čs. zboru od 1. 10. do 31. 10. 1944

I. Po úporných bojoch nepriateľ prešiel do obrany a zaujal vopred vybudované 
obranné postavenia v priestore Duklianskeho priesmyku: južne od Zyndranowej – h. 
Tokarnia.

Všetkými prostriedkami prieskumu a zajatcami bolo potvrdené, že v úseku Duk-
lianskeho priesmyku a Zyndranowej je 75. pd., zosilnená lyž. pluk 1. lyž. divízie1 
a časťami 169. p. pl (68. pd).

Po bojoch o Dukliansky priesmyk nepriateľ zaujal vopred vybudované obranné 
postavenia v priestore južne od Krajnej Bystrej – južne od Nižného Komárnika – Ja-
rucha –  495 a 627 – hora Klin a ku dňu 31. 10. 1944 bol na čiare: kóta 481 – kóta 
471 – výšiny záp. od Kr. Bystrej – južne od Krajnej Bystrej – južne od Niž. Komár-
nika – hora Jarucha – kóta 495 – kóta 627 – hora Klin. V tomto priestore bola vý-
poveďami zajatcov z tyla nepriateľa i z predného okraja potvrdená prítomnosť 75. pd 
v uvedenom obrannom postavení a západne potom prítomnosť 357. pd.

II. Doplnky.
75. pd po veľkých stratách v mesiaci septembri bola doplnená dňa 27. 9. do 400 

ľuďmi. Po bojoch má ku dňu 30. 10. 1944 v rotách 10 – 30 mužov.
375. pd mala počas bojov 25., 26., 27. 10. 19644 veľké straty a ku dňu 30. 10. 

1944 bolo v rotách 10 – 30 mužov.
68. pd bola od 6.10. 1944 na oddychu v priestore Stropkova, kde dostala doplne-

nie Marschbtl.2 165 a 599 v súhrnnom počte 800 ľudí. Dňa 22. 10. bola presunutá 
do priestoru Kapišová – Kružlová a po trojdňových bojoch ku dňu 30. 10. má v ro-
tách 10 – 300 mužov. 

Aké úlohy mal prieskum
V poslednom období, a obzvlášť v čase aktívnej činnosti našich vojsk, bola 

prieskumná úloha nasledujúca:
1. Ukoristením zajatcov a dokumentov zistiť zoskupenie vojsk nepriateľa, odkryť 

jeho zámery.
2. Všetkými prostriedkami prieskumu pozorovať nepriateľa, miesta zoskupenia 

pechoty a tankov a pravdepodobný smer ich protiútoku.
3. Vyslanie jednej R. P.3 do tyla nepriateľa. Nepretržite pozorovať:
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a) príchod nových jednotiek z hĺbky na prednú líniu;
b) zistiť miesta zoskupenia pechoty a tankov, ich silu a stav;
c) zistiť miesta obranných pásiem, ich vybudovanie a či nie sú obsadené živou 

silou;
d) skupinám pracujúcim v tyle sa dávali úlohy: vyhodenie mostov a mínovanie na 

cestách pravdepodobného ústupu nepriateľa;
e) nadviazať spojenie s partizánmi bojujúcimi na území ČSR;
f ) napadať štáby, vyhadzovať sklady nepriateľa a prerušovať spojenia;
g) získať kontrolného zajatca a dokumenty.
4. Činnosťou malých skupín ženistov na prednom okraji nepretržite zisťovať sys-

tém obrany nepriateľa a spôsob jej vybudovania.
5. Všetkými spôsobmi pozorovania nepretržite zisťovať spôsob paľby v obrane ne-

priateľa, palebné postavenia delostrelectva, mínometov a početnosť živej sily v obrane 
nepriateľa.

6. Pozorovať vedenie del. a mín. paľby nepriateľa.
7. Neustále pozorovať možný začiatok a smer ústupu nepriateľa.

Nové taktické spôsoby vedenia boja v lesoch a horách
1. Každý okraj lesa bráni dobrým obranným systémom (DZOT-y, záseky, drôtené 

prekážky, mínové pole), ale tento neobsadzuje svojimi hlavnými silami. Na prednej 
línii ponecháva len minimálny počet pozorovateľov a pohotovosť pri guľometoch, 
zatiaľ čo hlavné sily ponecháva za predným sledom 500 – 600 m, kde časť síl je v 2. 
obrannom slede a väčšina ako pohyblivá záloha pre protiútoky. Do obranného systé-
mu je zapojená každá výšina.

Vo väčšine prípadov je 2. hlavný sled obrany i so zálohou na odvrátenom svahu 
– dobre zakopaný v bunkroch a DZOT-och, ktorým nevadí ani delostrelectvo malé-
ho kalibru (okrem streľby priamym zamierením – obr. č. 1).

2. V hĺbke lesa  sú za prvým sledom pechoty drôtené prekážky, ktoré zabraňu-
jú voľnému priechodu, v niektorých miestach sú prerušené do hĺbky. – Toto zvádza 
vlastnú pechotu k obchádzaniu a zhromažďovaniu sa pri priechode, postupujú cez 
priechod, prichádzajú do vopred pripravených palieb ťažkých guľometov (obr. č. 2). 

3. Nepriateľ počas noci zhromažďuje maximálny počet mužov na úplne odvrátenú 
stranu výšin, kde striedavo odpočívajú.

4. Snajperov predsúva na úplne predsunuté pozorovateľne, odkiaľ ostreľujú náš 
predný okraj.

5. V prednej línii sú delostreleckí pozorovatelia vybavení rádiofónnou stanicou, 
ktorou riadia a vykonávajú opravu delostreleckej paľby.

6. Malé výšiny a lesíky používa taktiež pre skryté palebné postavenia guľometov 
na bočné a šikmé paľby, takže nie je možné zistiť palebné stanovište ŤG (obr. č. 3).
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7. Nepriateľský prieskum sa prezlieka do civilných odevov a žije s miestnym 
obyvateľstvom. Rovnako tak sa prezliekajú do uniformy ČA vlasovci a prenikajú 
do našej prednej línie (je nutné zdôrazniť zisťovanie heslami a zosilnenie kontro-
ly v tyle).

8. Na klamanie počas nášho útoku vlastným delostrelectvom ostreľujú niektoré 
obzvlášť dobre vybudované predné obranné línie, aby vyvolávali dojem, že predný 
okraj je opustený.

Špeciálne spôsoby prieskumu a ním praktické splnenie bojových úloh
2)  Delostrelecký prieskum.
V minulom mesiaci sa dávali prieskumným jednotkám nasledujúce úlohy:
1. Zistiť miesta (palebné postavenia) del. a mín. batérií nepriateľa, ich kaliber 

a spotrebu streliva za deň.
2. Nepretržite pozorovať možné objavenie sa tankov, miesta ich zoskupenia a prav-

depodobný smer ich protiútoku.
3. Pozorovať príchod 6-hlavňových mínometov pred front zboru.
4. Pomocou zajatcov zistiť prítomnosť del. batérií a ich palebných postavení, ka-

liber atď.

3)  Ženijný prieskum
Aké úlohy sa mu dávali:
1. Malými skupinami ženistov pozorovať možné zamínovanie ciest, mostov, do-

mov, dedín a všetkými možnými spôsobmi ich odmínovať.
2. Činnosť RP: Na prednom okraji nepretržite pozorovať obranné pásmo nepria-

teľa a systém jeho vybudovania zo ženijnej stránky.
3. Výsluchom zajatcov zistiť systém a charakter obrany nepriateľa na prednom 

okraji i v hĺbke.
4. Vyslaním RP do tyla nepriateľa s úlohou objaviť v tyle obranné postupné ciele, 

ich charakter a vybudovanie zo stránky ženistov. 

Všetky úlohy pre špeciálny prieskum sa dávali pomerne v porovnaní so všeobec-
nými úlohami prieskumu, ktoré za posledný mesiac boli so súhlasom náčelníka špe-
ciálnej služby a vojsk. Kontrola ich splnenia sa vykonávala telefónom každý deň, 
správy od del. a žen. prieskumu odovzdávali denne na RO4 štábu zboru a taktiež sa 
odovzdávali osobne náč. špec. služieb štábu zboru.

Určené úlohy sa v minulom mesiaci plnili načas.

Záver:
1./ Úlohy, ktoré boli vydané prieskumu boli splnené včas.
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2. Stále straty dôst. a voj. v prieskumných orgánoch zmenšujú ich normálnu 
činnosť a úlohy prieskumu je možné vykonávať len s minimálnymi požiadavka-
mi.

Činnosť rozviedky v hĺbke
1. Dňa 5. októbra bola vyslaná RP (6 osôb) do priestoru severne od Stropkova, 

kde po spojení sa s partizánmi pracuje do tejto doby.
Táto skupina sa rozrástla na 15 osôb.
Za dobu od 5. 10. 1944 má troch zajatcov, denne je s nami spojená a podáva 

veľmi cenné správy.
Prácu v hĺbke majú organizovanú takto:
1. Traja z nich majú za úlohu získavať zajatcov a v priestore Ladomírová – Miro-

ľa.
2. Správy získavajú:    a) vlastným pozorovaním,

b) v spolupráci s partizánmi,
c) výsluchmi civilného obyvateľstva,
d) výsluchom zajatcov,

a to z celého priestoru severozápadne, východne a južne od Stropkova.
Jeden z tejto skupiny bol pri rozviedke chytený nemeckou políciou a daný do 

pracovného tábora, odkiaľ sa mu podarilo utiecť a vrátiť sa k jeho skupine.
V zálohe je pripravená ďalšia skupina a rádiostanicou, ktorú vyšlem v najbližších 

dňoch, pretože prvá skupina už nemá zdroje a pomoc, ktorá je vyžiadaná i pre part. 
skupinu plk. Talského5 (zbrane, strelivo, lieky, záložné batérie) nebola zatiaľ uskutoč-
nená, hoci všetok materiál aj s vlastným dôstojníkom je pripravený na letisku od 26. 
10. 1944. Dôvody: nepriaznivé poveternostné podmienky.

2. Dňa 12. 10. 1944 sa vrátil žen. prieskum, ktorý bol vyslaný dňa 7. 10. 1944 
v počte 4 osôb (2 od žen. práporu 1. ČSAZ a 2 od 39. žen. brig.).

Výsledok prieskumu predložil žen. dôstojník zboru žen. dôstojníkovi armády.

Stav prieskumných orgánov ku dňu 31. 10. 1944
Po celý čas bojov v mesiaci októbri 1944 prieskumné orgány brigád i peších prá-

porov mali neustále straty a neboli nijak doplňované, takže súhrnný stav všetkých 
prieskumných orgánov ku dňu 31. 10. 1644 je: 8 dôst., 9 poddôst., 35 mužov, na-
miesto stavu podľa tabuliek 17 dôst., 63 poddôst. a 320 mužov.

Potom je pri celkovej činnosti na úseku 10 km možné požadovať len minimálne 
úlohy a len v niektorých smeroch.

Podotýkam, že pokiaľ je nepriateľ v obrane, dajú sa prieskumné orgány zlučovať, 
ale keď budú ofenzívne akcie, prieskumné orgány budú decentralizované a výsledná 
činnosť minimálna a neúplná.
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Veľké straty majú taktiež pozorovateľské roje – doplňované sú z nevycvičeného 
mužstva.

Taktiež neboli doplnené veľké straty prieskumných orgánov del. útvarov.

Rozbor nepriateľskej činnosti od 1. 10. do 31. 10. 1944
Po rozbore celkovej činnosti nepriateľa sa nepriateľ snaží všetkými prostriedkami:
1. Zabrániť našim jednotkám preniknúť na cestu Stropkov – Zborov, a tým nedo-

pustiť obkľúčenie nemeckej jednotky na ľavom krídle našej armády.
2. Zabrániť preniknutiu na vých. Slovensko, spojeniu sa s 2. UF a obkľúčeniu 

karpatského a maďarského zoskupenia.
3. Zabrániť nášmu postupu na Slovensko a znemožniť tak spojenie s čs. bojujúci-

mi jednotkami6.

škpt. Engl7        mjr. Lomský
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VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/7/6, inv. č. 247.

* * *
1 1. Skijäger-Division. 1. lyžiarska divízia.
2  Marschbataillon (slov. pochodový prápor).
3 Razvedyvateľnoje podrazdelenije (slov. prieskumná jednotka). 
4  Razvedyvateľnyj otdel (slov. spravodajské oddelenie).
5  Plk. Viliam Talský.
6 S jednotkami na povstaleckom území. 
7  Mjr. Ludvik Engl.
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18 1944, 31. októbra. – Charakter zranení príslušníkov 
1. a 3. čs. samostatnej brigády v ZSSR v bojoch od 
1. októbra do 31. októbra 1944

1. čs. sam. brigáda 3. čs. sam. brigáda
zranenie horných končatín 202 32,6 % 112 26,9 %
zranenie dolných končatín 196 31,0 % 178 42,8 %
zranenie brucha  37  6,0 %   9  2,1 %
zranenie hlavy  46  7,3 %  28  6,7 %
zranenie hrudníka  49  7,7 %  37  8,8 %
zranenie očí   8  1,3 %   2  0,5%
zranenie tváre  29  4,6 %  11  2,6 %
zranenie šije   4  0,6 %   4  0,9 %
zranenie chrbtice   5  0,8 %   1  0,2 %
zranenie panvy  26  4,1 %  19  4,5 %
strelné rany  90 14,3 % 24,2 %
rany spôsobené črepinami 489 77,6 % 71,8 %
kontúzie  22  3,5 %  15  3,5 %
pomer ľahkých a ťažkých zranení 2 : 1 2 : 1

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/23, inv. č. 386.
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19  1944, september – december. –  Prehľady strát 1. čs.
armádneho zboru

STRATY 1. ČS. ARMÁDNEHO ZBORU 
OD 9. SEPTEMBRA DO 22. SEPTEMBRA 1944

1. čs. sam. brigáda

dátum
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
 9. 9. – 10. 9.  7  11  8 298 -  65 15  444
10. 9. – 11. 9. -  13  4 181 -   4  4  198
11. 9. –12. 9. -  39  2  91 -  19  2  149
12. 9. – 13. 9. 10 107 17 170 -  16 27  293
13. 9. – 14. 9.  4  20 27 154 -  68 31  242
14. 9. – 15. 9. - - - 349 - 132 -  481
15. 9 – 16. 9. -   7 -  14 - - -   21
16. 9. – 17. 9. -  -            - - - - - -
17. 9. – 18. 9. -   2 -   8 -   1 -   11
18. 9. – 19. 9. - - - - - - - -
19. 9. – 20. 9.  1 - -   6 - -  1    6
20. 9. – 21. 9. -   8 -   16 - - -   24
21. 9. – 22. 9.  1   8  2   65 -   6  3   79

dovedna 23 315 60 1 352 - 311 83  1 948

2. čs. sam. paradesantná brigáda

dátum
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo

13. 9. – 16. 9.     7           56               9            235            2              165             18              456         
16. 9. – 21. 9.                                          Straty 2. brigády zatiaľ neprišli (operácia)

3. čs. sam. brigáda

dátum
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
9. 9. – 10.  9. 2  77  6 178 -  47  8  302
10. 9. – 11. 9. -   6  6 105 - -  6  111
11. 9. – 12. 9. 1  22  1  67 -  20  2  109
12. 9. – 13. 9. 1  45  2 112 1 148  4  305
13. 9. – 14. 9. -   7  1 129 -  36  1  172
14. 9. – 15. 9. 1  17  2  85 1  26  4  128
15. 9. – 16. 9. - -  1  17 -  11  1   28
16. 9. – 17. 9. - - - - - - - -
17. 9. – 18. 9. -   3 -  19 - - -   22
18. 9. – 19. 9. -   3  1  43 -   1  1   47
20. 9. – 21. 9. -   3  1  18 - -  1   21
21. 9. – 22. 9. 1   5 -  12 - -  1   17

dovedna 6 188 21 785 2 289 28 1 262
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1. čs. tanková brigáda

dátum
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
17. 9. – 19. 9. 1 2 1 17 - - 2 19
21. 9. – 22. 9. - 3 5  5 - 2 5 10

dovedna                     1                5               6                22              2               2               7              29

Zborové útvary

dátum
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
9. 9. – 15. 9. - 4 1 14 - 3 1 21

dovedna - 4 1 14 - 3 1 21

Súhrnné straty zboru

dátum
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
9. 9. – 10. 9.  9 188 14  446 - 112  23  746
10. 9. – 11. 9. -  19 10  286 -   4  10  309
11. 9. – 12. 9.  1  61  3  158 -  39   4  258
12. 9. – 13. 9. 11 152 19  282 1 164  31  598
13. 9. – 14. 9.  4  27 28  283 - 104  32  414
14. 9. – 15. 9.  1  21  3  448 1 161   5  630
15. 9. – 16. 9. -   7  1   31 -  11   1   49
16. 9. – 17. 9. - - - - - - - -
17. 9. – 18. 9. -   6 -   30 -   1 -   37
18. 9. – 19. 9.  2   4  2   63 -   1   4   68
19. 9. – 20. 9. - - - - - - - -
20. 9. – 21. 9. -  11  1   34 - -   1   45
21. 9. – 22. 9.  3  18  3   99 -   8   6  125

dovedna 31 514 84 2 170 2 605 117 3 289

                                                                
  *    *   *           

STRATY 1. ČS. ARMÁDNEHO ZBORU OD 23. SEPTEMBRA 
DO 6. OKTÓBRA 1944

dátum
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
23. 9. 1944 1 21 - 128 - 11 1 160
24. 9. 1944 1 34 -  56 - - 1  90
25. 9. 1944 -  5 -  24 - - -  29
26. 9. 1944 1 - -  42 - - 1  42
27. 9. 1944 - - -   8 -  6 -  14
28. 9. 1944 -  5 -  40 - - -  45
29. 9. 1944 - - - - - - - -
30. 9. 1944 - - - - 1  5 1   5
1. 10. 1944 1 76 4 207 - 76 5 359
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2. 10. 1944 -   5 -  16 -   4 -  25
3. 10. 1944 - - 1  30 - -  1  30
4. 10. 1944 - - - - - - - -
5. 10. 1944 1 13 2  34 - -  3  47
6.10.1944 1   1 2  33 -  12  3  46
dovedna 6 160 9 618 1 114 16 892

*   *   *
STRATY 1. ČS. ZBORU OD 8. SEPTEMBRA DO 6. OKTÓBRA 1944

útvar
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. podd. voj. dôst. podd. voj. dôst. pd. voj. dôst. podd. voj dovedna
zborové 
jednotky  1 4   6   2   2   40 - - 1   3  6   47   56

1. čs. brig. 29 117 280 145 529 1 198 2 65 390 176 711 1 868 2 755

2. čs. brig. 11  55  70  17 110   301 2  6  60  30 171   431   632

3. čs. brig. 11  77 142  27 233   641 1 95 221  39 405  1 004 1 448

1. tank. brig.  6   8  13   9  27    30 1  6   3  16  41    46   103

dovedna 58 261 511 200 901 2 210 6 172 675 264 1 334 3 396 4 994
ranených 
zomrelo
v nemocnici +137 -137

dovedna 58 261 648 200 901 2 073 6 172 675 264 1 334 3 396 4 994

*   *   *
STRATY 1. ČS. ZBORU OD 6. OKTÓBRA DO 31. DECEMBRA 1944

útvar
padlí ranení nezvestní spolu

dôst. podd. voj. dôst. podd. voj. dôst. pd. voj. dôst. podd. voj spolu

zborové jednotky -  2  8  4  18 48 - -  2   4  18  58   80
1. čs. brig. 12 37 127 35 202 547 2 2 69  49 241 743 1 033
3. čs. brig. 11 28  72 32 198 374 - 2 79  43 228 525  796
1. tank. brig.  3  2  12  4  15  44 1 -  5   8  17  61   86
dovedna 26 69 219 75 431 1 013 3 4 155 104 504 1 387 1 995
ranených zomrelo
v nemocnici  1 -171

dovedna 26 69 390 75 431 842 3 4 155 104 504 1 387 1 995

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor. v SSSR, sign. E/12/23, inv. č. 380.
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20  1944, 30. novembra. – Charakter zranení príslušníkov 
1. a 3. čs. sam. brigády v bojoch od 1. do 30. novembra 
1944

1. čs. sam. brigáda 3. čs. sam. brigáda
zranenie horných končatín 161 30,8 % 112 36,4 %
zranenie dolných končatín 192 36,8 %  97 32,2 %
zranenie brucha  26  4,9 %  10  3,2 %
zranenie hlavy  18  3,5 %  21  6,8 %
zranenie hrudníka  34  6,5 %  21  6,8 %
zranenie očí  38  7,2 %  2  0,6 %
zranenie tváre  10  1,9 %  10  3,2 %
zranenie šije   3  0,6 %   4  1,3%
zranenie chrbtice   9  1,8 % - -
zranenie panvy  14  2,6 %  15  4,8 %
strelné rany  42  8,1 %  64 20,8 %
rany spôsobené črepinami 453 87,4 % 235  76,6 %
kontúzie  15  2,8 %   8   2,6 %
pomer ľahkých a ťažkých zranení 2 : 1 2 : 1

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/23, inv. č. 386.
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21  1944, 2. novembra. Londýn. – Depeše odoslané 
hlavným veliteľom čs. brannej moci div. gen. S. Ingrom 
veliteľovi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. 
Svobodovi a náčelníkovi Čs. vojenskej misie v ZSSR 
brig. gen. H. Píkovi vo veci povyšovania a menovania 
dôstojníkov a rotmajstrov 1. čs. armádneho zboru

HLAVNÉ VELITEĽSTVO
Č. j.:844/taj. – 1. oddel. 1944   Londýn, 2. november 1944
Vec: Predloženie opisov depeší pre
        gen. Svobodu a Píku.
 

Pán
Dr. Edward Beneš,
prezident republiky,
(prostredníctvom voj. kancelárie prezidenta republiky)
Londýn.

Dovoľujem si predložiť opisy depeší, ktoré som odoslal brig. gen. Svobodovi a Pí-
kovi ako odpoveď na ich depešu ZOE 102975-44 zo dňa 29. októbra 1944, ktorá 
Vám bola predložená.

Depeša pre gen. Svobodu znie:
„1. Vaše hľadisko na povyšovanie dôstojníkov je úzke a čisto lokálne. Vidíte len 

jeden malý úsek nášho armádneho organizmu v zahraničí a zabúdate najmä na úsek 
najrozsiahlejší, najdôležitejší a rozhodujúci, t. j. na domáci front. Na tomto najne-
bezpečnejšom fronte nikto neoperuje systematizáciou a nedomáha sa odpovedajú-
cich hodností, ale obetavo pracuje a bojuje v najhorších podmienkach.

Samozrejmou povinnosťou nás všetkých v zahraničí a predovšetkým veliteľov je 
posudzovať otázku povyšovania z celkového vyššieho hľadiska so zreteľom na jednot-
nosť budúceho veliteľského zboru, s povinným rešpektom k domácim bojovníkom, 
a nie z hľadiska prechodnej výhodnej kalkulácie pre tú či onú službu.

2. Vaše rozhorčenie, že je nesprávne, nemorálne a nelogické, aby dôstojníci niž-
ších hodností, ktorí zastávajú vyššie funkcie a osvedčili sa v boji, zotrvali v hodnosti 
tak dlho, ako dôstojníci mimo vojnovej operácie, nie je namieste, pretože za vynika-
júce bojové a veliteľské činy existuje mimoriadne povýšenie, ktoré nie je viazané na 
časové termíny.

3. Vaša poznámka, že výberu dôstojníkov z Anglicka do ZSSR nebola venovaná 
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náležitá starostlivosť, je všeobecne nedoložená, nemiestna a neoprávnená kritika, kto-
rú Vám vytýkam.

4. Vaše hlásenie, že za predpokladu kladného vybavenia, budete postupovať podľa 
svojho návrhu, t. j. povyšovať dôstojníkov, je zarážajúce. Upozorňujem Vás dôrazne, 
že právo menovať a povyšovať dôstojníkov je zákonne stanovené výhradne pre minis-
tra NO, resp. vláde a prezidentovi republiky a že Vaše zásahy do týchto právomocí by 
boli svojvoľným uzurpovaním a zákonne neplatné.

5. Vo veci povyšovania dôstojníkov so zreteľom na naše pomery v ZSSR predloži-
lo HV návrh MNO. Do vyriešenia otázky platia zákonné ustanovenia. 

 INGR.“   

Depeša pre gen. Píku, ako dodatok k depeši pre gen. Svobodu, znie:
„K depeši pre gen. Svobodu /624-642/27
Dodatok pre Píku.
Obtiažnú situáciu v našom veliteľskom zbore v Rusku by aspoň v istej miere uľah-

čilo odoslanie dôstojníkov z V. Británie do Ruska. Zatiaľ však ani všetci dôstojníci, 
hlavne stredných a vyšších hodností, ktorí boli určení už v januári tohto roka, ešte 
nedostali víza. Poukážte Sovietom na ťažkosti, ktoré máme z nedostatku dôstojníkov 
v Rusku a z imobilizácie tých, ktorí čakajú víza v Británii a žiadajte vyriešenie tejto 
otázky. Nevyjasnenosť nepôsobí dobre u našich a je rôzne interpretovaná Spojenca-
mi. 

Nemôžem sa zbaviť dojmu, že enormné straty nášho zboru sú v určitej miere 
zapríčinené aj niektorými nedostatkami v našom veliteľskom zbore. Preto je kate-
gorickým príkazom urobiť všetko, aby sa situácia zlepšila. Konjuktúrne povyšovanie 
situáciu a hodnotu veliteľského zboru nezlepší.

Depešou 1905-H.V. som Vám nariadil, aby ste použil pre zbor sedem dôstojníkov 
určených pre VOÚ. Zariaďte pre nich dispozície.

 INGR“   
Dostane: Pán Dr. Edward Beneš, prezident republiky,

     prostredníctvom voj. kancel. prezidenta rep.,
     Pán Msgr. Dr. Jan Šrámek, predseda vlády,
     Pán minister Jan Masaryk.       

Hlavný veliteľ
div. gen. Sergej INGR

Za správnosť.
Náčelník štábu Hlavného veliteľstva
gen. Miroslav   

VÚA – VHA Praha, f. VKPR Londýn, sign. 31/3/1/17.
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22  1944, 5. novembra. Wola  Nižna. – Hlásenie veliteľa 1. čs. 
sam. tankovej brigády škpt. V. Janka o bojovej činnosti 
brigády od 4. októbra do 1. novembra 1944

1. čs. sam. tank. brigáda v ZSSR   TAJNÉ! 
      Exemplár číslo 1
      SV Wola Nižna, dňa 5. 11. 1944      

I. Dňa 1. 11. 1944 je 1. čs. tank. brigáda v priestore Wole Nižnej.
II. Organizácia: Veliteľstvo, štáb, velit. rota, spoj. čata, I., II., III. tank. prápor, 

zdrav. čata, HS1, TS2, RTO.
III. Výcvik: Jednotky vykonávajú húževnatý výcvik. II. a III. tank. prápor vyko-

návajú intenzívny výcvik nových vodičov a veliteľov. Zdokonaľovací výcvik starých 
posádok, výcvik v streľbe z guľometu a dela, útočný boj v horách, školenie štábov, 
zdokonaľovací výcvik mechanikov a radistov. Doba denného zamestnania – 14 ho-
dín.

I. tank. prápor plní bojovú úlohu s 3. čs. sam. brigádou.
IV. Morálny stav jednotky: veľmi dobrý.
Zdravotný stav jednotky: veľmi dobrý.
V. Materiálne zabezpečenie: munícia – 1,3 pal. priemeru, APH3 v náplniach – 100 

%, 3 náplne pre bojové vozidlá, 3 náplne pre kolesové vozidlá, 3,2 náplne „avio“ ben-
zínu. Proviant v brigáde vždy na 10 dní dopredu, v jednotkách na 5 dní dopredu.

Strava dostačujúca.
Bojové vozidlá: 8 T-34, 1 T-42, 2 SD-85, 3 T-70, Z toho 1 T-34 v generálnej 

oprave v Dukle, 2 T-34 ako učebné v II. a III. tank. prápore.
Kolesové vozidlá: 4 plus 1 osobné (1 osobné styčného dôst. NKVD), 48 náklad-

ných automobilov, 17 špeciálnych automobilov, 9 ťahačov, 18 motocyklov, 3 trak-
tory.

VI. Zvláštne udalosti:
4. 10. 1944: Tanková brigáda sa nachádza v priestore, pozri bojové hlásenie číslo 

92 k 18.00 hod. O 11.0 hod. bol vydaný oper. rozkaz 1. čs. sam. brigády  čís. 23 na 
presun. Štáb tank. brigády, velit. rota a I. tankový prápor sa presunuli do Daliowej. 
Na starom mieste zostáva pozorovateľňa I. tank. práporu a časť mužstva potrebná na 
evakuáciu tankov. II. tank. prápor a tylo zostávajú na starom mieste.

5. 10. 1944: O 11.00 hod. bol doručený rozkaz náčelníka štábu 1. čs. zboru 
uvoľniť Daliowu a Szklary pre 1. čs. zbor. Vyslaní boli ubytovatelia a ubytovanie sa 
uskutočnilo vo Wole Nižnej. Ubytovaný bol štáb tank. brigády, velit. rota a I. tank. 
prápor. II. tank. prápor sa presunul do Królika Polskeho.
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Stav tankov k dnešnému dňu: 1 T-34 bojaschopný v I. tank. prápore, 2 T-34 a 1 
SD-85 v oprave v Daliowej. Zvyšok tankov z priestoru Zyndranowej a kóty 460 ne-
bol doposiaľ vinou ťažkého terénu vyevakuovaný. 

O 17.00 hod. bola daná veliteľovi tank. brigády nová úloha: jedným tankom 
a 2 pridelenými batériami KPÚV 3. čs. sam. brigády zaistiť sev. okraj Lipowca. Na 
rekognoskáciu terénu odchádza prednosta 1. oddelenia a 2 dôst. I. tank. práporu. 
O 18.00 hod. odchádza tank na plnenie úlohy.

O 20.30 hod bol vyslaný jeden dôst. a 2 rtm. do obce Jasliśka s úlohou nadviazať 
a udržiavať spojenie s obranným uzlom, tank. brigádou a 1. čs. zborom.

Nadviazaný bol osobný kontakt s veliteľstvom tankových vojsk 38. armády, bola 
hlásená situácia a požiadané o doplnenie tankov.

6. 10. 1944: O 06.30 hod. bol hlásený príchod batérií KPÚV do priestoru obce 
Jaśliska. Veliteľ batérií má rozkaz zaujať palebné postavenie v priestore Lipowca 
a nadviazať kontakt so Šadrinom.

O 16.00 hod. boli odoslané 3 tanky k ZPO 1. čs. sam. brigády s úlohou prenasle-
dovať nepriateľa na ose postupu 1. čs. sam. brigády. Pridelenie platí až do odvolania.

7. 10. 1944: Pridelenie 2 batérií IPTAP-u 1. čs. sam. brigáde bolo zrušené a baté-
rie boli opäť pridelené Šadrinovi.

Na rozkaz veliteľa tank. brigády sa uskutočňuje odmínovanie  prístupov k tankom 
a evakuácia poškodených tankov. Bolo zrušené pridelenie posádok z tank. práporu 
III tank. práporu I a posádky boli vrátené III. tank. práporu. III. tank. prápor sa 
presunul z Królika Polskeho do Wole Nižnej.

8. 10. 1944: Počas dňa i v noci sa vykonávala evakuácia a opravy evakuovaných 
tankov. Počas evakuácie boli nájdené a pochované telá kpt. Vránu a por. Jasioka4. 
Večer dnešného dňa má  1. čs. tank. brigáda v boji 3 tanky, 2 bojaschopné T-70 – na 
SV tank. brigády, 4 T-34, 1 SD-85 a 1 T-70 v oprave v I. tank. prápore.

9. 10. 1944: I. tank. prápor bol zamestnaný evakuáciou a opravou tankov. II. 
a III. tank. prápor vykonávali intenzívny výcvik tankových posádok. Uskutočňuje sa 
ostrá poľná streľba z tankových diel a guľometov.

10. 10. 1944: Evakuácia a opravy tankov pokračujú. 
Tri tanky, ktoré boli pridelené 1. čs.  sam. brigáde, sú v obrane v priestore sev. 

okraja Nižného Komárnika.
Na vykladanie munície bolo zbrojnému dôstojníkovi daných k dispozícii 50 mu-

žov a všetky voľné autá II. tank. práporu a RTO.
11. 10. 1944: I. tank. prápor sa presunul do nového miesta sústredenia v Zyndra-

nowej. K dispozícii zbroj. dôstojníkovi zboru bolo odoslaných 10 áut.
Jednotky naďalej vykonávajú usilovný denný i nočný výcvik tankových posádok.
12. 10. 1944:  Velenie I. tank. práporu prevzal kpt. Novotný, ktorý sa po zranení 

vrátil k jednotke.
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15. 10. 1944: 1. čs. tanková brigáda bola zabezpečená plynovými maskami. Počas 
celého dňa bol v jednotkách vykonávaný intenzívny plynový výcvik. Zriadený bol 
päťdňový asanančný kurz, ktorého sa zúčastnia zdravotnícke hliadky od všetkých 
práporov a sam. rôt.

K tank. brigáde bol pridelený 1 žen. dôst. z Anglicka (npor. Mrázek).
17. 10. 1944: Dnešným dňom bolo 5 stredných tankov  I. tank. práporu urče-

ných ako záloha veliteľa zboru. Tanky zostávajú pri I. tank. prápore v Zyndranowej. 
Stav tankov k dnešnému dňu: 3 tanky s 3. čs. sam. brigádou, 5 tankov ako záloha 
veliteľa zboru.

18. 10. 1944: Pri 1. čs. tank. brigáde bol zriadený šesťdňový spravodajský a pozo-
rovateľský kurz od velením sprav. dôstojníka tank. brigády. Kurzu sa zúčastnia pozo-
rovateľské hliadky všetkých práporov.

Dnešným dňom sa skončili opravy evakuovaných tankov. Dovedna bolo za obdo-
bie od 2. 10. 1944 opravených 9 T-34, 1 T-72, 2 SD-85 a 1 T-70.

Stav tankov dňa 18. 10. 1944: 7 T-34, 1 T-42, 2 SD-85 v I. tank. prápore; 2 T-
34 učebné v II. a III. tank. prápore; 2 T-70 pri veliteľstve tank. brigády; 1 T-70 pri 
RTO.

20. 10. 1944: V noci sa uskutočnila výmena tankov pridelených 3. čs. sam. brigá-
de. Tanky boli po výmene ošetrené, mužstvo odpočíva. Veliteľom vymenených tan-
kov je čat. Firla.

23. 10. 1944: V 1. čs. tank. brigáde sa uskutočnilo aplikačné cvičenie na tému: 
Zasadenie tank. brigády do prielomu. Cvičenia sa zúčastnili: štáb brigády, velitelia 
práporov, náčelníci štábov práporov, pobočníci a velitelia rôt. Cvičenie sa vykonalo 
na mape, rádiospojenie prakticky. Trvalo celý deň.

24. 10. 1944: Na rozkaz veliteľa 1. čs. zboru bolo odoslaných 5 tankov I. tank. 
práporu na plnenie bojovej úlohy s 3. čs. sam. brigádou. Dnešného dňa je s 3. čs. 
sam. brigádou 8 tankov. Dva ako záloha veliteľa práporu zostávajú v Zyndranowej.

O 17.00 hod. bolo na rozkaz veliteľa zboru na veliteľstvo 3. čs. sam. brigády odo-
slaných 79 mužov, 2 dôst. a 1 rtm. Vytvorená bola kombinovaná pešia rota tank. 
brigády pod velením por. Grygera5. Za veliteľov čiat boli určení por. Neuschlos6, rtm. 
Masalovič7 a čat. Pekár. Rota bola nasadená ako pešia do obrany v pásme 4. práporu 
3. čs. sam. brigády.

25. 10. 1944: Pod velením žen. dôst. brigády bola odmínovaná cesta Lipowiec 
– Czeremcha až po druhý mostík vrátane.

28. 10. 1944: Skupina tankov v priestore Lipowca plní úlohu s 3. čs. sam. brigá-
dou a plukom AZO5, ktorý dostal za úlohu zmocniť sa kóty 627. Tanky tento útok 
podporujú a zničili 2 nepriateľské DZOT-y na kóte 627. V ten istý deň prišiel pluk 
samohybných diel 1253, ktorý sa podriaďuje veliteľovi 1. čs. sam. tank. brigády.

29. 10. 1944: Veliteľ tank. brigády na základe oper. rozkazu číslo 50 vydáva rozkaz 
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na podporu útoku pechoty 3. čs. sam. brigády na Krajnú Poľanu a Hunkovce. Hoci 
sa útok zopakoval, dvakrát bol zastavený silnou del. a mín. paľbou. Tanky 1. čs. tank. 
brigády a pluku samohybných diel sa na rozkaz veliteľa zboru presunuli do priestoru 
Medvedzie8 – Korejovce.

30. 10. 1944: Pri tomto presune  mal jeden T-34 poruchu na rýchlostnej skrini. 
Terén je pre tanky veľmi ťažký. Jedno SD-85 od tank. brigády nabehlo na mínu 
v priestore juž. od Krajnej Porúbky. Pás a vodiace kolá boli poškodené a tieto boli 
na čas vyradené z boja. Dve batérie samohybných diel zostali v priestore Medvedzie 
– Krajná Porúbka. Ostatné pokračovali spolu so zvyškom tankov z tank. brigády 
v útoku na Korejovce. Jeden T-42 v priestore  juž. okraja Korejoviec pri plnení bo-
jovej úlohy nabehol na fugas a bol úplne zničený. V tomto boji boli priamym zása-
hom nepriateľských diel zničené aj dve samohybné delá z pluku 1253. Veliteľ tank. 
brigády zasadzuje zálohu tankov z priestoru Zyndranowej do priestoru Medvedzieho 
s úlohou podporovať 3. čs. sam. brigádu, tanky z priestoru Vyšného Komárnika do 
priestoru Nižného Komárnika s úlohou zaujať obranu v priestore kombinovanej pe-
šej roty z tank. brigády.

31. 10. 1944: Rozmiestnenie tankov I. tank. práporu: 3 tanky „kurzujú“ v priesto-
re Lipowiec – Czeremcha, 2 tanky v Nižnom Komárniku, jeden ako záloha velite-
ľa práporu v Zyndranowej, 2 tanky v Krajnej Bystrej a jeden tank v oprave v Med-
vedziom.

VII. Súhrnné straty 1. čs. sam. tank. brigády od 4. 10. do 1. 11. 1944: mŕtvych 
– 1 dôst., 6 mužov; ranených: 7 mužov.

VIII. Rozmiestnenie jednotiek 1. čs. sam. tank. brigády k 1. 11. 1944: štáb, velit. 
rota a III. tank. prápor vo Woli Nižnej,  SV I. tank. práporu v Zyndranowej, II. tank.  
prápor a tylo v Króliku Polskom.

Rozmiestnenie tankov: pozri rozmiestnenie dňa 31. 10. 1944.

Náčelník štábu brig.     Veliteľ 1. čs. sam. tank. brig.
škpt. pech. PERL Ladislav   škpt. pech. JANKO Vladimír   

* * *
1  Hospodárska správa.
2   Technická správa.
3  Automobilové pohonné hmoty.
4   Por. Rudolf Jasiok.
5  Por. Štefan Gryger.
6   Jindřich Neuschlos.
7  Mikuláš Masalovič.
8  V roku 1973 premenované na Medvedie.
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23  1944, 6. novembra. Londýn. – Návrhy hlavného veliteľa 
čs. brannej moci div. gen. S. Ingra ministrovi národnej 
obrany  J.  Masarykovi vo veci povyšovania a menovania 
dôstojníkov a rotmajstrov 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR

HLAVNÉ VELITEĽSTVO
Č. j. 859/taj. – 1. oddel. 1944  Londýn, 6. november 1944
Vec: Právo povyšovať – žiadosť o povolenie

Pán
Jan MASARYK,
minister národnej obrany
/prostredníctvom III. odboru/
Londýn.

Dovolil som si Vám oznámiť č. j. 844/taj. 1. oddel. HV obsah depeší, ktoré som 
zaslal gen. Svobodovi na jeho depešu ZOE 102975-44 a gen. Píkovi. Svojvoľné me-
novanie a povyšovanie, ktoré vykonal najprv gen. Kratochvíl a teraz opäť gen. Svobo-
da, je činom nezákonným. Obaja sa tým dopustili zneužitia úradnej moci; gen. Kra-
tochvilovi to bolo výslovne zakázané už depešou z 31. januára t. r., a napriek tomu 
dôstojníkov opäť povýšil. Gen. Svoboda tak urobil svojvoľne a s vedomím prekroče-
nia svoje právomoci, dodatočne vymáha spôsobom vonkoncom neprístojným právo 
povyšovať.

Toto svojvoľné povyšovanie nutne zamedziť radikálnym spôsobom, pretože 
ohrozuje ustanovené a spravodlivé vedenie osobných vecí v rôznych častiach zahra-
ničnej armády. Je to čin, ktorý môže byť vzatý za zámienku na podobné svojvoľné 
činy i v iných častiach armády, resp. môže byť dodatočne použitý ako odôvodnenie 
akéhokoľvek zásahu do osobných vecí. Preto som vo svojej depeši upozornil gen. 
Svobodu na nezákonnosť jeho svojvoľného činu.

Navrhujem preto, pán minister, aby ste na depešu gen. Svobodu dali urobiť tieto 
opatrenia:

1. Predovšetkým zakázať gen. Svobodovi povyšovanie dôstojníkov a rotmajstrov 
a ich menovanie a pohroziť súdnym zákrokom, v prípade, že tak urobí napriek záka-
zu (pozri poslednú vetu jeho depeše).

2. Nedať gen. Svobodovi na dočasnú dobu požadovanú právomoc vykonávať me-
novanie a povyšovanie rotmajstrov a dôstojníkov z poverenia ministra národnej obra-
ny až do hodnosti štábneho kapitána.
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3. Nedať zmocnenie vládnemu delegátovi, aby vykonával povyšovanie dôstojní-
kov do hodnosti podplukovníka.

4. Menovanie podporučíkmi výborných a veľmi dobrých absolventov dôstoj-
níckych škôl ČA ste už zariadili depešami č. j. 1858/I a 1999/dôv. 1. oddel. 1944. 
Zmocnili ste veliteľa zboru tými istými depešami na menovanie dobrých absolventov 
za mesiac po zaradení do jednotiek. Odporúčam zmocniť dodatočne veliteľa zboru, 
aby menoval za rovnakých podmienok podporučíkov alebo rotmajstrov absolventov 
dôstojníckych alebo rotmajstrovských škôl zriadených v rámci zboru.

5. Neuznať, a preto zrušiť menovania na podporučíkov a rotmajstrov tých osôb, 
ktoré nemajú školy uvedené v predchádzajúcich odsekoch. 

6. Neuznať, a preto zrušiť všetky povýšenia dôstojníkov, ktoré vykonal gen. Svo-
boda. Ak je možné počítať, že bude urýchlene schválený dekrét o zapožičiavaní dôst. 
hodností na dobu vojny, vyhlásiť povýšenia uskutočnené oboma veliteľmi zboru za 
zapožičanie hodnosti v zmysle dekrétu, pokiaľ budú inak odpovedať.

7. Nariadiť veliteľovi zboru, aby oznámil postupne rádiotelegraficky všetky me-
novania a povýšenia, ktoré vykonali obaja velitelia zboru a aby predložil urýchlene 
všetky rozkazy, ktorými boli menovania a povýšenia uskutočnené i s náležitými zdô-
vodneniami pri každom jednotlivcovi.

8. Uložiť, aby nabudúce veliteľ zboru predkladal zdôvodnené návrhy na mimo-
riadne povýšenie jednotlivcov rádiotelegraficky cez gen. Píku.

9. Zakročiť proti gen. Kratochvílovi a Svobodovi za svojvoľný a neoprávnený zá-
sah do osobných vecí.

Dôvody: Činy, ktorých sa dopustili obaja velitelia zboru, svedčia o tom, že sa 
v jednotkách zboru rozmohla nezdravá honba za hodnosťami a že velitelia jej ne-
čelili tak, ako bolo ich povinnosťou, a dokonca že ju svojimi činmi i podporovali. 
Je nemiestne dokazovať nutnosť okamžitého povýšenia výborným osvedčením sa 
dôstojníkov v boji; z doterajších správ o operáciách zboru napr. vysvitá, že v práci 
v štábe zboru vznikli pravdepodobne vážne nedopatrenia, keď sa  veľmi oneskoril 
príchod 1. brigády do východiska na útok, a útok zboru sa začal oneskorene,  a to 
ešte len 3. brigádou. Preto je podivným napr. povýšenie náčelníka štábu zboru na 
majora.

Po stratách musí byť vykonaná reorganizácia zboru, ktorá v prvom štádiu povedie 
k značnému zmenšeniu počtu v jednotkách; preto nie je možné povyšovať dôstoj-
níkov v  neznámom počte, keď sa nevie ich budúca potreba. Právo menovať a po-
vyšovať z poverenia MNO nie je možné dať veliteľovi zboru, pretože podľa zákona 
smie menovať a povyšovať rotmajstrov a dôstojníkov len minister, vláda a prezident 
republiky. Oboje sa musí uskutočňovať ústredne, pretože inak rôzny prístup v osob-
ných otázkach v rôznych častiach armády spôsobí chaos a demoralizáciu veliteľského 
zboru. Ako ďaleko by pravdepodobne zašiel gen. Svoboda vo svojom nedomyslenom 
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povyšovaní, vidieť z návrhu, aby mohol vykonávať povyšovanie v termíne 3 mesia-
cov.

Gen. Svoboda sa môže presvedčiť na pomeroch v ruskej armáde, že nie sú zried-
kavé prípady poručíkov – veliteľov práporov a del. oddielov; teda jeho poukazovanie 
na prestížnu stránku je neopodstatnené.

Všetky návrhy možno vybaviť rýchlo, ak veliteľ včas urobí opatrenie; je to možné 
urobiť rádiotelegraficky, keďže môže touto cestou poslať štvorstránkový rozklad.

Návrhy na povýšenie za bojovú činnosť sú mimoriadne, a teda nie veľmi početné 
a vždy ich je možné podať rádiotelegraficky.

Žiadam Vás, pán minister, aby Vaše opatrenie bolo vykonané urýchlene, dokiaľ 
nebude môcť gen. Svoboda zneužiť svoje výhrady v poslednej vete depeše a dokiaľ je 
ešte jeho posledné povýšenie nevžité.

Dostane: MNO III. odbor,
Voj. kanc. republiky,
na vedomie.

Hlavný veliteľ:
div. gen. S. INGR

                  
VÚA – VHA Praha, f. VKPR Londýn, sign. 31/3/1/17.
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24  1944, 13. novembra. Barwinek. – Hlásenie kpt. L. 
Kuncla náčelníkovi štábu 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR o výsledkoch kontroly jednotiek 3. čs. brigády 
uskutočnenej 12. novembra 1944

1. čs. zbor v ZSSR    SV Barwinek, 13. 11. 1944
1. oddelenie
Vec: Preverenie situácie – výsledok

Príloha: oleáta1

Náčelníkovi štábu zboru
SV

Výsledok preverenia situácie jednotiek 3. čs. brigády dňa 12. 11. 1944. Preverenie 
vykonal: kpt. Kuncl2 a ppor. Maťátko3.

1.  Presne zistiť predný okraj vlastných jednotiek:
Pozri oletáta.
2.  Vlastná obrana a zariadenia (drôtené prekážky, mín. polia, záseky a pod.):
a)  Úsek tank. práporu: SV na oleáte. Nižný Komárnik – sútok potokov (poľná 

cesta). Na sev. okraji Nižného Komárnika je 20 ľudí, tri kanóny a 2 tanky. Cíp lesa 
pri „N“ Niž. Komárnik – 6 ľudí s jedným ĽG. Pravouhlý cíp lesa – 9 ľudí. Nápis „51“ 
až sútok potokov – 29 ľudí.

Drôtené prekážky: pred úsekom od nápisu „51“ v Niž. Komárniku je zriadená 
drôtená prekážka.

Mín. pole: cesta Niž. Komárnik sa denne v noci zamínováva.
Záseky: na styku tank. práporu s 5. peším práporom sú záseky. 

b)  Úsek 5. pešieho práporu: SV pozri oleáta. Sútok potokov až po poľnú cestu 
sz. od kóty 495. Od záseku je 2. rota, 1. rota, 3. rota a skupina ppor. Štyndla. 1., 2. 
a 3. rota majú v úseku asi 125 ľudí. Medzi týmto úsekom a skupinou 35 mužov ppor. 
Štyndla je asi 250 m medzera.

Drôtené prekážky: pri druhom potoku je asi 120 m drôtených prekážok, pri tre-
ťom potoku sú drôtené prekážky.

Mín. pole: záp. od prvého potoka je 60 mín, pri druhom potoku je 130 m dlhé 
mínové pole klamné a v ňom skutočné míny – 6 kusov. Pri treťom potoku je asi 60 
mín, pred medzerou medzi 3. rotou a skupinou Štyndla je 80 mín.

Záseky: na styku s tank. práporom pri záseku je stráž 1+6 pre styk a stráženie 
údolia, ďalej jeden kanón a 5 ľudí. V celom úseku práporu sú záseky na výhodných 
miestach.
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c)  Úsek AZO4 – teraz 4. prápor: SV pozri oleáta. Lesná cesta juž. od 568, po okra-
ji lesa, po poľnej ceste – kostol Czeremcha, lesom na kótu 772. AZO mal v tomto 
úseku asi 165 ľudí. Stav5, ktorý má asi 55 bojových bodákov, obsadil tento úsek zatiaľ 
tak, že má jednu rotu záp. od cesty a druhú vých. od cesty.

Mín. polia: nie sú.
Drôtené prekážky: nie sú. 
Záseky: nie sú. 
Obrana bude počínajúc zajtrajškom zdokonalená. Dva tanky a jedna samochodka 

sú v Lipowci. 3 delá IPTAP sú v Lipowci, zatiaľ vykonávajú úlohy tak, ako ich plnili 
s AZO. Zajtra budú veliteľmi 4. práporu vydané podrobné rozkazy všetkým posilňu-
júcim prostriedkom.

3.  Stav okopov, zákopov a zemľaniek:
Stav okopov a zemľaniek je vzhľadom na vlhké počasie a spodné vody vo vše-

obecnosti zlý. Okopy a zákopy sú plytké, do hlbokých okamžite vojde voda. Pokiaľ 
sú zemľanky vybudované (málo), sú v dobrom stave. Vzhľadom na riedke obsadenie 
úsekov a aby malé percento ľudí mohlo odpočívať, buduje si mužstvo zákop, ktorého 
polovica je odkrytá a druhá polovica slúži ako zemľanka. 

4. Stupeň zaistenia (stráže, poplachové zariadenia).
Cez deň jeden spí, jeden stráži. V noci v úseku tankistov a 5. práporu všetci strážia 

vzhľadom na časté výpady nepriateľa a riedku obranu. V AZO v noci 15 % odpočí-
valo. Pri automatických zbraniach sa stráži neustále.

Poplachové zariadenia – telefónom, streľbou, spojkami.

5. Pomer síl (ľudí a zbraní) vzhľadom na nepriateľa na úseku jednotlivých rôt.
Prápor tankov: pomer 1 : 2 pre nepriateľa.
5. prápor: vlastné prostriedky 2., 1. a 3. rota, dovedna 125 ľudí. 2. rota: 6 ĽG, 2 

ŤG, 1 kanón. 1. rota: 4 ĽG, 2 ŤG, 1 kanón. 3. rota: 4 ĽG, 2 ŤG, 1 kanón. Štyndl6: 
35 ľudí a 4 ĽG.

Nepriateľ pred úsekom:  - 2. roty: 5 ĽG, 2 ŤG, 1 VGPL,
- 1. roty: 4 ĽG, 3 ŤG, 1 VGPL,
- 3. roty: 2 ĽG, 5 ŤG,
- Štyndla: 1 ĽG, 1 ŤG.

Plus rad automatických pušiek. Ďalej nepriateľ používa na prieskum cvičených 
psov. Spolu pred úsekom 5. pešieho práporu je asi jeden prápor s tromi rotami, ktoré 
majú po 80 ľuďoch. Na poľnej ceste pri Jaruche je mín. batéria, ktorá páli do úseku 
5. pešieho práporu.
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AZO – teraz Stav7: U AZO a nepriateľa bol pomer asi 1 : 2 pre nepriateľa. Teraz 
bude asi 1 : 4 pre nepriateľa.

Stav: 8 ĽG, 2 ŤG, plus 55 bojových bodákov.
Nepriateľ: asi 250 ľudí, 2 ŤG na jv. okraji výšiny 627 pôsobia bočnými paľbami 

do celého okolia. 

6. Aké sú presne zistené odpory a v akej sile:
Pokiaľ bolo možné zistiť, sú uvedené v ad. 5./. Vzhľadom na slabú činnosť ne-

priateľa a zlú viditeľnosť, nebolo možné toto zistiť. Podrobné údaje má orgán 2. odd. 
zboru, ktorý bol v tom čase tiež v úseku 3. čs. brigády.

7. Aké sú prostriedky pri vyžiadaní del. a mín. podpory:
Tankový prápor: 5 mínometov – priamym telefónom, 5 diel – cez SV brigády.
5. p. prápor: pre delostrelectvo a mínomety veľkého kalibru styčný dôst. delostre-

lectva brigády – telefónom.
4. p. prápor: telefonicky, raketami.

8. Ako funguje zásobovanie proviantom a strelivom:
Veľmi dobre v celom úseku 3. čs. brigády.
Strava dvakrát denne. Ráno a popoludní. Strava je jednotvárna, málo tuku. Väč-

šinou sa dopravuje koňmo vo várniciach. 

9. Fyzický a morálny stav mužstva:
Tankový prápor: Fyzický i morálny stav mužstva je zlý. Väčšina trpí hnačkami, na-

chladením a chrípkou. Stav obuvi je hlavnou príčinou týchto chorôb. 30 % má svrab 
na tele a rukách, vši majú všetci. Morálny stav trpí hlavne tým, že mužstvo nebolo 
dostatočne vycvičené na boj pechoty.

5. peší prápor: Morálny a fyzický stav je menej dobrý. Mužstvo taktiež trpí nedo-
statkom dobrej obuvi a odpočinku.

4. peší prápor: Špeciálne v 4. prápore veľmi zlý. Mužstvo je vyčerpané, apatia, 
nachladnutie a hnačky, jednotvárna strava, nevyhovujúca obuv, nedostatok zimnej 
bielizne, vši.

POZNÁMKA: Práporom by bolo treba pre prieskum prideliť niekoľko maskova-
cích bielych plášťov.

Barwinek, 13. 11. 1944       kpt. Kuncl

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/3, inv. č. 111.
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* * *
1  Nepublikuje sa.
2  Kpt. Leopold Kuncl.
3  Pavel Maťátko.
4  Armejskij zagraditeľnyj otriad. Armádny zatarasovací  oddiel.
5  Škpt. Zdeněk Stav, veliteľ 4. pešieho práporu.
6  Skupina ppor. Štyndla.
7  4. peší prápor pod velením škpt. Z. Stava.
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25  1944, 15. novembra. Barwinek. – Hlásenie veliteľa
1. čs. armádneho zboru brig. gen. L. Svobodu hlavnému 
veliteľovi div. gen. S. Ingrovi o činnosti zboru od 
6. októbra do 15. novembra 1944

1. čs. zbor      SV. Barwinek, 15. 11. 1944
Čj. 0655/1944/taj
Vec: Činnosť 1. čs. zboru – hlásenie         

HLAVNÉMU VELITEĽOVI
DIV. GEN. INGROVI SERGEJOVI
LONDÝN

Prílohy: 21

NÁČELNÍKOVI ČS. VOJ. MISIE V ZSSR 
MOSKVA

I.   V období od 6. októbra do 10. novembra 1944 jednotky 1. čs. zboru vied-
li útočné boje s úlohou prelomiť obranu nepriateľa na čiare hora JAVIRA – hora 
HRABOV – nepomenovaná výšina jz. od KRAJNEJ BYSTREJ – nepomenovaná 
výšina jz. od NIŽNÉHO KOMÁRNIKA – hora OBŠÁR – sev. okraj lesa juž. od 
potoka tečúceho z východu na jv. okraj NIŽNÉHO MOMÁRNIKA a pretnúť cestu 
BODRUŽAL – KRAJNÁ POĽANA – HUNKOVCE.

II.  BOJ 1. ČS. ZBORU O HORU OBŠÁR A VÝŠINU JZ. OD NIŽNÉHO 
KOMÁRNIKA.

Po úspešnom útočnom boji 1. čs. zboru dňa 6. októbra 1944 o Dukliansky prie-
smyk jednotky 1. čs. zboru dňa 7. 10. 1944 prešli znova do útoku s úlohou prelomiť 
obranu nepriateľa hlavným náporom na smere jv. okraj NIŽNÉHO KOMÁRNIKA 
– vých. svahy hory OBŠÁR. Na tomto smere jednotky 1. čs. zboru viedli húževnaté 
útočné boje v dňoch 7. – 10. októbra 1944. Napriek všetkému úsiliu pechoty zboru, 
všetky útoky boli nepriateľom odrazené silnou del. a mín. paľbou a úpornou obranou 
jeho pechoty.

Dňa 10. 10. 1944 došiel oper. rozkaz vel. 38. armády čís. 0023/OP, ktorým bolo 
1. čs. zboru nariadené s oddielom plk. ŠADRINA zaujať východisko v pásme: pra-
vá hranica  hora HRABOV – osada DOBROSLAVA – osada KAPIŠOVÁ, všetko 
pre pravého suseda 359. divíziu; ľavá hranica  CZEREMCHA (vrátane) – kóta 622 
(vrátane), dňa 11. 10. 1944 prejsť do útoku a ku koncu dňa 12. 10. 1944 dosiahnuť 
čiaru: VYŠNÝ SVIDNÍK – ŠEMETKOVCE.
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Podľa oper. rozkazu vel. 38. armády čís. 0023/OP, pechota zboru dňa 11. 10. 
1944 začala útok, počas 11. a 12. 10. 1944 viedla ťažké útočné boje o horu OB-
ŠÁR a nepomenovanú výšinu jz. od NIŽ. KOMÁRNIKA. Všetky útoky 1. čs. zboru 
v týchto dňoch boli odrazené účinnou paľbou nepriateľa.

O 04.00 hodine 13. 10. 1944 došla šifrovka čís. 8634 a 8636/Š. Touto šifrovkou 
bola 1. čs. zboru daná úloha útočiť údernými skupinami po 80 – 100 ľuďoch, kto-
rými so silnou podporou všetkého delostrelectva v úzkom pásme prelomiť obranu 
nepriateľa, využiť skrytý postup cez les, postúpiť do tyla nepriateľa a ovládnuť cestu 
HUNKOVCE – BODRUŽAL.

Úderné skupiny boli veľmi starostlivo pripravené. Za veliteľov úderných skupín 
boli určení najosvedčenejší dôstojníci. Inštrukcie veliteľom úderných skupín som vy-
dal osobne; nariadil som veliteľom brigád osobne vysvetliť úlohy, prepracovať spolu-
prácu medzi údernými skupinami, pechotou a delostrelectvom. 

V dňoch 14. – 17. 10. 1944 sa 1. čs. zbor pokúšal preniknúť údernými sku-
pinami do tyla nepriateľa na smeroch: KRAJNÁ BYSTRÁ – KOREJOVCE, 430 
– KRAJNÁ POĽANA, SOVÁRNA – BODRUŽAL. Útočné akcie úderných skupín 
nemali úspech. Protibaterijná paľba vlastného delostrelectva nestačila umlčať veľké 
množstvo nepr. batérií, nepriateľ mal veľmi dobré pozorovanie z hory OBŠÁR a úto-
čiace úderné skupiny prepadával sústredenými paľbami delostrelectva, mínometov 
a pechotných zbraní. Všetky pokusy úderných skupín preniknúť do tyla nepriateľa 
boli odrazené.

BOJE O HORU JAVIRA A HRABOV:
O 01.50 hod. dňa 18. 10. 1944 došla šifrovka štábu 38. armády čís. 8763/Š. Tou-

to šifrovkou bolo 1. čs. zboru nariadené do svitania 18. 10. 1944 vystriedať jednotky 
359. pešej divízie v úseku MEDVEDZIE – VYŠNÁ PÍSANÁ (vrátane).

Doposiaľ 38. armáda viedla hlavný nápor v pásme činnosti 1. čs. zboru. Dňa 
20. 10. 1944 38. armáda prešla do útoku s hlavným náporom na smere NIŽNÁ 
PÍSANÁ –  výšina 433 – KRUŽLOVÁ. 1. čs. zbor sa k útoku 38. armády pripojil 
svojím pravým krídlom, skupinou 1. a 3. pešieho práporu a práporu samopalní-
kov, ktorá sa preskupila do priestoru lesa jv. od NIŽNEJ PÍSANEJ, smerom na 
kótu 536 a sev. svahy hory JAVIRA. Dňa 24. 10. 1944, vzhľadom na radikálne 
rozhodnutie veliteľa 38. armády uskutočniť prielom obrany nepriateľa na smere 
NIŽNÁ PÍSANÁ – NIŽNÝ SVIDNÍK, vydal som rozkaz na preskupenie 4. a 2. 
pešieho práporu na pravé krídlo zboru, do priestoru 1. pešieho práporu. Dňa 25. 
10. 1944 jednotky 38. armády húževnatým útokom väčšiny pechoty armády, pod-
porovaného všetkým delostrelectvom, tankmi a letectvom 38. armády, dosiahli les 
sv. od nadpisu KRUŽLOVÁ a sev. svahy výšiny. Vzhľadom na tento úspech 38. ar-
mády veliteľ 38. armády 1. čs. zboru nariadil využiť prielom nepr. obrany na tomto 
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smere, presunúť pechotu sústredenú na pravom krídle zboru do priestoru lesa jv. 
od NIŽNEJ PÍSANEJ.

Dňa 26. 10. 1944 pechota 1. čs. zboru v spolupráci s 359. p. divíziou vyčistila od 
nepriateľa horu JAVIRA, les jv. od NIŽNEJ PÍSANEJ a dosiahla potok sv. od kóty 
433, obsadila les v tvare topánky 600 m záp. od osady MEDVEDZIE. 1. čs. zbor 
pokračujúc v nepretržitých útočných bojoch sa dňa 28. 10. 1944 útokom zo severu 
zmocnil hory HRABOV a úderom zo západu osady KOREJOVCE.

BOJE O VÝŠINY 481 a 471:
V dňoch od 28. 10. 1944 do 14. 11. 1944 jednotky 1. čs. zboru viedli ťažké 

útočné boje pechotou 1. čs. brigády o výšinu 481, 4. peším práporom, práporom 
samopalníkov a prieskumnou rotou 3. čs. brigády smerom na kótu 471 a o nepome-
novanú výšinu jz. od KRAJNEJ BYSTREJ.

Dňa 31. 10. 1944 prápor samopalníkov a prieskumná rota 3. čs. brigády prekva-
pujúcim útokom na svitaní obsadili nepomenovanú výšinu jz. od KRAJNEJ BYS-
TREJ a dosiahli priestor 1 200 m sev. od kóty 332.

Dňa 5. 11. 1944, po 8-dňových ťažkých útočných bojoch, pechota 1. čs. brigády 
smelým útokom vnikla do okopov nepriateľa na vrchole výšiny 481.

III.  V období od 6. 10. 1944 do 10. 11. 1944 jednotky 1. čs. zboru, útočiace na 
nepriateľa početne i technicky silnejšieho, v horskom teréne, výnimočne vhodnom 
na obranu, zmocnili sa hory JAVIRA, hory HRABOV, nepomenovanej výšiny jz. 
od KRAJNEJ BYSTREJ, osady KOREJOVCE a dosiahli priestor kóty 481, priestor 
700 m sev. od kóty 471 a 1 200 m sev. od kóty 332.

Mužstvo jednotiek 1. čs. zboru, najmä pechota, preukázalo maximálny fyzický 
výkon, pevnú vôľu, prešlo neustálymi ťažkými útočnými bojmi, bez odpočinku odo 
dňa začatia operácie o hranicu a územie ČSR dňa 8. 9. 1944, za veľmi nepriaznivého 
daždivého počasia, udržiavajúc neustály dotyk s nepriateľom uprostred lesov, ďaleko 
od dedín, bez možnosti sa vysušiť, prezliecť a vykúpať.

IV.  SÚHRNNÉ ÚZEMNÉ ZISKY 1. ČS. ZBORU:
Jednotky 1. čs. zboru počas doby útočných operácií 38. armády o hranicu a úze-

mie ČSR v období od 8. 9. 1944 do 15. 11. 1944 
- obsadili tieto osady: MUROWANEC, WIETRZNO, ŁEKI, MIŠKOWSKE, 

KOBYLANY, WOLA ALBINOWSKA, LAZY, PALACÓWKA, FRANKÓW, HE-
LENOWKA, ZBOISKA, TEODORÓWKA, NADOLE, mesto DUKLA, LIPOWI-
CA, HYROWA, BARWINEK, ZYNDRANOWA, VYŠNÝ KOMÁRNIK, NIŽNÝ 
KOMÁRNIK, KOREJOVCE, spolu s jednotkami 38. armády vyčistil od nepriateľa 
GLOJSCE, TRZCIANU a KRAJNÚ BYSTRÚ;
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- zmocnili sa týchto takticky dôležitých výšin. Výšiny juž. od osady BÓBRKA, 
hory DZWONICA, hory GRODZISKO (trig. 426), výšiny 408 a 429, výšiny sev. od 
osady TEODORÓWKA, trig. 534, výšiny juž. od osady TEODORÓWKA a mesta 
DUKLY, výšiny 467, 576 a trig. 694, hory KRZEMJANKA (kóta 648), priestoru 
čs. hranice – výšiny 573, 578, 624, 580, hory MALIVKA, hory JAMY, hory SO-
VÁRNA, hory BIELE BRDO, vyčistili od nepriateľa sev. svahy a vrchol výšiny 481 
a dosiahli sev. svahy výšiny 471;

- vyčistili od nepriateľa tieto priestory: lesy a svahy sev. a juž. od osád KOBY-
LANY,  ŁEKI a WOLA ALBINOWSKA, svahy sev. od TEODORÓWKY a mesta 
DUKLY, svahy a lesy juž. od týchto osád: svahy vých. od osady HYROWA, priestor 
LAZY GUROWSKE, FOLJUŠ, SWENTY JAN, lesy vých. od ŠARBOVA, sev. od 
KRAJNEJ PORÚBKY, sev. od kóty 580 a vých. od trig. 706, priestor bezmenných 
výšin vých. od južného okraja BARWINKA, kótu 460, lesy vých. od ZYNDRA-
NOWEJ, sev. od NIŽ. KOMÁRNIKA a východne od NIŽ. PÍSANEJ. 

V.  V období od 6. 10. do 15. 11. 1944 delostrelectvo 1. čs. zboru na prípravné 
paľby a paľby priamej podpory spotrebovalo 58 200 mín a del. nábojov, t. j, 500 
ton.

Za tú istú dobu spotreboval nepriateľ na protiprípravné paľby, palebné priehrady 
a sústredenie palieb na útočiacu pechotu 1. čs. zboru 30 000 mín a del. nábojov. 

Od 8. 9. do 15. 11. 1944 bolo 1. čs. zborom vystrelených 128 880 del. a mín. 
nábojov, t. j. 1 031 ton.

VI.  STRATY 1. ČS. ZBORU V OBDOBÍ OD 6. 10. 1944 do 15. 11.:
1. čs. brigáda: 

padlých: dôst. – 10, poddôst. – 24, vojakov – 56; spolu – 90,
ranených: dôst. – 19, poddôst. – 133, vojakov – 257; spolu – 409,
nezvestných: dôst. – 2, poddôst. – 2, vojakov – 21; spolu – 25,
dovedna vyradených: 524.

 3. čs. brigáda:
padlých: dôst. – 3, poddôst. – 11, vojakov –  27; spolu – 41,
ranených: dôst. – 20, poddôst. – 158, vojakov – 202; spolu – 380,
nezvestných: poddôst. – 2, vojakov – 78; spolu – 80.
dovedna vyradených: 501.

 Tanková brigáda: 
Padlých: dôst. – 1, poddôst. – 2, vojakov – 4; spolu – 7,
ranených: dôst. – 1, poddôst. – 10, vojakov – 13; spolu 24,
nezvestných: --
dovedna vyradených: 31
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 Zborové jednotky:
padlých: --
 ranených: dôst. – 2, poddôst. – 6, vojakov – 21; spolu – 29.
 nezvestných: --
 dovedna vyradených: 29.  

STRATY 1. ČS. ZBORU V OBDOBÍ OD 8. 9. 1944 do 15. 11. 1944:
1. čs. brigáda: 

padlých: dôst. – 39, poddôst. – 141, vojakov – 336; spolu – 516, 
ranených: dôst. – 164, poddôst. – 562, vojakov – 1 455;  spolu – 2 181,
nezvestných: dôst. – 4, poddôst. – 67, vojakov – 411; spolu – 482,
dovedna vyradených: 3 179. 

    2. čs. pd. brigáda v bojoch o hranicu ČSR:
padlých: dôst. – 11, poddôst. – 55, vojakov – 70; spolu – 136,
ranených: dôst. – 17, poddôst. – 110, vojakov – 301; spolu – 428,
nezvestných: dôst. – 2, poddôst. – 6, vojakov – 60; spolu – 68,
dovedna vyradených: 632.

3. čs. brigáda:
padlých: dôst. – 14, poddôst. – 88 – vojakov – 169; spolu – 271,
ranených: dôst. – 47, poddôst. – 391, vojakov – 843; spolu – 1 281,
nezvestných: dôst. – 1, poddôst. – 97, vojakov – 301; spolu – 399,
dovedna vyradených – 1 951.

    Tanková brigáda:
padlých: dôst. – 7, poddôst. – 10, vojakov – 17; spolu – 34,
ranených: dôst. – 10, poddôst. – 37, vojakov – 43; spolu – 90,
nezvestných: dôst. – 1, poddôst. – 6, vojakov – 3; spolu – 10,
dovedna vyradených – 134.

    Zborové jednotky:
padlých: dôst. – 1, poddôst. – 4, vojakov – 8; spolu – 13,
ranených: dôst. – 4, poddôst. – 8, vojakov – 61; spolu – 73,
nezvestných: dôst. –, poddôst. –, vojakov – 1; spolu – 1,
dovedna vyradených – 87.  

Dovedna padlých, ranených a nezvestných v 1. čs. armádnom zbore za obdobie 
od 8. 9. 1944 do 15. 11. 1944: dôst. – 322, poddôst. – 1 582, vojakov –  4 079; 
dovedna – 5 983.

Za tú istú dobu podľahlo vojnovým zraneniam v nemocniciach – 194 mužov.  
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MATERIÁLNE STRATY 1. ČS. ZBORU OD 8. 9. 1944 do 15. 11. 1944:
pušiek – 2 165, pištolí – 639, samopalov – 1 436, ĽG – 182, ŤG – 55, PTP2 – 74, 

VGPL3 – 1, mín. 50 mm – 2, mín. 82 mm – 9, mín. 122 mm – 3, PT4 delá 45 mm 
– 7, PT delá 76 mm – 12, samohybné delá 85 mm – 1, 85 mm tankov – 3, T-42 – 1, 
stereotrúby – 13, del. buzoly – 25, periskopy – 42, ďalekohľady – 286, rádiostanice 
– 31, prepojovače – 7, telefonické prístroje – 123, tel. kábel – 244,5 km.

STATY SPÔSOBENÉ NEPRIATEĽOVI V OBDOBÍ OD 6. 10. do 15. 11. 
1944:

Pred frontom 1. čs. zboru sa v období  od 6. 10. do 15. 11. 1944 nepriateľ bránil 
172. p. plukom, 202. p. plukom 75. p. divízie, 945. a 946. plukom 357. p. divízie. 
Dňa 31. 10. 1944 – 945. a 946. p. pluk 357. p. divízie bol vystriedaný z dôvodu 
veľkých strát (zo 60 – 70 mužov zostalo v niektorých rotách len 6 – 7 mužov), 442. 
p. plukom 168. p. divízie, ktorý zaujal obranu pred pravým krídlom 1. čs. zboru 
v období od 31. 10.1944 do 5. 11. 1944. Paľbou delostrelectva a pechotných zbraní 
1. čs. zboru boli nepriateľovi spôsobené tieto straty na ľuďoch: 75. p. divízia stratila 
1 600 aktívnych bodákov z 2 600, 357. p. divízia stratila až do dňa vystriedania 700 
aktívnych bodákov z 800 a 442. p. pluk 168. p. divízie stratil za 5 dní bojov 150 
aktívnych bodákov zo 400.  

Podľa výpovedí zajatcov, získaných dokumentov a správ hĺbkového prieskumu, 
nepriateľ pred frontom 1. čs. zboru od 6. 10. do 15. 11. 1944 stratil 2 450 aktívnych 
bodákov, okrem veľkých strát na ľuďoch, ktoré boli spôsobené obsluhám diel, míno-
metov, sprievodných zbraní, transportným jednotkám, tylovým jednotkám a štábom 
nepriateľa. 

Dovedna pred frontom 1. čs. zboru v období od 6. 10. do 15. 11. 1944 nepriateľ 
stratil  vrátane padlých a ranených do 3 000 mužov. Straty nepriateľa v technike: zniče-
né del. a mín. batérie – 11, KPÚV – 3, autá – 4, ŤG – 78, – ĽG – 30, povozov – 12. 

Trofeje 1. čs. zboru: ŤG – 8, ĽG – 16, samopaly – 25, pušiek – 90, telefónnych 
prístrojov 12.

STRATY NEPRIATEĽA V OBDOBÍ OD 8. 9. 1944 DO 15. 11. 1944:
Za toto obdobie boli nepriateľovi paľbou 1. čs. zboru spôsobené tieto straty: pad-

lých a ranených – 11 000; zničených: ĽK – 92, ŤG – 43, mín. a del. batérií – 19, 
tankov – 5, automobilov – 45, motocyklov – 13, povozov – 26; ukoristených: pušiek 
– 234, ĽG – 18, samopalov – 108, aut – 2, ŤG – 8, tel. prístrojov – 12.  

VII.  1. čs. zbor následkom veľkých strát má ku dňu 15. 11. 1944 aktívnych bodá-
kov: 1. čs. brigáda – 122, 3. čs. brigáda – 191, trestanecká rota – 18; spolu – 331.

Stav ku dňu 15. 11. 1944 – v prílohe.
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VIII.  Vzhľadom na malé počty aktívnych bodákov nariadil veliteľ 1. ukrajinského 
frontu redukovať počet plukov v divíziách z 3 na 2. Nadpočetné mužstvo špeciál-
nych jednotiek, štáby likvidovaných jednotiek a nadpočetných dôstojníkov odviesť 
do tyla, kde zriadiť výcvikové strediská.

Ku dňu 6. 11. 1944 mala 1. čs. brigáda v troch poľných práporoch len 112 ak-
tívnych bodákov. Nariadil som preto dňom 6. 11. 1944 uskutočniť reorganizáciu 
1. čs. brigády. Reorganizácia bola vykonaná takto: z 1., 2. a 3. pešieho práporu bol 
zorganizovaný 2. peší prápor v tomto zložení: 1. a 2. p. rota, guľ. rota, rota KPÚV, 
prieskumná čata, čata samopalníkov, veliteľská čata, spoj. čata, zákopnícka, zdrav. 
a transportná čata.

2. peší prápor bol doplnený dôstojníkmi 1. a 3. pešieho práporu podľa vojno-
vých počtov, pešie roty, roty sprievodných zbraní a sam. čaty všetkých práporov boli 
zlúčené. Nadbytoční dôstojníci a zvyšky mužstva spoj. čaty 1. a 3. poľ. práporu boli 
odoslaní do obce POSADY JAŚLISKA a zostávajú kádrami 1. čs. brigády.

IX.  Z del. pluku 5 bola zorganizovaná a vycvičená 1. batéria dňa 5. 9. 1944, 2. 
batéria dňa 15. 9. 1944 a boli nasadené do bojov.

  Ďalej sa formuje 2. oddiel 5. del. pluku (ťažkých kanónov – húfnic 152 mm).
 Del. pluk je vybavený všetkým materiálom okrem áut, ktoré boli odoslané 

transportom z Moskvy.

X.  So súhlasom vel. oslobodeného územia div. gen. Hasala 1. čs. zbor bude dopl-
nený záložníkmi československej, slovenskej a maďarskej armády a prejde z brigád na 
divízie. Precvičenie doplnkov sa bude uskutočňovať vo výcvikových jednotkách. Dňa 
12. 11. 1944 boli zriadené: 1. výcvikový prápor v 1. čs. brig., 3. výcvikový prápor v 
3. čs. brig.,  výcviková tanková rota v tank. brigáde, výcviková žen. rota, výcviková 
spoj. rota a výcviková chem. rota v 1. čs. zbore. Pre pechotu a delostrelectvo je pri-
pravený sedemdňový program, pre špecialistov desaťdňový program. Vo výcvikových 
jednotkách budú zriadené poddôstojnícke školy. Dňa 15. 12. 1944 sa predpokladá 
zriadenie dôstojníckej školy pri 1. čs. zbore.

 Denne sa vracia z nemocnice asi 40 ranených, ktorí pred odchodom k jednotkám 
prechádzajú päťdňovým zdokonaľovacím kurzom.

XI.   ZÁVER:
1. 1. čs. zbor v ZSSR mal v zostave 4. ukrajinského frontu v rámci príprav ku 

„Karpatskej ofenzíve“ uskutočniť 21-dňový horský výcvik a mal dostať horský vý-
stroj. Vzhľadom na situáciu vyvolanú na Slovensku sa musel z dôvodov vojensko-
-politických urýchlene zúčastniť ofenzívy organizovanej smerom na PREŠOV, ktorej 
účelom bolo spojenie sa s čs. vojskami na Slovensku.
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2. 1. čs. zbor, ktorý bol nasadený do prielomu, útočil na hlavnom smere náporu 
38. armády, po úporných bojoch dobyl tak mesto DUKLA, ako aj DUKLIANSKY 
PRIESMYK a prelomil obranu na československej hranici dlho budovanú Slovákmi. 
V priebehu bojov prelomil nepr. obranu na šiestich za sebou sa ťahajúcich horských 
hrebeňoch. Rovnako ako všetky zbory 38. armády, utrpel ťažké straty v úporných 
bojoch o hlboko členenú, dobre organizovanú obranu Nemcov, masovo zosilnenú 
mínovými poľami a podporovanú silným sústredením del. a mín. paľby.

3. Dňom 15. 11. 1944 začínajú prichádzať nové doplnky z mobilizovaných zá-
ložníkov a zajatcov maďarskej armády. 1. čs. zbor prechádza z organizácie brigád na 
divízie.  

  4. Situácia 2. čs. pd. brigády po rozbití 1. čs. armády6 nie je známa. Zvyšky sú 
v priestore hory Ďumbier.

Veliteľ 1. čs. zboru:
brig. gen. SVOBODA LUDVÍK

VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/12, inv. č. 93.

* * *
1  Nepublikujú sa.
2  Protitankové pušky. 
3 Veľkokalibrové guľomety proti lietadlám.
4  Protitankové.
5  Nepublikuje sa.
6 1. čs. armády na Slovensku.
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26  1944, 18. novembra. Moskva. – Žiadosť Hlavného 
veliteľstva čs. brannej moci aby brig. gen. J. Kratochvíl 
doplnil správy o priebehu bojov 1. čs. armádneho 
zboru v ZSSR v Karpatsko-duklianskej operácii od 
4. septembra do 6. októbra 1944

Československá vojenská misia                 
Čj. 3920 Taj. 1944    Moskva, 18. november 1944  
Vec: Doplnenie správ o priebehu operácií 

od 4. IX. do 6. X. 1944 zodpovedanie otázok.                      TAJNÉ!  

                         Brig. gen. Jan Kratochvíl,
                         velit. oslobodeného územia,
                         SV

K doplneniu správ o priebehu operácií v dňoch od 4. septembra do 6. októbra 
1944 Hlavné veliteľstvo žiada zodpovedanie nasledujúcich otázok:

1. V akej situácii bol zbor po skončení presunu do priestoru KROSNA.
  Aké smery boli predvídané po zaujatí východiskovej zostavy pre útok 9. septem-

bra 1944.
2. Aká bola všeobecná situácia a ako sa kryštalizovali správy o nepriateľovi v dňoch 

7. a 8. septembra 1944.
3. Kedy sa veliteľ zboru najskoršie dozvedel, že bude útočiť dňa 9. septembra a na 

ktorom smere.
  Aké predbežné rozkazy pre tento útok vydali nadriadené veliteľstvá.
  Ako využil veliteľ 1. zboru dni 7. a 8. septembra na prípravu a informovanie 

podriadených veliteľov.
4. Opisy rozkazov presunu do východiska na útok a vysvetlenie oneskorenia 1. 

brigády.
  Kto urobil kalkulácie pochodu a revíziu rozkazu.
5. Rozkazy na útok, ako a kedy boli vydané a či ako potvrdenie ústnych rozkazov 

(doba vydania ústnych rozkazov).  
6. Rozkazy pre delostrelectvo.
 Kde bolo delostrelectvo zboru a posilňujúce delostrelectvo, o ktorom sa nehovorí 

v správach.
 Ako bolo zabezpečené spojenie s pechotou a či bolo dosť času na prípravu úto-

ku.
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7. Kto vydal rozkazy na 10. septembra.
8. Ako pracoval štáb zboru. Využil veliteľ všetky kvalifikované sily, ktoré mal 

k dispozícii a ktoré svojou prípravou dávali najlepšie predpoklady pre túto službu 
(vrátane osôb náhradného pluku).

9. Ďalšie vysvetlenia, ktoré považujete za účelné na vysvetlenie prípadu. Podľa 
potreby doplniť náčrtmi.

10. Kto, kedy a za akých okolností Vás zbavil velenia a aké dôvody.

 gen. Ingr  

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 78/1/9.
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27  1944, 26. novembra. – Odpoveď veliteľa 1. čs. armádneho 
zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu na depešu hlavného 
veliteľa čs. brannej moci div. gen. S. Ingra vo veci 
povyšovania a menovania dôstojníkov a rotmajstrov 
1. čs. armádneho zboru

Veliteľstvo 1. čs. zboru      SV, 26. 11. 1944
Čj.: 0668/taj./1944, II. oddel.
Vec: Hlásenie

HLAVNÝ VELITEĽ ČS. BRANNEJ MOCI
div. gen. Sergej Ingr
LONDÝN

K čj. 3846/dôv./1944 Voj. misia v ZSSR (naše čj. 381/dôv)
K ad. 1, ad. 4 a ďalej k čj. 825/taj./44 HV:
Nemyslím, že moje hľadisko v otázke povyšovania je alebo bolo úzke a lokálne, ale 

vychádzalo z praktickej potreby a nutnosti.
Vybavovanie návrhov zaslaných do Londýna bolo zdĺhavé a schválenie prichádzalo 

v čase, keď rad dôstojníkov a rotmajstrov bol už mŕtvy. Pri nedostatku veliteľov z hľa-
diska veliteľskej autority nebolo možné, aby rotám a batériám velili poddôstojníci. 
Preto pokračoval som v praxi môjho predchodcu gen. Kratochvíla, postup ktorého 
som uznal za jedine správny. Ten istý názor zastávajú a k povyšovaniu na mieste na-
vrhujú velitelia brigád gen. Boček a gen. Klapálek. Ďalej ma k tomu vedie aj spôsob 
menovania a povyšovania v Červenej armáde, jednotky, ktorej vedľa nás a spoločne 
s nami bojujú, kde veliteľ divízie má právo menovať a povyšovať do hodnosti poručí-
ka a veliteľ armády do hodnosti kapitána. Keby sme takto nepostupovali a nekonali 
tak, ako situácia vyžaduje, zostalo by mnoho našich jednotiek bez veliteľov – dôstoj-
níkov a rotmajstrov a ťažko by sa to dalo vysvetliť tak našim veliteľom – poddôstojní-
kom zastávajúcim zodpovedajúce dôstojnícke miesta, ako aj sovietskemu veleniu.

Pokiaľ ide o bojovníkov domáceho frontu, chcem podotknúť, že zhodnotenie ich 
činnosti nie je možné uskutočniť teraz a je na vojenskej správe, aby tak vo vhodnom 
čase po ich zásluhe urobila a vyrovnala vzniknuté rozdiely. Našim opatrením nebudú 
nijako dotknutí a poškodení. Nie je však možné, aby kvôli domácim bojovníkom, 
ktorých činnosť sa nedá teraz oceniť, bolo brzdené menovanie a povyšovanie tých naj-
potrebnejších, ktorých je na vedenie a na pokračovanie nášho boja tak treba, a ktorí 
sa na svojich miestach skvelo osvedčili a mnohí z nich zaplatili svojimi životmi.
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K ad. 2:
Vykonanie povyšovania a menovania som považoval podľa našich predpisov za 

mimoriadne, pretože boli povýšení a menovaní len tí, ktorí sa vo svojich veliteľských 
a bojových funkciách na fronte mimoriadne osvedčili a vyznamenali.

K ad 3:
Že nebola vždy venovaná náležitá starostlivosť výberu dôstojníkov odoslaných 

z Veľkej Británie k jednotkám v ZSSR, preukážem konkrétnymi príkladmi. Niektorí 
z nich, nielenže sa neosvedčili na miestach, na ktoré boli určení, ale svojím konaním 
a správaním poškodili česť a dobré meno čs. vojska. Tieto prípady poškodili tak dra-
ho krvou a životmi získané priateľstvo a dôveru medzi sovietskym a československým 
velením a zavinili prieťahy v ďalšom odosielaní dôstojníkov z Anglicka do ZSSR.

Nemám a nemal som v úmysle kritizovať alebo sa dotýkať postupu odosielania 
čs. dôstojníkov do ZSSR, ale považoval som za svoju veliteľskú povinnosť na tieto 
okolnosti upozorniť, aby sa neopakovali.

K ad. 5:
Prosím, aby HV a MNO znova zvážilo a rozhodlo, aby podľa smernice na me-

novanie a povyšovanie SM čj. 1184/dôv./3/1 odd. MNO 1941, čl. 21, čl. 26 G a čl. 
38 D bolo na veliteľa 1. čs. zboru v ZSSR prenesené právo menovať rotmajstrov 
a podporučíkov. Ďalej navrhujem, aby veliteľ oslobodeného územia bol zmocnený 
povyšovať dôstojníkov do hodnosti kapitána do času, dokiaľ na oslobodenom území 
nebude HV alebo minister národnej obrany.

Návrhy na menovanie a povyšovanie na dodatočné schválenie MNO a dôverné 
rozkazy 1. čs. zboru pošlem nasledujúcim kuriérom v najkratšom čase.

K čj. 3829/dôv./1944 Čs. voj. misia v ZSSR:
Ohľadne vyznamenania príslušníkov 1. čs. zboru Čs. vojnovým krížom a medailou 

Za chrabrosť v mene prezidenta Republiky bolo toto dočasne prenesené aj na mňa, 
pretože ak má byť dosiahnutý význam a účel týchto vyznamenaní,  treba v záujme 
udržania bojového ducha a príkladu v hrdinských činoch vyznamenávať ihneď a na 
mieste. Podobný postup je aj v Červenej armáde, kde právo udeľovať vyznamenanie 
je uložené už na veliteľa pluku. Stávajú sa prípady, že bojujú spoločne naše a sovietske 
jednotky, pričom príslušníci sovietskych jednotiek, ktorí sa vyznamenali, sú ihneď na 
mieste vyznamenávaní, ale naši príslušníci by poľa Vášho názoru mali čakať niekoľko 
mesiacov, v dôsledku čoho mnohí vyznamenajúci by vojnové vyznamenanie už ne-
dostali, pretože medzitým padli. Návrhy na vyznamenanie na dodatočné schválenie 
pošlem v najkratšom čase spolu s návrhmi na menovanie a povýšenie.

Veliteľ 1. čs. zboru
brig. gen. SVOBODA Ludvik 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/2, inv. č. 330.
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28 1944, 30. novembra. – Správa o činnosti nepriateľa
pred frontom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR od 1. do 
30. novembra 1944

Činnosť nepriateľa od 1. XI. do 30. XI. 1944

I. Nepriateľskú činnosť pred 1. čs. armádnym zborom v období bojov počas me-
siaca november možno rozdeliť do troch periód.

1. perióda:
Úporné obranné boje od 1. XI. 1944 do 25. XI. 1944, a to:
a) od 1. XI. do 18. XI. 1944 na čiare Korejovce – južne od Kr. Bystrej – sev. okraje 

lesov južne od Niž. Komárnika – h. Obšár – sev. od h. Jarucha – kóta 627 – h. Klin,
b) od 18. XI. 1944 po prielome nepr. obranného postavenia bol nepriateľ na čiare 

Hunkovce – sev. okraje Lysého vrchu – sev. od Bodružala – 200 m vých. od sútoku 
potokov – vých. od Niž. Komárnika – sev. od h. Jarucha – kóta 627 – h. Klin.

2. perióda:
V noci z 25. XI. 1944 na 26. XI. 1944 ústup hlavných síl smerom juhozápadným. 

Dňa 2. XI. 1944 boj so zadnými vojmi, nadviazanie dotyku s prednou vybudovanou 
obranou záp. od rieky Ondavy na čiare Stročín – Stropkov. Ústup hlavných síl kryl 
zadný voj, skladajúci sa z veľkej časti zo ženistov.

II. Zoskupenie nepriateľa
Pred frontom 1. čs. arm. zboru od 1. XI. do 25. XI. 1944 bola potvrdená 75. pd 

(172. p. pl., 202. p. pl., 222. p. pl a 175 del. pl., 175. RO1). Počas mesiaca novembra 
nebolo potvrdené, že by 75. pd dostala zvláštne doplnky.

Počas bojov v mesiaci novembri mala 75. pd takéto straty:
– V 172. p. pl. – 2. prápor úplne rozbitý (bol v obrane na mieste prielomu dňa 

18. XI. 1944). Zo 150 mužov zostalo asi 30 mužov.
– V 202. p. pl. bol z dôvodu strát zrušený 1. prápor a pluk mal len 2. prápor. 

V 202. p. pl. Zo súhrnného počtu 450 mužov zostalo 135, t. j. 70 % straty (bol 
na mieste prielomu).

– 175 RO, ktorý bol dňa 19. XI. presunutý do priestoru juhových. od h. Obšár 
z priestoru Medzilaboriec, kde bol sústredený a mal spolu asi 210 mužov, mal po 
protiútokoch, ktoré mali za úlohu zastaviť náš postup a obnoviť obranné postavenie 
sev. od hory Obšár, 40 %-né straty, t. j. zostalo mu okolo 120 mužov.

Dňa 22. XI. bola na autách presunutá z priestoru juhozáp. od Čertižného skupi-
na 1 plus 10 od 582. ochr. btl.2, ktorá bola nasadená do protiútoku juhových. od h. 
Obšár. V úseku Stročín – Stropkov zoskupenie nepriateľa zatiaľ nebolo zistené.
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Aké úlohy mal prieskum
Počas činnosti našich vojsk mal prieskum tieto úlohy:
 1. Získanie zajatcov a dokumentov – zistiť zoskupenie nepriateľa a zistiť úlohy, 

zámery nepriateľa.
2. Všetkými prostriedkami prieskumu pozorovať činnosť nepriateľa, miesta zo-

skupenia pechoty a tankov a pravdepodobné smery protiútokov.
3. Všetkými prostriedkami prieskumu pozorovať činnosť nepriateľa a zistiť smery 

predpokladaného ústupu.
4. Do 25. 11. 01944 vyslanie jednej RP3 do tyla nepriateľa s úlohou nepretržite 

pozorovať:
a) príchod nových jednotiek z hĺbky do prednej línie, 
b) odchod vystriedaných boj. jednotiek z boj. línie na oddych,
c) zistiť miesta zoskupenia pechoty, del. a tankov, ich silu a príslušnosť,
d) zistiť miesta obranných pásiem, ich obsadenie,
e) vyhodenie mostov a mínovanie na cestách pravdepodobného ústupu nepriate-

ľa,
f ) napadať štáby, vyhodenie skladov a prerušenie spojenia,
g) získať kontrolných zajatcov a dokumenty.
5. Činnosťou malých skupín ženistov na prednom okraji nepretržite zisťovať sys-

tém obrany nepriateľa, zistiť priechody v mín. poliach.
6. Všetkými spôsobmi pozorovania zisťovať spôsob paľby nepr. delostrelectva 

a mínometov, ich sústredenie.
7. Stále pozorovať a prieskumom zisťovať predpokladaný začiatok ústupu nepria-

teľa.

Delostrelecký prieskum
V minulých mesiacoch sa dávali prieskumným jednotkám nasledujúce úlohy:
1. Zistiť miesta (palebné postavenia) del. a mín. batérií nepriateľa, ich kaliber 

a spotrebu streliva na deň.
2. Nepretržite pozorovať možné objavenie sa tankov, miesta ich zoskupenia a prav-

depodobný smer ich útoku.
3. Pozorovať príchod 6-hlavňových mínometov pred front zboru.
4. Pomocou zajatcov zistiť prítomnosť delostrelectva a jeho pal. postavenia, kali-

ber atď.

Ženijný prieskum
Aké úlohy sa mu dávali:
1. Malými skupinami ženistov pozorovať možné zamínovania ciest, mostov, do-

mov, dedín a všetkými možnými spôsobmi ich odmínovať.
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2. Činnosťou RP na prednom okraji nepretržite pozorovať obranné pásmo ne-
priateľa a systém jeho vybudovania zo ženijnej stránky.

3. Výsluchom zajatcov zistiť systém a charakter obrany nepriateľa na prednej línii 
i v hĺbke.

4. Vyslanie RP do tyla nepriateľa s úlohou objaviť v tyle obranné postupné ciele, 
ich charakter a vybudovanie po ženijnej stránke. 

Všetky úlohy pre prieskum sa dávali pomerne v porovnaní so všeobecnými úlo-
hami prieskumu, ktoré za posledný mesiac boli so súhlasom náčelníka špec. služieb 
a vojsk. Kontrola ich splnenia sa vykonávala telefónom každý deň, správy del. a žen. 
prieskumu odovzdávali denne na RO4 štábu zboru a taktiež odovzdávali osobne náč. 
špeciálnych služieb štábu zboru.

Určené úlohy za minulý mesiac sa plnili včas.

Nové taktické spôsoby boja v horách a lesoch
1. Nepriateľ mínuje každý možný prístup, lesné chodníčky, rúbaniská.
2. Pri uskutočňovaní protiútoku na zalesnený kopec v lesnom komplexe nezo-

stávajú na vrchole, ale snažia sa dostať čo možno najbližšie k našej pechote, aby ich 
z našej strany nebolo možné ostreľovať del. a mín. paľbou. Keď sa im nepodarí dostať 
sa na privrátený svah k našej pechote, vracajú sa na odvrátený svah, pretože vedia, že 
na vrchol bude sústredená del. paľba a umožňujú tak nepriateľskému del., že môže 
strieľať na vrchol pri našom opätovnom protiútoku.

3 Vzhľadom na to, že útok v horách sa neuskutočňuje v celom a súvislom pásme, 
nechávajú v našom tyle v lese malé skupiny 3 – 10 mužov, ktorí prepadávajú našich 
jednotlivcov i malé skupiny a rozsievajú tak nepokoj a chaos v tyle útočiacej jednot-
ky a v malých skupinkách a u jednotlivcov to vyvoláva dojem stáleho obkľúčenia.

4. Počas nášho útoku zanecháva nepriateľ na miestach až do „prikročenia“ jednot-
livca skupinky v čs. alebo sovietskych uniformách, ktoré majú spravodajskú úlohu, 
a ktoré potom prechádzajú i s rádiostanicou do nášho tyla s rôznymi úlohami. 

5. Keď sa naša rozviedka približuje k prednému nepr. obrannému postaveniu a má 
na mieste padlých a nemôže ich počas boja odsunúť, prídu ihneď Nemci a všetky le-
žiace telá podmínujú a keď sa naši priblížia, trhajú sa na mínach.

6. Silné zamínovanie východov z dedín, t. j.. východy smerujúce k nepriateľo-
vi. Vjazd do dediny zo severu alebo východu je voľný, a to zvádza prechádzajúcich 
k malej opatrnosti, pretože sa domnievajú, že sú zamínované len prístupy a vjazdy 
do dedín.

7. Ďalej pripravujú nástrahy v rôznom prevedení:
- ručné granáty dávajú do sporákov,
- míny pod schodisko, k dverám a pod.
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8. Na výšine 481 uskutočnil takto svoj protiútok:
Stred ponechá pre palebné prostriedky, a na krídlach má úderné skupiny, ktoré 

s podporou palebnej základne uskutočnia protiútok obojstranným obchvatom. Do 
takto pripraveného protiútoku nie je možné uskutočniť protiútok našej strany, pre-
tože Nemci ustúpia zase na krídla a uvoľnia tak predpolie pre pripravenú palebnú 
priehradu pechotných zbraní, kde sú potom veľké vlastné straty.

9. Nové obranné postavenia pomenovali Nemci krycími menami Anna, Mária, 
takže ani Nemci (zajatci) nevedia, kam sa presunujú.

10. Dňa 18. po vyrazení našej pechoty do útoku na nepr. obranné postavenie za-
čal nepriateľ paľbu dymovými granátmi za postupujúcou pechotou a oddelil tak našu 
pechotu od našich pozorovateľní a znemožnil tak pozorovanie a presnú a včasnú del. 
podporu. (Je nutné, aby del. postupovali ihneď s pechotou a boli vybavení rádiosta-
nicami, aby rádiofóniou mohli riadiť paľbu vlastného delostrelectva.)

Špeciálne spôsoby prieskumu a nimi praktické splnenie bojových úloh
1. Prieskum bojom uskutočňovaný v dňoch 14. – 16. 11. 1944 nemal príslušnú 

silu (malé stavy) a nesplnil svoju úlohu, pretože nemohol byť vedený vo veľkej miere. 
Nebol odkrytý celý nepr. systém palieb – len miestne odpory – a vlastné straty nevy-
vážili získané správy o nepriateľovi. 

2. Prakticky uskutočňovať výpad na niektoré ohnisko odporu v nepriateľskom dob-
re vybudovanom postavení bolo nemožné (míny, drôt. prekážky, osvetľovanie raketami, 
bdelosť, psi u Nemcov, poplašné zariadenia, metodická paľba, tma, les, zlá orientácia).

Získanie zajatcov sa uskutočňovalo len pascou v miestach priechodov cez nepr. 
mínové polia (sev. h. Jarucha – južne od Niž. Komárnika), kde Nemci samotní pre-
chádzali na prieskum alebo k rieke pre vodu.

Najvýhodnejším spôsobom získania zajatcov v lesoch sú pasce na miestach nášho 
predného okraja, kam Nemci prenikli počas prieskumu.

3. Počas útoku je nutné okamžite za 1. sledom vykonávať kontrolu všetkých 
zemľaniek, pretože mnohí Nemci sa snažili ukryť v niektorom z DZOT-ov a pod 
rúškom tmy sa snažili ustúpiť k vlastným jednotkám. Nie je možné, aby sa však do 
zemľaniek vstupovalo bez predchádzajúcej výzvy na vzdanie sa do zajatia tomu, kto 
v nej je, pretože sme mali straty tým, že sa vstupovalo do zemľanky a ten Nemec, 
ktorý bol v zemľanke, zastrelil nášho prieskumníka.

4. Dobrým lákadlom pre Nemcov je privezenie tanku k prednému okraju, preto-
že Nemci sa snažia dostať sa k tankom s Faustpatronami (sev. od Niž. Komárnika), 
a takto sa potom dá získať zajatec. 

Činnosť RP.
RP štábu zboru bola v tyle nepriateľa až do 22. 11. 1944 a podávala dôležité sprá-

vy o priebehu diania v tyle nepriateľa.
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Veľmi silná akcia Nemcov proti partizánom v priestore vých. od Stropkova zne-
možnila podávanie správ, pretože všetko bolo rozprášené a o RP nie sú správy.

RP štábu odchádza do priestoru Kľušova,
RP 1. brig. sa odosiela do priestoru Slovenských Raslavíc,
RP 3. brig. sa odosiela do priestoru Hrabovca
s úlohou:
1. zisťovať predpokladaný ústup nepriateľa na ďalšie obranné postavenie,
2. stav obranných prác v hĺbke obrany,
3. získanie zajatcov a dokumentov,
4. nadviazanie styku s partizánmi.

Stav prieskumných orgánov ku dňu 30. 11. 1944:
3 dôst., 13 poddôst., 64 mužov namiesto stavu podľa tabuliek 17. dôst., 63. pod-

dôst., 320 mužov.
Záver

1. Úlohy, ktoré boli dané prieskumu, boli splnené včas a zoskupenie nepriateľa 
pred frontom zboru vopred zistené a po boji potvrdené.

Počas mesiaca november bolo získaných spolu 18 zajatcov a 19 dokumentov.
2. Vzhľadom na to, že jednotka je po dobu takmer troch mesiacov v neustálych 

ofenzívnych operáciách, a prieskumné orgány majú veľké straty, úlohy sa môžu dávať 
len s minimálnymi požiadavkami.

Záver
1. Podľa rozboru celkovej činnosti nepriateľa snaží sa nepriateľ všetkými prostried-

kami
a) spomaliť náš postup smerom na západ,
b) zabrániť obkľúčeniu karpatského zoskupenia nemeckých síl. 
Možno očakávať ďalší ústupový boj na čiare Zborov – Bardejov – Prešov – Košice 

– Miškolc.

Prednosta 2 oddelenia:     Náčelník štábu:
škpt. pech. Engl Ludvik    mjr. pech Lomský B.   

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/7/6, inv. 247.

* * *
1  Razvedočnyj otrjad (slov. prieskumný oddiel).
2  Ochrannyj bataľjon (slov. ochranný prápor).
3   Razvedočnoje podrazdelenije (slov. prieskumná jednotka).
4  Razvedyvateľnyj otdel ((slov. spravodajské oddelenie).
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29  1944. 14. decembra, Londýn. – Depeša hlavného
veliteľa čs. brannej moci div. gen. S. Ingra náčelníkovi Čs. 
vojenskej misie brig. gen. H . Píkovi s rozkazmi pre veliteľa 
1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu 
a veliteľa oslobodeného územia div. gen. A. Hasala

                            Por. čís. 6786/1
Z Londýna, dňa 14. decembra 1944:
                  TAJNÉ!
601-617/15
Gen. Píka:
Pošlite vel. zboru tento rozkaz:

Prezident republiky zriadil dňom 19. septembra 1944 Hlavné veliteľstvo. Gen. 
Ingr bol ustanovený za hlavného veliteľa. Pôsobnosť HV a úpravu pomeru HV, 
podriadených veliteľstiev jednotiek a zložiek dostanete poštou.

Predbežne nariaďujem toto:
Hlavný veliteľ je najvyšším voj. veliteľom všetkých poľných útvarov čs. brannej 

moci v zahraničí a všetkých útvarov čs. brannej moci a ozbroj. jednotiek, ktoré vedú 
boj proti nepriateľovi na domácej pôde.

Zbor podlieha vo všetkých oper., materiálnych a z hľadiska všeobecnej adminis-
tratívy tomu veliteľovi, do zväzku ktorého je včlenený.

V ostatných veciach podlieha hlavnému veliteľovi takto:
Prostredníctvom veliteľa OÚ:
Vo veciach doplňovania mužstvom, doplňovania dôstojníkmi posielanými zo za-

hraničia a mobilizovanými na OÚ,
vo veciach náhradného pluku a vo vojensko-správnych veciach pre oslobodené 

územie.

Hlavný veliteľ si vyhradzuje bezpodmienečne a priamo rozhodovať o zásadných 
otázkach týkajúcich sa zboru ako: o zmene v organizácii,

o zmene v použití zboru,
o ustanovení náčelníkov štábov vyšších jednotiek, veliteľov vojskových telies im 

na roveň postavených a vyšších, o menovaní dôstojníkov a ich povýšení,
o školení dôstojníkov,
o návrhoch na vyznamenanie,
o zmenách v materiálnom vybavení.
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Pokiaľ o niektorých týchto veciach rozhoduje MNO, prerokováva ich s ním HV.
Je neprípustné rokovať so spojeneckými činiteľmi o zásadných veciach, dokiaľ zá-

sadne nerozhodol HV alebo VOÚ. Rovnako nie je prípustné vykonávať opatrenia, 
ktoré podľa platných zákonov a nariadení spadajú do právomoci iných ústavných 
činiteľov, napr. povýšenie, udeľovanie vyznamenaní.

Zbor bude zaraďovať bez výhrady dôstojníkov, ktorých mu pridelí VOÚ. Hlásenia 
nariadené rozkazom, ktorý dostanete, zasielajte priamo HV. Taktiež veci určené pre 
MNO. Vo veciach, v ktorých ste podriadený prostredníctvom VOU, rokujte priamo 
s ním, on bude hlásiť HV o vykonaných opatreniach.

V naliehavých veciach vyhradených na rozhodnutie HV, sprostredkuje spojenie 
rádiotel. gen. Píka. Touto cestou hláste čo najčastejšie o situácii zboru, o bojoch, 
o počte a stave osôb a materiálu, o stratách a významných udalostiach. V prvom 
poradí naliehavosti treba aj pred inými depešami. HV musí informovať prezidenta 
a vládu a riešiť touto cestou naliehavé otázky týkajúce sa zboru. Doterajšie hlásenia 
sú veľmi riedke.

Gen. Hasalovi pošlite tento rozkaz:
Gen. Píka Vám oznámi rozkaz, ktorý som poslal gen. Svobodovi. Rokujte priamo 

so Svobodom vo veciach uvedených v rozkaze.
Hláste prostredníctvom gen. Píku, pokiaľ možno najčastejšie, o priebehu mobili-

zácie, o doplňovaní zboru a o vojenskej situácii na OÚ.
Úprava v pôsobnosti VOÚ v zmysle tohto rozkazu bude urobená zvlášť.

HV čj. 463 dôv. 44

Dešifroval: 14. XII. 44 o 18.00 hod.         
ppor. Martiš 

Vybavené čj. 4049/Taj. 44
dňa 15. 12. 44
 Zal.

 
Náčelník čs. voj. misie v ZSSR
brig. gen. H. Píka

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 13/1/2.
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30  1945, 15. decembra. – Bojový stav 1. čs. armádneho
zboru k 15. decembru 1944

jednotka, 

čís. vojnových tabuliek

VOJENSKÉ OSOBY (SKUTOČNÉ POČTY)
dôst. rtm. poddôst. voj. ČA Spolu1

štábna rota, 04/60  46   3  55  93  19 197
odd. poľných žandárov, 04/14   2   5  31  25 -  63
1. čs. sam. spoj. prápor, 04/55  16  11 182 336  32 545
1. čs. sam. žen. prápor, 04/319  18   2  49 305   3 374
poľná pekáreň, 04/510 -   2  14  62 -  78
veterinárny lazaret, 04/512 - - -   5   6   5
automobilová rota, 04/15   4   8  86 166  90 264
automobilová dielňa, 04/58  10 -  24  43 -  77
zbrojárska dielňa, 025/445   2 -  16  10 -  28
poľný prokurátor, 04/12   3 -   5   3 -  11
poľný súd, 04/11  11   1  12  12 -  36
poľná pošta, 014/97-B - -   4 -   4   4
poľná práčovňa, 027/28 -   1   8  76 -  85
intendančný park, -   3   6  38 140 - 187
pomocná rota, -  38   2  56 161   1 257
zbrojné sklady, -   2 -  18  92  21 112
spolu 155  41 598 1 529 176 2 323
1. čs. sam. brigáda, 04/330 173  94 1 151 1 560 191 2 978
3. čs. sam. brigáda, 04/330 123  29 745 1 639  38 2 536
1. čs. sam. tank. brig., 010/500  52  23 338 431  28 844
delostrelecký pluk 5, 08/623  38   3  98 744  14 883
letecké jednotky  73  19 155 126  99 373
DOVEDNA 1. ČS. ZBOR 614 209 3 085 6 029 546 9 937

VÚA – VHA, Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 78/1/9.

* * *
1  Bez príslušníkov Červenej armády.
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31 1944, 16. decembra. SV Bukovce. – Hlásenie veliteľa
1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu 
hlavnému veliteľovi div. gen. S. Ingrovi o činnosti zboru 
od 15. novembra do 15. decembra 1944

1. čs. zbor      SV BUKOVCE, 16. 12. 1944
Čj. 0740/taj./1944
Vec: Bojová činnosť 1. čs. zboru

v dňoch 15. 11. – 15. 12. 1944 – hlásenie 
  

HLAVNÉMU VELITEĽOVI
DIV. GEN. INGROVI SERGEJI
LONDÝN
(Cez Čs. voj. misiu v ZSSR, Moskva)

VELITEĽOVI OSLOBODENÉHO ÚZEMIA
CHUST

I. V dňoch od 15. 11. do 26. 11. 1944 jednotky 1. čs. zboru v rámci útoku ľavého 
krídla 38. armády viedli boje za ovládnutie cesty LADOMÍROVÁ – MIROĽA. Dňa 
26. 11. 1944 1. čs. zbor začal prenasledovať zvyšky rozbitej 75. p. divízie ustupujúcej na 
juhozápad. Na svitaní dňa 28. 11. 1944 pechota 1. čs. zboru dosiahla čiaru: most 300 m 
vých. od kóty 330 – STROČÍN – DUPLÍN – STROPKOV a nadviazala dotyk s hlav-
nými silami nepriateľa na záp. brehu rieky Ondava. Dňa 29. 11. 1944 pechota zboru bo-
jom prešla cez rieku Ondavu v priestore výšiny 330 a zaistila sa na jej juž. a jv. svahoch.

II. ÚTOČNÉ BOJE ĽAVÉHO KRÍDLA 38. ARMÁDY ZA OVLÁDNUTIE 
CESTY LADOMÍROVÁ – MIROĽA

Operácia 38. armády na smere pozdĺžnych hrebeňov pravým krídlom armá-
dy s úlohou uskutočniť prielom obrany nepriateľa na smere NIŽNÁ PÍSANÁ 
– KRUŽLOVÁ – KAPIŠOVÁ a preťať cestu, nemala úspech. Veliteľ 38. armády sa 
rozhodol v dňoch od 14. do 18. 11. uskutočniť preskupenie jednotiek armády a po 
starostlivej príprave dňa 18. 11. 1944 začať operáciu s úlohou uskutočniť prielom 
obrany nepriateľa v pásme ohraničenom vpravo: KRAJNÁ BYSTRÁ – 332 – HUN-
KOVCE – 355 – 354 – 305, vľavo: hora SOVÁRNA (mimo) – hora SEGEŇA (613) 
– trig. 651 – ŠEMETKOVCE – 463 – 330. Prielom  uskutočňovali 305. a 241. diví-
zia 67. zboru. 1. čs. zbor dostal úlohu ponechať krycie jednotky na čiare KOREJOV-
CE – nepomenovaná výšina vých. od KOREJOVIEC a na čiare hora SOVÁRNA 
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– CZEREMCHA, hlavnými silami útočiť na ľavom krídle 305. p. divízie na smere 
BODRUŽAL – MIROĽA a na PRÍKRU.

Dňa 19. 11. 1944 pechota 2. a 5. práporu, zaisťujúc ľavý bok útočiacej pechote 
67. zboru, prešla do útoku. Nepriateľ na našu pechotu vykonával veľmi účinné bočné 
a šikmé paľby zo svahov juž. od cesty BODRUŽAL – KRAJNÁ POĽANA, z nepo-
menovanej výšiny 1 km jv. od kóty 532 a hory JARUCHA. Paľbou pechoty a mohut-
nými prepadmi delostrelectva a mínometov na juž. svahy hory OBŠÁR bránil našej 
pechote postúpiť na cestu a dosiahnuť BODRUŽAL.

Nemci, v snahe odrezať náš 2. prápor, zmocniť sa hory OBŠÁR a obnoviť svoje 
pôvodné postavenia, uskutočnili protiútok na nepomenovanú výšinu a sv. svahy hory 
OBŠÁR až k samotnému SV 2. práporu. 2. a 5. peší prápor svojimi silami nemohli 
protiútok zadržať. Veliteľ zboru sa preto rozhodol vytvoriť skupinu kpt. KUNCLA 
(zloženú zo zálohy spojárov, posádok tankov, ženistov, z výcvikovej roty, ženijnej roty, 
z ochrany veliteľstva zboru) pod vedením dôstojníkov operačného oddelenia zboru 
(kpt. KUNCL, ppor. MAŤÁTKO) a nasadiť ju s úlohou zmocniť sa nepomenovanej 
výšiny 1 km vých. od kóty 532.

Skupina kpt. KUNCLA sa dňa 20. 11. 1944 smelým útokom zmocnila nepome-
novanej výšiny. Dňa 22. 11. 1944, po silných del. a mín. sústredeniach na nepome-
novanú výšinu, nasadiac PO 75. p. divízie, nepriateľ po urputných bojoch nepome-
novanú výšinu dobyl. Na svitaní dňa 24. 11. 1944 prekvapujúcim útokom, za silnej 
podpory delostrelectva spoločne s 2. práporom 1. čs. brigády, skupinou rtm. Balan-
du1 5. pešieho práporu 3. čs. brigády, sa opäť zmocnila nepomenovanej výšiny. Ne-
priateľ definitívne stratil pozíciu, v ktorej mal možnosť pozorovania priestoru osady 
NIŽNÝ KOMÁRNIK, pechota zboru prestala byť ohrozovaná  bočnými a šikmými 
paľbami z tejto výšiny, nepriateľ stratil možnosť protiútokom z juhovýchodu obnoviť 
svoje pôvodné postavenie na hore OBŠÁR.

Boje o nepomenovanú výšinu sú charakterizované bojom zblízka, v ktorých vy-
nikli osobnou statočnosťou niektorí jednotlivci a malé skupiny vedené osobne škpt. 
Sedláčkom2 a kpt. Kunclom. Za výnimočnú statočnosť ppor. Hroudu3, ktorý v boji 
obetoval svoj život, nepomenovaná výšina 1 km jv. od kóty 532 bola zapísaná do 
histórie bojov a pamäti vojakov 1. čs. zboru pod menom „Hroudova výšina“.

III. PRENASLEDOVANIE NEPRIATEĽA A DOSIAHNUTIE RIEKY ON-
DAVA 1. ČS. ZBOROM

Jednotky 67. zboru sa ovládnutím hory OBŠÁR a nepomenovanej výšiny jz. od 
NIŽNÉHO KOMÁRNIKA zmocnili veľmi dobrých delostreleckých pozorovateľ-
ní, dosiahli priestor KRAJNEJ POĽANY, paľbou kontrolovali cestu HUNKOVCE 
– BODRUŽAL a veľmi účinne ostreľovali postavenia pechoty a delostreleckých po-
zorovateľní nepriateľa na svahoch juž. od cesty.
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Dňa 24. 11. 1944 na východnom Slovensku úspešne začal 4. ukrajinský front 
útočné operácie a dňa 26. 12. 1944 obsadil MEDZILABORCE, MICHALOV-
CE, HUMENNÉ a prešiel do prenasledovania nepriateľa smerom na západ. Vzhľa-
dom na postup 4. ukrajinského frontu, pod tlakom nepretržite útočiacej pechoty
67. a 1. čs. zboru, bol nepriateľ donútený zvyškami rozbitých jednotiek
75. a 168. divízie ustúpiť na juhozápad, do vopred vybudovanej obrany na svahoch 
záp. od rieky Ondava. 

V dňoch 26. – 28. 11. 1944 1. čs. zbor prenasledoval nepriateľa na smere 
BODRUŽAL, GRIBOV, VISLAVA, STROČÍN a pozdĺž cesty BODRUŽAL – 
MIROĽA – BUKOVCE – STROPKOV. Nepriateľ, zanechajúc zadné voje zložené 
zo samopalníkov a pechoty bez ťažkých zbraní, vyhodiac všetky mosty a zamínujúc 
všetky objazdy a cesty, ustúpil za rieku Ondavu. K večeru dňa 27. 11. 1944 pechota 
1. čs. brigády dosiahla STROČÍN a na svitaní dňa 28. 11. 1944 dosiahla 3. čs. bri-
gáda okresné mesto STROPKOV. 

Dňa 29. 11. 1944 pechota zboru, udržiavajúc dotyk s nepriateľom na čiare: most 
300 m vých. od kóty 330 – STROČÍN – DUPLÍN – TISINEC – STROPKOV, 
prešla do útoku s úlohou prejsť cez rieku Ondavu. O 18.00 hod., po dokonalej súhre 
delostrelectva a pechoty, v spolupráci s 305. p. divíziou, 2. peší prápor dosiahol výši-
nu 330. Potom nepriateľ uskutočnil zo severu protiútok a zmocnil sa vrcholca výšiny 
330. 2. prápor obsadil juž. a jz. svahy. 

 
IV. Šifrovkou čís. 9884 a 9885 zo dňa 2. 12. 1945 bolo 1. čs. zboru nariadené vy-

striedať jednotky 865. p. pluku 271. p. divízie v priestore SITNÍKA a BREZNICE. 
Vystriedanie sa uskutočnilo počas dňa 2. 12. 1944. Pechotu, udržiavajúcu predpo-
lie na záp. brehu rieky Ondava, som nariadil stiahnuť na vých. breh rieky, pretože 
nepriateľ strieľal na juž. a jv. svahy výšiny silnou, veľmi účinnou del. a mín. paľbou 
z vrcholca výšiny a tiež z dôvodu, že 1. čs. zbor rozširoval svoj front na 16 km.

Dňa 5. 12. 1944 veliteľ 38. armády (šifrovka č. 9663, 64) nariadil 1. čs. zboru 
v noci zo 6. na 7. 12. 1944 vystriedať jednotky 81. p. divízie v priestore NIŽNÝ OR-
LÍK – výšina 330 a v ďalšom brániť úsek NIŽNÝ ORLÍK – STROČÍN – STROP-
KOV – BREZNICA (25 km).

V. V období od 15. 11. do 15. 12. 1944 sa jednotky 1. čs. zboru zmocnili nepo-
menovanej výšiny 1 km jv. od kóty 532, osád BODRUŽAL, PRÍKRA, MIROĽA, 
SUCHÁ, KOŽUCHOVCE, PSTRINA, GRIBOV, OLŠAVKA, MALÉ a VEĽKÉ 
STAŠKOVCE, BUKOVSKÁ HORKA, VISLAVA, STROČÍN, VEĽKÉ a MALÉ 
BUKOVCE, POTOKY, VYŠKOVCE, CHODČA, KRUŠINEC, DUPLÍN, BLED-
NICA, TISINEC, PODHORY, okresného mesta STROPKOV, NIŽNEJ a VYŠNEJ 
VLADICE.
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VI. V období od 15. 11. do 15. 12. 1944 delostrelectvo 1. čs. zboru vystrieľalo 
25 213 del. a mín. nábojov, t. j. 238,2 ton.

5. del. pluk je skompletizovaný a vykonáva výcvik. 
I/5 oddiel 152 mm ťažkých kanónov – húfnic sa už zúčastnil vyššie uvedených 

bojov. II/5 oddiel 152 mm ťažkých kanónov – húfnic vykonáva výcvik a do konca 
mesiaca decembra bude bojaschopný. Bojaschopnosť zdržuje výcvik traktoristov na 
traktoroch zn. „JA TZ-12“. 

VII. 2. ČS. PARADESANTNÁ BRIGÁDA: 
Podľa správ veliteľa leteckej bázy 2. čs. paradesantnej brigády kpt. TLSTÉHO, 

získaných od mjr. ČA ŠARIGINA z operačného odd. 1. UF a pplk. ČA UDALCO-
VA z 1. UF: Jedna skupina so zvyškom pešieho práporu je na LIPT. HOLIACH, sv. 
od LIPT. SV. MIKULÁŠA. V polovici mesiaca novembra t. r. uskutočnila útok na 
sklady v LIPT. SV. MIKULÁŠI. 2. a 3. skupina je sv. a sz. od BREZNA v Nízkych 
Tatrách. Ničia trate a cesty.

Sila 2. čs. paradesantnej brigády je 800 – 1 000 ľudí. Sú vyzbrojení pechotný-
mi zbraňami. Veliteľom je plk. PŘIKRYL, ktorý riadi akcie svojej jednotky súčasne 
s partizánskymi oddielmi. Strelivo je im zhadzované na padákoch. Podľa ruských 
úsudkov sa situácia 2. čs. pd. brigády zlepšuje.

Plk. PŘIKRYL sa chcel prebiť k Miškovcu so skupinou 700 ľudí na konci novem-
bra t. r. Dostal však rozkaz – asi od štábu partizánskeho hnutia 1. UF – zotrvať na 
mieste a uskutočniť reorganizáciu. Teraz má skupina asi 400 ľudí, organizuje sa na 
pluk.

VIII. Dňa 10. 12. 1944 najvyšší veliteľ ČA nariadil sformovanie 1. čs. leteckej 
divízie, ktorá je operačne podriadená 8. let. armáde 4. UF a po všetkých ostatných 
stránkach je podriadená 1. čs. zboru.

1. čs. let. divízia má 3 pluky – 1. čs. a 2. čs. stíhací let. pluk, 3. čs. bitevný let. 
pluk. Za dočasného veliteľa 1. čs. let. divízie som v dohode s gen. HASALOM a ve-
liteľom 8. let. armády určil pplk. let. BUDÍNA4.

IX. TROFEJE OD 15. 11. DO 15. 12. 1944:
pušky – 23, samopaly – 27, ĽG – 3, ŤG – 1, telef. prístroje – 4, PT míny – 133, 

PP míny – 193, ďalekohľady – 10, buzoly – 17.

X. STRATY SPÔSOBENÉ NEPRIATEĽOVI V OBDOBÍ OD 15. 11.
DO 15. 12. 1944:

zabitých: 170 nepr. vojakov a dôstojníkov,
zajatých: 18 nepr. vojakov,
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zničených: ŤG – 98, ĽG – 30, mín. batérií – 7, DZOT-ov – 10, PT kanónov – 4, 
áut – 12, povozov – 16,

umlčaných: 150 mm, 105 mm batérií – dovedna 2, 75 mm batérií – 1, PT diel 
– 3.

XI. STRATY 1. ČS. ZBORU V OBDOBÍ OD 15. 11. DO 15. 12. 1944:
1. čs. brigáda: 
padlých: dôst., poddôst. – 23, voj. – 53; dovedna – 77,
ranených: dôst. – 15, poddôst. – 80, voj. – 223; dovedna – 318,
nezvestných: poddôst. – 8, voj. – 40; dovedna 48,
Dovedna vyradených: dôst. – 16, poddôst. – 111, voj. – 316; dovedna – 343.
3. čs. brigáda:
padlých: dôst. – 6, poddôst. – 11, voj. – 44; dovedna – 61,
ranených: dôst. – 11, poddôst. – 37, voj. – 131; dovedna 179,
nezvestných: voj. – 1; dovedna – l,
Dovedna vyradených: dôst. – 17, poddôst. 48, voj. – 176; dovedna 241.
Tanková brigáda:
padlých: dôst. – 2, poddôst. – 5, voj. – 3; dovedna – 10,
ranených: dôst. – 3, poddôst. – 13, voj. – 21; dovedna – 37, 
nezvestných: dôst. – 1, poddôst. – 5; dovedna – 6,
dovedna vyradených. dôst. – 6, poddôst. – 18, voj. – 29; dovedna – 53.
Zborové jednotky:
padlých: poddôst. – 3, voj. – 6; dovedna – 9, 
ranených: dôst. – 2, poddôst. – 9, voj. – 28; dovedna – 39,
nezvestných: voj. – 2; dovedna – 2,
dovedna vyradených: dôst. – 2. poddôst. – 12, voj. – 36; dovedna – 50. 

 Dovedna bolo v období od 15. 11. do 15. 12. 1944 v 1. čs. zbore vyradených:
padlých: dôst. – 9, poddôst. – 42, voj. – 106; dovedna 157,
ranených: dôst. – 31, poddôst. – 139, voj. – 403; dovedna – 573,
nezvestných: dôst. – 1, poddôst. – 8, voj. – 48; dovedna – 57,
dovedna vyradených: dôst. – 41, poddôst. – 189, voj. – 557, t. j. úhrnom – 787 

mužov.

STRATY 1. ČS. ZBORU V OBDOBÍ OD 8. 9. DO 15. 12. 1944:
1. čs. brigáda:
padlých: dôst. – 40, poddôst. – 164, voj. – 389; dovedna – 593,
ranených: dôst. – 179, poddôst. – 642, voj. 1678; dovedna – 2 499,
nezvestných: dôst. – 4, poddôst. – 78, voj. – 451; dovedna – 530,
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dovedna vyradených: dôst. – 223, poddôst. – 881, voj. – 2 518; dovedna – 
3 622.
3. čs. brigáda:
padlých: dôst. – 20, poddôst. – 99, voj. – 213; dovedna – 332,
ranených: dôst. – 58, poddôst. – 428, voj. – 974; dovedna – 1460,
nezvestných: dôst. – 1, poddôst. – 97, voj. – 302; dovedna – 400,
dovedna vyradených: dôst. – 79, poddôst. – 624, voj. – 1 489; dovedna – 
2 192.
Tanková brigáda:
padlých: dôst. – 9, poddôst. – 15, voj. – 20; dovedna – 44,
ranených: dôst. – 13, poddôst. – 50, voj. – 64; dovedna – 127,
nezvestných: dôst. – 2, poddôst. – 6, voj. – 8; dovedna – 16,
dovedna vyradených: dôst. – 24, poddôst. – 71, voj. – 92; dovedna – 187.
Zborové jednotky:
padlých: dôst. – 1, poddôst. – 7, vojakov – 8; dovedna – 22,
ranených: dôst. – 6, poddôst. – 7 vojakov – 89; dovedna – 112,
nezvestných: vojakov – 3; dovedna – 3.
dovedna vyradených: dôst. 7, poddôst. – 24, voj. – 106; dovedna – 137.
2. čs. pd. brigáda: (na území Poľska) – pozri hlásenie čís. 0665.
 Straty na území Slovenska doposiaľ nie sú známe.

 Dovedna bolo v 1. čs. zbore  v období od 8. 9. do 15. 12. 1944 vyradených:
padlých: dôst. – 81, poddôst. – 340, voj. – 706;
ranených: dôst. – 273, poddôst. – 1 247, voj. – 3 106; dovedna 4 626
nezvestných: dôst. – 9, poddôst. – 184, voj. – 824; dovedna – 1 107
dovedna vyradených: dôst. – 365, poddôst. – 1 771, voj. – 4 636, t. j. úhrnom 

– 6 770 mužov.
Vojnovým zraneniam v poľných nemocniciach podľahlo 235 mužov.
Vzhľadom na to, že nepriateľ silno zamínoval cesty a obchádzky, na mínových po-

liach bolo vyradených 512 mužov, z toho: zranenie nôh – 190, zranenie rúk – 154.

XII. POČET AKTÍVNYCH BODÁKOV KU DŇU 15. 12. 1944:
1. čs. brigáda: 194 (2. p. prápor – 97, 3. p. prápor – 97),
3. čs. brigáda: 200 (4. p. prápor – 14, 5. prápor – 6, brigádna prieskumná rota 

– 67),
trestanecká rota: 33.
Dovedna – 196.
KMEŇOVÉ POČTY OSÔB – v prílohe.5
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XIII. ZÁVER:
Jednotky 1. čs. zboru sa po ťažkých bojoch zmocnili cesty LADOMÍROVÁ – MI-

ROĽA a vyšli k rieke Ondava na fronte dlhom 24 km.
Najkritickejšie obdobie zboru, spôsobené neustálymi úpornými trojmesačnými 

bojmi v najťažšom ročnom období v horskom teréne, veľkými stratami, je čestne pre-
konané.

Veliteľský zbor a štáby získali v týchto bojoch obzvlášť cenné skúsenosti.
Morálka dôstojníkov i mužstva – veľmi dobrá.
Zdravotný stav – veľmi dobrý.
1. čs. zbor ku dňu 15. 12. 1944 pôsobí stále na fronte, vymenený nebude, do-

plňuje sa, precvičuje a cvičí doplnky na fronte, organizuje školy pre veliteľov čiat; 
v najbližších dňoch bude doplnený na vojnové počty v zostave brigád a pripravuje 
prechod z brigád na divízie.

Veliteľ 1. čs. zboru:
brig. gen. SVOBODA LUDVÍK

 VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/12, inv. č. 93.

* * *
2   Škpt. František Sedláček.
3   Popr. Jiří Hrouda.
4  Pplk. Ludvík Budín.
5  Príloha sa nepublikuje.
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32  1944, 21. decembra. SV Ladomírová. – Prehľad činnosti
jednotiek 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR v období od 
11. do 20. decembra 1944

1. čs. brigáda v ZSSR                    Tajné!               SV Ladomírová, 21. 12. 1944
Vec: Prehľad činnosti jednotiek

od 11. do 20. 12.1944

 Náčelníkovi štábu 1. čs. zboru 

1. Jednotky 1. čs. brigády v obrane na čiare kríž na ceste VYŠNÁ JEDĽOVÁ 
,VYŠNÝ ORLÍK, VYŠŠÍ SVIDNÍK, NIŽNÝ SVIDNÍK, záp. okraj lesa jv. od NIŽ-
NÉHO SVIDNÍKA až k potoku 1,5 km sev. od STROČÍNA.

V dňoch 14., 15., 16., 18., 19. a 20. 12. 1944 vykonala 1. čs. brigáda výpady 
s úlohou zistiť nepriateľské odpory na prednom okraji a získať zajatcov. Výpadovým 
skupinám sa podarilo zistiť len nepriateľské odpory, vzhľadom na drôtené prekážky 
nemohli preniknúť do obrany nepriateľa. 

Dňa 16. 12. 1944 bol vydaný rozkaz na útok s úlohou vytlačiť nepriateľa z dote-
rajšieho obranného postavenia a zmocniť sa RAKOVČÍKA, ďalej potom dosiahnuť 
cestu ROVNÉ – MLYNÁROVCE. Tento útok sa uskutočnil o 18.15 hod. dňa 16. 
12. 1944, avšak akcia bola zastavená silnou nepriateľskou paľbou a jednotky sa vrátili 
do svojho východiska.

Inak v období od 11. do 20. 12. jednotky brigády vykonávali zákopové práce 
a vykopali 350 m spojovacieho zákopu, 95 okopov pre jednotlivca, 40 pre ľahký 
guľomet, 8 pre ťažký guľomet, 12 pre PTP1, 97 zemľaniek, 18 pozorovateľní, 1 okop 
pre 82 mm mínomety, 16 pre 120 mm mínomety, 8 pre 122 mm húfnice, 25 pre 76 
mm delá, 7 pre VGPL a DPL2.

Na základe nariadenia štábu zboru boli jednotky vyrozumené, aby určili z radov 
schopného mužstva frekventantov pre dôstojnícke školy. 2. prápor určil 5, 3. prápor 3, 
žen. prápor 2, spoj. prápor 4, prieskumná rota 4, dovedna 18 mužov. Výcvikové stredis-
ko určilo 22 mužov, ktorí boli dňa 19. 12. 1944 odoslaní do obce MAKOVCE.

2. prápor je v obrane na čiare kríž na ceste VYŠNÁ JEDĽOVÁ – NIŽNÝ ORLÍK, 
VYŠNÝ SVIDNÍK.

3. prápor je v obrane na čiare NIŽNÝ SVIDNÍK – záp. okraj lesa jv. od NIŽNÉ-
HO SVIDNÍKA až k potoku 1,5 km sev. od STROČÍNA.

Delostrelectvo svojimi plukmi podporovalo výpadové akcie a na zvláštny rozkaz 
sa stiahlo z úseku 1. čs. brigády až na 6 mínometov 120 mm v priestore záp. od VAG-
RINCA a PL3 oddiel v priestore LADOMÍROVEJ.
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Vo výcvikovom stredisku sa doplnil stav mužstva a ku dňu 20. 12. 1944 je stav 
882 mužov. Výcvik sa vykonáva zvlášť v peších jednotkách, zvlášť v špeciálnych zbra-
niach.

Zdravotný stav mužstva je málo uspokojivý, čo sa odráža aj na morálnom stave 
mužstva. Staršie ročníky majú nízke národné uvedomenie, jedine mládež má žiaducu 
úroveň.

Osvetová činnosť (prednášky a filmové predstavenia) pôsobí na morálny stav 
mužstva dobre.

2. Stavy: ku dňu 20. 12. 1944 vykazuje 1. čs. brigáda tieto počty – 169 dôstojní-
kov, 91 rtm., 1 145 poddôstojníkov, 1 683 vojakov; dovedna 3 088.

 Výcvikové stredisko: 22 dôst., 16 rtm., 88 poddôstojníkov, 756 vojakov; dovedna 
882.

 Straty za obdobie od 11. do 20. 12. 1944: padlých – 11, ranených – 47, nezvest-
ných – 10.

 Stav zbraní: 
2. prápor – AVT4 50, PPS5 17, ĽG 11, ŤG 2, PTP 3, KPÚV 3, 82 mm mínomety 

8;
3. prápor: AVT 68, PPS 50, PTP 9, ĽG 9, ŤG 6, 82 mm mínomety 8.

Prednosta 1. oddelenia:     Náčelník štábu:
kpt. jazd. KOTIARA Q.     škpt. pech. DĚDIČÍK Zd.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor. v SSSR, sign. B/7/5, inv. č. 134. 

* * *
1   Protitankové pušky.
2  Delá proti lietadlám.
3  Protilietadlový.
4  Avtomatičeskaja vintovka Tokareva (slov. automatická puška Tokareva).
5  Pistolet pulemjot Sudajeva (slov. samopal Sudajeva).
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33  1944, 28. decembra. Moskva. – Depeša náčelníka Čs.
vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. Píku hlavnému 
veliteľovi div. gen. S. Ingrovi o organizovaní náboru 
dobrovoľníkov na oslobodenom území Slovenska a zmenách 
vo výstavbe 1. čs. armádneho zboru

 
Do Londýna, dňa 28. decembra 1944                                     TAJNÉ!
609-611/26
/809-8011/              
                                                                          MNO – HV

Gen. Svoboda, telegramom zo dňa 22. decembra 1944 hlási: 
„V dohode s gen. Hasalom a s vel. 4. ukraj. frontu 1. zbor organizuje nábor dob-

rovoľníkov na oslobodenom území SLOVENSKA.
Čs. náhradný pluk, premiestnený do Humenného, je podriadený vel. zboru.
Za zástupcu vel. zboru je odporúčaný (v dohode s Hasalom) gen. Boček, za veli-

teľa 1. brig. pplk. Fanta. Predpísaný stav zboru bude dosiahnutý k 1. januáru 1945. 
Okrem toho bude postavený železničný prápor (na opravu a stavbu železníc).

Od 20. decembra 1944 fungujú dôstojnícke školy.
Za veliteľa spoj. a žen. školy je určený škpt. Záhora, za veliteľa del. školy – pplk. 

Cherger1. 
2. brig. je v priestore N. Tatry – Lipt. Hole, asi 800 mužov.“

Náčelník Čs. voj. misie v ZSSR
brig. gen. H. Píka

Zašifroval: 26. XII. 1944 o 19.00 hod.
                 ppor. Martiš 

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 78/1/9.

* * *

1 Nepodarilo sa identifikovať.
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34  1944, 30. decembra, Vyškovce. – Hlásenie veliteľa 3. čs. 
samostatnej brigády v ZSSR brig. gen. K. Klapálka 
o bojovej činnosti brigády počas decembra 1944

3. čs. sam. brigáda     Vyškovce. 30. decembra 1944
                                               TAJNÉ             Ev. čís. 1 

Hlásenie o bojovej činnosti 3. čs. sam. brigády za december 1944.

1. 1. čs. sam. zbor začal dňa 26. novembra prenasledovať nepriateľa, ktorý ustúpil 
z jeho obranného postavenia južne od cesty Nižný Komárnik – Čertižné.

3. brigáda postupovala v zostave zboru vľavo po osi  Príkra – Pstriná – Staškovce 
– Bukovce – Chotča – Stropkov.

Nepriateľ v značnom rozsahu v celom pásme ničil a zamínovaval cesty a osady. 
Takmer úplne vypálil osady Bodružal, Chotča a Vojtovce. Ostatné, vrátane Strop-
kova, s nemeckou dôkladnosťou aspoň vyplienil. Vyhodený bol most južne od Niž-
ného Komárnika, ničenie a podmínovanie ďalších zdržiavalo postup delostrelectva 
a, hlavne, motorizovaných jednotiek, odkázaných spočiatku na jednu komunikáciu 
tak, že pechota došla takmer k rieke Ondave bez delostreleckej podpory. Zásobovanie 
v prvých dvoch dňoch taktiež viazlo.

Mínové polia, najväčšie v priestore Mirole, Bukoviec, Chotče a Stropkova, ako aj 
rôzne nástrahy v osadách brzdili postup pechoty a spôsobili dosť značné straty. Dňa 
27. 11., počas presunu štábu pri sútoku potokov, asi 1 km východne od Nižného 
Komárnika, bol ranený veliteľ brigády gen. Klapálek, náčelník štábu mjr. pech. Kuk-
la, dvaja rotmajstri z 2. oddelenia a jeden poľný žandár, zabitý bol por. Kaskarov1, 
pomocník prednostu 6. oddelenia. Postup pechoty počas dňa preto riadil mjr. gšt. 
Selner, ktorý prevzal funkciu náčelníka štábu.

Prieskumná rota brigády dopoludnia 28. 11. obsadila okresné mesto Stropkov 
a nadviazala dotyk s nepriateľom brániacim západné brehy Ondavy. Peší prápor 4 bol 
riadený z Bukoviec do priestoru Potokov, kde zaujal obranu. Prápor samopalníkov 
bol za ním v zálohe. Peší prápor 5, ktorý mal v tomto čase len 30 mužov (bodákov), 
sa posunul do Vislavy.

Dňa 29. 11. poobede sa peší prápor 4 spoločne s 2. práporom 1. brigády zúčastnil 
útoku na zalesnenú výšinu 330  sev. od Stročína. Účelom útoku bolo zistiť, či má 
nepriateľ na západnom brehu Ondavy svoje hlavné obranné postavenie. Následkom 
silnej paľby a zotmenia bol však donútený stiahnuť sa späť za Ondavu. V tejto akcii 
mal straty: 10 padlých (2 dôst. a 8 mužov) a 15 ranených. 

Dňa 1. decembra sa brigáda preskupila do novej obrany v priestore Duplín – 
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Stropkov v zostave (od severu): peší prápor 5, peší prápor 4 a 2. prápor samopalní-
kov, ktorý vystriedal prieskumnú rotu v Stropkove. Táto prešla do zálohy vo Vyškov-
ciach. Ťažisko obrany je položené na smere Stropkov – Chotča, a na obranu sa využili 
osady na vých. brehoch Ondavy ako predsunuté ohniská odporu.

Dňa 2. decembra bolo brigáde nariadené presunúť sa ďalej na juh a zaujať obranu 
v priestore Tisinec – Breznica. Doterajší úsek pešieho práporu 5 prevzala 1. brigáda, 
a peší prápor 5 vystriedal jednotku Červenej armády v priestore Sitník – Breznica. 
Ťažisko obrany zostalo v priestore mesta Stropkov, ktoré bránil 2. prápor samopalní-
kov. SV brigády sa premiestnilo z Vyškoviec do Brezničky. 

Dňa 5. decembra bol opäť rozšírený obranný úsek brigády, tentoraz na sever až po 
mostík 1 km sev. od Stročína. Prieskumná rota prevzala nový úsek obrany od 1. bri-
gády, a obranné úseky 4. a 2 práporu samopalníkov boli rozšírené smerom na sever. 
SV brigády sa premiestnilo 7. 12. opäť do Vyškoviec.

V tejto situácii 3. brigáda zostala do 21. 12. Jej činnosť v tom čase spočívala hlavne 
v taktickom a ženijnom prieskume, v zdokonaľovaní obranných zariadení a vo výcviku 
prichádzajúcich doplnkov, ktoré umožnili obom práporom organizovať tretie roty.

Jedinou väčšou útočnou akciou v tomto čase bol násilný prieskum uskutočne-
ný dňa 17. 12. peším práporom 5 a 2. práporom samopalníkov na smere Tisinec 
– Bokša, s úlohou zistiť silu nepriateľskej obrany a upútať nepr. zálohy, aby nemohli 
zasiahnuť na juhu, kde Červená armáda prekročila Ondavu. 2. prápor samopalníkov 
prenikol takmer až do Bokše, ale bol nútený vzhľadom na tmu a situáciu pešieho prá-
poru 4, ktorý v dôsledku silného odporu nepriateľa záp. od Tisinca neprekročil rieku, 
taktiež ustúpiť do pôvodného postavenia. Prieskumu pešieho práporu 5 sa podarilo 
po zotmení preniknúť do priestoru Šandalu, kde zistil väčšie zoskupenie jednotiek. 
Ale  vzhľadom na ich silu a situáciu útočnej skupiny ustúpil. Zdá sa, že nepriateľ 
v tomto čase realizoval vystriedanie jednotiek.

V noci z 21. na 22. decembra bolo vykonané nové preskupenie jednotiek, pretože 
brigáde bol rozšírený úsek smerom na sever až po výšinu 415, južne od Niž. Svidníka 
(vrátane). 2. prápor samopalníkov prevzal obranu Stropkova. Prieskumná rota bola 
umiestnená v Krušinci a jednu čatu predsunula do Stropkova.

V tomto čase bola 3. brigáda oslabená o väčšinu svojho delostrelectva, ktoré má 
byť použité v chystanej ofenzíve 1. ukrajinského frontu. Brigáde zostala len hodnota 
2 delostreleckých batérií 76 mm, použitých predovšetkým na priamu podporu oboch 
peších práporov priamou paľbou, tiež protilietadlový oddiel a 1 húfnica 122 mm.

Vlastný prieskum, vysielaný počas celej obrany na Ondave, nepriniesol očaká-
vané výsledky. Hlavnými príčinami bola rozvodnená a neskoršie slabšie zamrznutá 
Ondava, nedostatok prieskumných orgánov (prieskumnú rotu bolo nutné použiť 
dočasne na obranu) i malá bojovnosť tak staršieho mužstva, ako aj doplnkov (pozri 
stať „Morálka“).
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V obrane na Ondave boli uskutočnené tieto ženijné práce: 3 100 m zákopov, 
1 330 m spojovacích zákopov, 7 420 m drôtených prekážok, 38 guľometných hniezd, 
6 guľometných DZOT-ov, 23 mínometných okopov, 43 delostreleckých okopov, 8 
pozorovateľní, 10 stanovíšť veliteľa, 25 krytov, 122 zemľaniek, 4 zruby, 31 klamných 
delostreleckých postavení a 30 klamných tankov. Okrem toho boli vykonané rôzne 
úpravy domov v osadách určených na obranu,  a vystavané zátarasy v osadách a le-
soch.

Odmínovaných bolo 8 km ciest a 3 200 m2 mínových polí (bolo odstránených 
278 mín) a  na prítomnosť mín bolo preverených 34 km ciest. Uskutočnené boli 
opravy 30 km ciest a dvoch mostov.

Riedka komunikačná sieť a veľmi zlý stav ciest kládli značné požiadavky na presu-
ny a zásobovanie. Jediná cesta v úseku brigády je pod priamym pozorovaním a paľbou 
nepriateľa. Ostatné cesty sú neudržiavané, hlboko rozjazdené, takže aj vozy miestami 
zapadali do blata až po nápravy. Spevnením povrchu cesty a neskoršie príchodom 
mrazov v druhej polovici decembra sa stav ciest podstatne zlepšil.

2. Straty spôsobené nepriateľovi: zničená jedna pozorovateľňa a dva kryty, umlča-
ných 7 guľometov. Nepriateľ pravdepodobne utrpel aj tieto straty: 10 mŕtvych a 48 
ranených. Tieto straty boli odhadnuté podľa stenania ranených. Na našom území 
zanechal nepriateľ dvoch mŕtvych. Získaný bol len jeden zajatec. Ukoristené boli 3 
samopaly.

3. Vlastné straty:
a/ počas decembra:   b) počas postupu na Ondavu od 26. do 29.11.:
 padlých 9     padlých 6 dôst. a 19 mužov
 nezvestných 5    nezvestných 5 dôst., 2 rtm., 42 mužov
 ťažko ranených 27    dovedna 11 dôst., 2 rtm. a 61 mužov – 
 ľahko ranených 29 (1 dôst.)   väčšinou výbuchy mín. 
 zomrelých (1. dôst.)  
 dovedna 2 dôst. a 75 mužov.

4. Morálka:
a) Morálku volynských Čechov, ktorí  najmä predtým tvorili väčšinu brigády, sa 

podarilo len nepatrne zvýšiť intenzívnou osvetovou činnosťou a prísnejšími discipli-
nárnymi opatreniami. Ľahostajnosť, trpnosť, osobné záujmy a starosti spolu s takmer 
úplnou bezideovosťou (také i onaké),  pretrvávajú ako hlavné rysy tejto zložky.

b) Morálka značnej časti doplnkov – bývalých vojakov cudzích armád je síce dosť 
podobná, tu je ale istá nádej na zlepšenie až pominú následky duševného a, najmä, 
telesného strádania predchádzajúcej služby a zajateckých táborov.
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Tak ako u volynských Čechov, tak aj u Podkarpatských Ukrajincov z druhej sku-
piny (u týchto najmä vplyvom správ o udalostiach v ich krajine) je trvalým pred-
metom záujmu otázka dovoleniek. Na môj dopyt v tejto veci sa mi doposiaľ od vel. 
zboru nedostalo odpovede.

Zvláštnu zmienku si zasluhujú Česi, ktorí slúžili v nemeckej armáde. Bolo už 
niekoľko prípadov, keď títo svojimi niekedy skutočne pohoršujúcimi výrokmi dali 
najavo značné odcudzenie ideológii žiaducej u československých vojakov. Vyvoláva 
to obavy, či ich priame zaraďovanie do bojových jednotiek po len krátkom preskúša-
ní nebude niekedy na škodu celku. Navrhujem ponechať takéto osoby dlhšiu dobu 
v nejakom zborovom stredisku (pracovná či iná jednotka) pod stálym dlhšietrvajú-
cim a všestranným dozorom a kontrolou. Až odtiaľ ich posielať do bojových útvarov 
– keď sa osvedčia, alebo v opačnom prípade späť do zajateckých táborov. Získa sa tým 
tiež istá evidencia na eventuálne stíhanie v budúcnosti.

c/ Morálka nováčikov do istej miery trpí dobrovoľnosťou náboru, vďaka ktorej 
časť osôb uniká vojenskej službe a na to druhí poukazujú.

5. Zdravotný stav jednotky nie je na žiaducej výške. Príčinami sú predovšetkým 
celková únava zo štvormesačného pobytu na fronte bez vystriedania, ďalej nepriaz-
nivé poveternostné podmienky (spodná voda v okopoch a krytoch, jesenné daždivé 
počasie a mrazy v období, keď sa ešte len postupne dodáva zimná výstroj), slabšia 
telesná odolnosť doplnkov prichádzajúcich zo zajateckých táborov a zákopový život 
vôbec.

Je zaujímavé, že nákazlivé nemoci (v nepatrnej miere) sa vyskytli len v tylových 
jednotkách.

Bližšie údaje pozri príloha.2

6. Materiálne zabezpečenie:3

7. Doplňovanie a výcvik. Doplnky mužstva prichádzajúce v prvej polovici mesia-
ca väčšinou zo zajateckých táborov umožnili doplnenie peších práporov na 120 aktív-
nych bodákov z celkového počtu 410 osôb v prápore. V poslednom čase dochádzajú 
už aj nováčikovia odvedení na Slovensku. 

V decembri prišlo k brigáde dovedna 11 dôstojníkov, 2. rtm. a 651 mužov.
Tieto doplnky umožnili peším práporom organizovať tretiu rotu. Početný stav bol 

zvýšený aj v ostatných útvaroch (delostrelectvo, prápor samopalníkov, prieskumná 
rota, žen. a spoj. prápor). Bojová schopnosť pechoty sa tým síce zvýšila, ale na druhej 
strane bola brigáda – aspoň dočasne – oslabená spomenutým odchodom väčšiny 
delostrelectva k 1. ukrajinskému frontu, čo je citeľnejšie v čase, keď má brigáda ob-
ranný úsek obrany dlhý 16 km.
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Vo výcvikovom stredisku sa vykonáva precvičenie bývalých vojakov, výcvik nová-
čikov peších i sprievodných rôt, samopalníkov i prieskumníkov a taktiež príslušníkov 
delostrelectva. Boli zriadené poddôstojnícke školy pre pechotu a jej špecialistov (gu-
ľometníkov, mínometníkov a PT) i pre delostrelcov.

Žen. prápor uskutočnil kurzy v hľadaní a odstraňovaní mín pre pechotu i de-
lostrelectvo a zákopnícky kurz pre pechotu.

Výcvikové stredisko má teraz 1 050 osôb. Bude z neho vytvorený 6. prápor,  ako 
aj doplňované ostatné jednotky brigády.

8. Vyznamenanie. Boli podané tieto návrhy na vyznamenanie: 27 vojnových krí-
žov, 2 medaily Za chrabrosť a 1 medaila Za zásluhy.

9. Záver: Obrana na Ondave, trvajúca celý mesiac, bola dobrou príležitosťou na 
doplnenie výcviku a získanie skúseností. Denným i nočným hliadkovaním sa zdoko-
nalila najmä prieskumná rota a prieskumné čaty práporov.

Uskutočnili sa opravy obuvi, odevu, postrojov a vozidiel. Zlepšila sa aj kondícia 
koní.

Pomerne pokojný front umožnil ľahšie splynutie doplnkov so starým mužstvom, 
z ktorého väčšia časť sa vrátila po zranení z nemocníc.

Utužovaná bola disciplína bojových jednotiek i tyla.
Vykonali sa taktiež prípravy na ďalší postup.

Dostane: vel. zboru, 3. brig. a voj. denník.

Náčelník štábu     veliteľ brigády
mjr. gšt. Jaroslav Selner     brig. gen. Karel Klapálek

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/3/7/7, inv. č. 151.

* * *
1   Poručík Červenej armády.
2   Nepublikuje sa.
3  Nepublikuje sa.
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35  1944, september – december. – Prehľady strát 1. čs.
armádneho zboru v bojoch od 9. septembra do 
31. decembra 1944

Straty 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v období od 9. 9. do 22. 9. 1944 
1. čs. sam. brigáda

dátum
padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
9. 9. – 10. 9. 7 11 8 298 - 65 15 444
10. 9. – 11. 9. - 13 4 181 - 4 4 198
11. 9. –12. 9. - 39 2 91 - 19 2 149
12. 9. – 13. 9. 10 107 17 170 - 16 27 293
13. 9. – 14. 9. 4 20 27 154 - 68 31 242
14. 9. – 15. 9. - - - 349 - 132 - 481
15. 9 – 16. 9. - 7 - 14 - - - 21
16. 9. – 17. 9. -  -      - - - - - -
17. 9. – 18. 9. - 2 - 8 - 1 - 11
18. 9. – 19. 9. - - - - - - - -
19. 9. – 20. 9. 1 - - 6 - - 1 6
20. 9. – 21. 9. - 8 - 16 - - - 24
21. 9. – 22. 9. 1 8 2 65 - 6 3 79

dovedna 23 315 60 1 322 - 311 83 1 948

2. čs. sam. paradesantná brigáda

dátum
padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
13. 9. – 16. 9.     7             56             9            235           2               165            18              456   

  16. 9. – 21. 9.                                       Straty 2. brigády zatiaľ neprišli (operácia)

3. čs. sam. brigáda
dátum padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
9. 9. – 10. 9. 2 77 6 178 -  47 8 302
10. 9. – 11. 9. -  6 6 105 - - 6 111
11. 9. – 12. 9. 1 22 1  67 -  20 2 109
12. 9. – 13. 9. 1 45 2 112 1 148 4 305
13. 9. – 14. 9. -  7 1 129 -  36 1 172
14. 9. – 15. 9. 1 17 2  85 1  26 4 128
15. 9. – 16. 9. - - 1 17 -  11 1  28
16. 9. – 17. 9. - - - - - - - -
17. 9. – 18. 9. -  3 -  19 - - -  22
18. 9. – 19. 9. -  3 1  43 - 1 1  47
20. 9. – 21. 9. -  3 1  18 - - 1  21
21. 9. – 22. 9. 1  5 -  12 - - 1  17

dovedna 6 188 21 785 2 289 28 1 262
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1. čs. tanková brigáda

dátum
padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
17. 9. – 19. 9. 1 2 1 17 - - 2 19
21. 9. – 22. 9. - 3 5  5 - 2 5 10

  dovedna                 1              5              6               22               2                2                7              29

Zborové útvary

dátum
padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
9. 9. – 15. 9. - 4 1 14 - 3 1 21

dovedna - 4 1 14 - 3 1 21

Súhrnné straty zboru

dátum
padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
9. 9. – 10. 9. 9 188 14 446 - 112 23 746
10. 9. – 11. 9. - 19 10 286 - 4 10 309
11. 9. – 12. 9. 1 61 3 158 - 39 4 258
12. 9. – 13. 9. 11 152 19 282 1 164 31 598
13. 9. – 14. 9. 4 27 28 283 - 104 32 414
14. 9. – 15. 9. 1 21 3 448 1 161 5 630
15. 9. – 16. 9. - 7 1 31 - 11 1 49
16. 9. – 17. 9. - - - - - - - -
17. 9. – 18. 9. - 6 - 30 - 1 - 37
18. 9. – 19. 9. 2 4 2 63 - 1 4 68
19. 9. – 20. 9. - - - - - - - -
20. 9. – 21. 9. - 11 1 34 - - 1 45
21. 9. – 22. 9. 3 18 3 99 - 8 6 125

dovedna 31 514 84 2 170 2 605 117 3 289

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/23, inv. č. 380.

* * *
Straty 1. čs. zboru v ZSSR od 23. 9. do 6. 10. 1944

dátum
padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
23. 9. 1944 1 21 - 128 - 11 1 160
24. 9. 1944 1 34 - 56 - - 1 90
25. 9. 1944 - 5 - 24 - - - 29
26. 9. 1944 1 - - 42 - - 1 42
27. 9. 1944 - - - 8 - 6 - 14
28. 9. 1944 - 5 - 40 - - - 45
29. 9. 1944 - - - - - - - -
30. 9. 1944 - - - - 1 5 1 5
1. 10. 1944 1 76 4 207 - 76 5 359
2. 10. 1944 - 5 - 16 - 4 - 25
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3. 10. 1944 - - 1 30 - - 1 30
4. 10. 1944 - - - - - - - -
5. 10. 1944 1 13 2 34 - - 3 47
6. 10. 1944 1 1 2 33 - 12 3 46

dovedna 6 160 9 618 1 114 16 892

Straty 1. čs. zboru od 8. 9. 1944 do 6. 10. 1944 súhrnne

dátum
padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo dôst. mužstvo
1. a 3. brig. 41 755 102 3 296 3 489 146 4 560

2. brig. 11 125  17   411 2  66  30   602
dovedna 52 880 119 3 707 5 555 176 5 162

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/23, inv. č. 380.
* * *

Straty 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v období od 8. 9. do 6. 10. 1944

útvar
padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. podd. voj. dôst. podd. voj. dôst. pd. voj. dôst. podd. voj. dovedna

zbor. jednotky  1   4  6   2   2  40 - - 1 3 6 47 56
1. čs. brig. 29 117 280 145 529 1 198 2 65 390 176 711  1868 2 755

2. čs. brig. 11  55  70  17 110 301 2 6 60 30 171 431 632

3. čs. brig. 11  77 142  27 233 641 1 95 221 39 405 1 004 1  448

1. tank. brig.  6   8  13   9  27  30 1  6 3 16 41 46 103

dovedna 58 261 511 200 901 2 210 6 172 675 264 1334 3396 4 994
ranených 
zomrelo

v nemocnici
+137 -137

dovedna 58 261 648 200 901 2 073 6 172 675 264 1 334 3 396 4 994

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm.sbor v SSSR, sign. E/12/23, inv. č. 380.

* * *
Straty 1. čs. armádneho zboru na území Slovenska od 6. 10. do 31. 12. 1944
útvar padlí ranení nezvestní dovedna

dôst. podd. voj. dôst. podd. voj. dôst. pd. voj. dôst. podd. voj. dovedna
zbor. jednotky

- 2 8 4 18 48 - - 2 4 18 58 80
1. čs. brig. 12 37 127 35 202 547 2 2 69 49 241 743 1 033

3. čs. brig. 11 28 72 32 198 374 - 2 79 43 228 525 796

1. tank. brig. 3 2 12 4 15 44 1 - 5 8 17 61 86

dovedna 26 69 219 75 431 1 013 3 4 155 104 504 1 387 1 995

ranených 
zomrelo
v nemocnici

+171 -171

dovedna 26 69 390 75 431 842 3 4 155 104 504 1 387 1 995

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm.sbor v SSSR, sign. E/12/23, inv. č. 380.
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36  1945, 1. januára. SV Ladomírová. – Prehľad činnosti
jednotiek 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR  od 21. do 
31. decembra 1944

1. čs. brigáda v ZSSR                       Tajné!                SV Ladomírová, 1. 1. 1945 
Vec: Prehľad činnosti jednotiek brigády                     Exempl. čís:

za obdobie od 21. do 31. 12. 1944

Náčelníkovi štábu 1. čs. zboru 

1. V uvedenom období sa brigáda nachádzala v obrane. V dňoch od 21. do 23. 
12. zaujala novú obrannú čiaru: juž. svahy vých. od VÁPENÍKA – 535 – 577 – okraj 
lesa jz. od BELEJOVIEC – cesta ku 329 až k prameňu toku tečúceho do N. ORLÍ-
KA – kríž na ceste z V. JEDĽOVEJ do N. ORLÍKA – pozdĺž cesty V. SVIDNÍK – V. 
a N. SVIDNÍK – druhý most na ceste juž. od N. SVIDNÍKA.

Jednotky brigády vykonávali zosilnenú prieskumnú činnosť a zdokonaľovali ob-
ranu.

Pešie prápory a brigádny prieskum uskutočňovali výpady a zriaďovali pasce s úlo-
hou zistiť nepriateľskú obranu a chytiť zajatcov. Bolo zistené, že nepriateľ je stále na 
starej obrannej čiare, ktorú silno opevnil zriadením drôtených prekážok, mínových 
polí a podobne. 23. 12. bol získaný jeden nepriateľský zajatec. Priestory činnosti na-
šich výpadových skupín boli tieto: VÁPENÍK, výšina 560, N. ORLÍK, JURKOVA 
VOĽA, záp. od výšiny 239 a záp. od V. a N. SVIDNÍKA. Spolu sa uskutočnilo 16 
prieskumov a výpadov a zriadených bolo mnoho pascí. 

Pri zdokonaľovaní obrany boli postavené drôtené prekážky pred predným okra-
jom, rozšírená bola sieť spojovacích zákopov a zriadené boli mínové polia. (Pri ceste 
sev. od SVIDNÍKA.)

V dňoch od 23. do 27. 12. bola obrana brigády zosilnená 2 tankmi 1. tankového 
práporu.

Od 25. do 29. 12. uskutočňovala akcie s úlohou oklamania nepriateľa. Na tento 
účel bola brigáde pridelená armádna automobilová kolóna a 3 tanky tankovej bri-
gády, ktoré vykonávali klamný pohyb vozidiel na ceste HUNKOVCE – SVIDNÍK. 
V úseku brigády boli pri zotmení zapálené ohne. Ženisti zhotovili klamné tanky, delá 
a delostrelecké sklady.

Delostrelectvo: Mínometné batérie po premiestnení brigády zmenili svoje paleb-
né postavenia a nachádzajú sa 180 m západne od sev. okraja KAPIŠOVEJ. Paľba však 
bola vykonávaná väčšinou kočujúcimi mínometmi a dvomi 76 mm delami, ktoré 
posilnili brigádu po odvelení tankov. Strieľalo sa na ciele na prednom okraji nepria-
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teľskej obrany v priestore výšiny 330 – 1 km sz. od V. SVIDNÍKA, ďalej sa strieľalo 
do priestoru KEČKOVIEC a VÁPENÍKA. V uvedenej dobe bolo dohromady vy-
strelených vyše 400 mín a vyše 100 delostreleckých granátov.

Ženijný prápor 3 okrem zdokonaľovania obrany peších práporov opravoval ko-
munikácie v priestore LADOMÍROVÁ, KRAJNÁ POĽANA, KAPIŠOVÁ a mosty 
v LADOMÍROVEJ a 400 m západne od odbočky do KAPIŠOVEJ na ceste LADO-
MÍROVÁ – SVIDNÍK a položil mínové polia.

Vo výcvikovom stredisku pokračoval usilovný výcvik mužstva podľa programu. 
Výcvik mužstva trpí nedostatkom inštruktorov a zimného odevu.

Dňa 20. 12. 1944 odišiel doterajší veliteľ brigády brig. gen. BOČEK a velenie 
brigády prevzal plk. TALSKÝ V.1 V ten istý deň vykonal náčelník štábu kontrolu 
pozorovateľní práporov.

Morálny a zdravotný stav trpí nedostatočným množstvom a nevyhovujúcou akos-
ťou stravy. Neblahý vplyv má taktiež nedostatok teplého odevu, dobrej obuvi, mas-
kovacích plášťov a pod. Doplnok mužstva zo SLOVENSKA a najmä slovenských 
partizánov pôsobí pozitívne na morálny stav mužstva.

Stavy: Ku dňu 31. 12. 1944 vykazuje 1. čs. brigáda tieto počty: 199 dôst., 102 
rtm., 1 217 poddôstojníkov, 2 169 vojakov, 36 dôst. Červenej armády, 140 prísluš-
níkov mužstva Červenej armády; dovedna 3 863.

Výcvikové stredisko: 30 dôst., 11 rtm., 81 poddôstojníkov, 714 vojakov, 4 dôst. 
Červenej armády, 1 príslušník mužstva Červenej armády.

Straty za obdobie od 21. do 31. 12. 1944: padlých – 5, ranených – 37.
Straty spôsobené nepriateľovi: 75 mužov, 6 koní, 3 ŤG, 3 povozy, 1 ĽG. 1 DZOT, 

1 zajatec.
Stav zbraní: 2. prápor – pušiek 101, samopalov – 25, ĽG – 18, ŤG – 5, PTP – 2, 

KPUV – 3, mínomety 82 mm – 8;
   3. prápor: pušiek 111, samopalov – 72, PTP – 9, ŤG – 6, ĽG – 18, KPUV – 3, 

mínometov 82 mm – 8.

Prednosta 1. oddelenia      Náčelník štábu
kpt. jazd. KOTIARA Q.     škpt. pech. DĚDIČÍK

VÚA – VHA Praha. f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/5, inv. č. 134.

* * *
1  Plk. Viliam Talský.
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37  1945, 2. januára. Moskva. – Návrhy náčelníka Čs.
vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. Píku na riešenie 
slovenskej otázky v podmienkach armády

Do Londýna, dňa 2. januára 1945 
Por. čís. 6825/1

Prezidentovi republiky a najvyššiemu veliteľovi čs. brannej moci,
Ministrovi národnej obrany,
Hlav. veliteľovi čs. brannej moci

648-674/2/877-903/
375-585/3/904-914/
Počas súčasného pobytu vládneho delegáta pre OÚ1 ministra Františka Němca, 

politického poradcu vládnej delegácie poslanca Valu2, členov delegácie Slovenskej 
národnej rady poslanca Ursínyho3, poslanca Novomeského4 a pplk. Vesela5, došlo 
medzi nimi a čs. politickými predstaviteľmi poslancami Gottwaldom6 a Kopeckým7 
k výmene názorov na riešenie niektorých problémov o budúcom usporiadaní vnú-
torných vecí, medzi inými tiež vojenských.

Prostredníctvom Zamini8 Vám už bolo hlásené, že všetci predstavitelia, ktorí mali 
možnosť rokovať o čs. otázkach s ľudovým komisárom Molotovom9 a Vyšinským10, 
snažili sa dosiahnuť záruky Sov. zväzu, že na území Slovenska nebude vyhlasovaný ná-
bor dobrovoľníkov do ČA, aby tak bol čo najviac uplatnený čs. zákon o mobilizačnej 
povinnosti na vykonávanie vojenskej služby v armáde.

Pritom predstavitelia Slovenskej národnej rady zdôrazňovali jednotnosť Česko-
slovenskej republiky a nutnosť vybudovania jednotnej čs. armády, s jednotným vele-
ním, event. s budúcim exteritoriálnym doplňovaním tak, aby slovenskí branci a dôs-
tojníci vykonávali vojenskú službu aj v českých krajinách (a obrátene na Slovensku), 
čo prispeje ku vzájomnému poznávaniu, k utužovaniu myšlienky štátnej jednotnosti 
a bratskému splynutiu čs. vojakov pre úlohy celoštátnej obrany.

Slovenskí a českí politici však upozorňujú na súčasnú psychológiu slovenského 
ľudu, na jeho vyspelosť, na vysoké národné uvedomenie a odporúčajú predvídať 
a pripraviť – aj v rámci vojenskom – také opatrenia, aby sa Slovák ihneď na počiatku 
budovania jednotného čs. štátu cítil úplne rovnoprávnym a rovnocenným občanom 
Československej republiky, kde bude naplno rešpektovaný národný charakter Slová-
ka – občana a Slováka – vojaka.

Slovenská národná rada bude požadovať, aby zo slovenských brancov boli organi-
zované vojenské útvary so slovenskou služobnou rečou.

Českí politici odporúčajú, aby slovenské národné uvedomenie a nadšenie z oslo-
bodenia, boli podchytené na rýchle sústredenie všetkých čs. síl na boj proti hitlerizmu 
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a aby bol daný praktický dôkaz uznania, že slovenský element je úplne rovnocenný 
v boji za obnovenie ČSR.

Majúc na zreteli vývoj situácie na Podkarpatskej Rusi, ďalej osobné skúsenosti 
s dobrovoľníkmi zo slovenských partizánov a zajatcov slovenskej armády, odporú-
čam, aby najvyšší veliteľ čs. brannej moci a čs. vláda (resp. MNO) vyšli iniciatívne 
v ústrety túžbam národne citlivých Slovákov a povolili organizovať vojenské útvary 
so slovenskou služobnou rečou v rámci jednotnej armády.

Slovenský vojak, ktorého budeme už zajtra mobilizovať a ktorý musí byť čo naj-
skôr nasadený na fronte, nesmie mať ani tieň pocitu alebo domnienky, že sloven-
ský jazyk je menejcenný, nespôsobilý pre vojenskú potrebu a ďalej, že sa podriaďuje 
českým veliteľom. Tým by sme zdeptali jeho sebavedomie a jeho tvorivú vojenskú 
iniciatívu.

Prakticky vzaté, prvé vojenské jednotky sa budú budovať na oslobodenom území 
výhradne z brancov Slovákov, z ktorých prevažná väčšina dostala slovenský výcvik 
v slovenskej armáde podľa cvičebných predpisov v slovenskej reči. Prevažná väčšina 
veliteľských kádrov – dôstojníkov a poddôstojníkov – ovláda len slovenské povely 
a slovenskú vojenskú terminológiu, preto v záujme rýchleho preškolenia a doplnenia 
vojenského výcviku podľa modernej sovietskej taktiky a sovietskej výzbroje, treba, 
aby v týchto slovenských vojenských útvaroch bol ponechaný služobný jazyk sloven-
ský.

Nepatrná časť českých dôstojníkov, ktorí budú k dispozícii pre tieto útvary, sa 
môže rýchlo prispôsobiť – t. j. zvládnu slovenské povely. Ostatný výkon služby a pí-
somnosti môžu viesť po česky. Tak budú oba jazyky rovnocenné. Považujem toto 
prechodné opatrenie za vonkoncom nutné a ľahko vykonateľné. Rozhodnutie o bu-
dúcej mierovej organizácii čs. brannej moci, o služobnej reči, poveloch atď., prislúcha 
ústavným a zákonodarným činiteľom ČSR.

Na záver vyššie uvedeného navrhujem vydať nasledujúce všeobecné smernice:
1. Vojenské útvary čs. brannej moci organizované prevažne z brancov slovenskej 

národnosti budú označované za slovenské a budú používať cvičebný predpis a povely 
v slovenskej reči.

2. Úradným a služobným jazykom v služobnom i spoločenskom styku sú sloven-
čina a čeština rovnocenné.

3. Vojenské útvary a vyššie jednotky postavené na Slovensku môžu niesť pome-
novanie spojené s tradíciou slovenského národa a udávajúce národný charakter slo-
venský: napríklad peší pluk slovenských partizánov, delostrelecký pluk Štefánikov, 
pre útvary – „Slovenská p. divízia Tatranská“ – , „Slov. divízia B. Bystrická“ atď. pre 
vyššie jednotky.

4. Slovenským dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom, pokiaľ sa nepre-
hrešili proti národnej slovenskej dôstojnosti a neboli dobrovoľnými pomocníkmi 
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Nemcov a zradcov, bude ponechaná vojenská hodnosť, ktorú dosiahli v slovenskej 
armáde. Ohodnotenie previnenia prislúcha Slovenskej národnej rade. Návrhy na pre-
vzatie a zaradenie veliteľského zboru bývalej slovenskej armády do čs. armády podáva 
Slovenská národná rada. Zaradenie českých dôstojníkov do slovenských vojenských 
útvarov čs. armády vyžaduje súhlas Slovenskej národnej rady. 

5. Konečná úprava poradia bude vykonaná po skončení vojny v rámci celej čs. 
brannej moci. 

6. V záujme zjednotenia všetkých bojujúcich síl a na využitie morálnych hodnôt 
i vojenských skúseností partizánskych skupín, doterajšie partizánske formácie – prá-
pory, pluky, brigády – budú zachované ako celky a budú vytvárať rámec alebo základ 
pre postavenie zodpovedajúceho vojenského útvaru v armádnom rámci. Veliteľské 
funkcie partizánskych veliteľov majú byť priznané na základe zhodnotenia veliteľ-
ských schopností a posúdenia doby úspešného výkonu veliteľskej funkcie v parti-
zánskom oddiele. Na zachovanie bojovej tradície nové útvary, postavené na základe 
partizánskych oddielov, ponechajú si pôvodné part. pomenovanie: „Partizánsky pluk 
J. Žižku“ a pod.

7. Nové slovenské vojenské útvary a vyššie jednotky budú zaradené pod jednotné 
velenie čs. vojenských síl na východnom fronte, prostredníctvom ktorých budú pod-
liehať hlavnému veliteľovi čs. brannej moci.

8. Pre slovenské voj. útvary čs. armády platia všetky predpisy, voj. poriadky a zá-
konné ustanovenia platné pre čs. brannú moc.

9. Tento návrh robím v súhlase s vládnym delegátom min. Frant. Němcom, veľ-
vyslancom Fierlingerom, členmi Slovenskej národnej rady poslancom Ursínym, po-
slancom Novomeským, pplk. Veselom, členom štátnej rady poslancom Valom a s po-
slancami Gottwaldom a Kopeckým.

Nakoniec dodávam, že zo všetkých predbežných úkazov som nadobudol dojem 
o nevyhnutnosti nájsť kompromisné a uspokojivé riešenie skôr, než by sa prejavi-
la nedôvera a vyvolali konflikty hneď pri prvom kroku k uskutočneniu jednotného 
štátu na širšej základni národnej rovnocennosti dvoch československých národov.

Dnešný vnútorný život slovenský a taktiež slovenské povstanie nám ukázali, ako 
živelne si razí cestu národné sebavedomie Slovákov a dojem plnej svojbytnosti. S tým 
musíme počítať pri budovaní obrodenej čs. republiky.

Je nebezpečenstvo (boli už úkazy toho), že slovenskí branci budú odmietať vstú-
piť do 1. čs. zboru a že Slovenská národná rada, ktorá si osobuje právo vyhlasovať 
mobilizáciu, by sama začala stavať vojenské útvary, alebo, druhé, ešte horšie nebez-
pečenstvo, že slovenskí vojaci sa budú húfne dobrovoľne hlásiť do ČA. Môže to mať 
okamžité politické následky.

Som ďalej presvedčený, že si Slováci skôr či neskôr tieto veci presadia, pretože za 
touto populárnou otázkou bude stáť celý slovenský národ a zároveň celá čs. komunis-
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tická strana. Preto je výhodnejšie pripustiť riešiť tieto požiadavky okamžite, v rozho-
dujúcom  psychologickom momente, než ich povoľovať na ústupe.

Pokiaľ ide o otázky partizánov, je to návrh na vyhnutie sa nebezpečenstvu, že by 
sa určité politické zložky pokúsili zachovať všetky partizánske oddiely ako sústredený 
celok. Príklady z Francúzska, Belgicka a Grécka dokazujú, že túto otázku musíme 
riešiť rozumne a skôr, než by došlo k ozbrojeným incidentom partizánskych skupín, 
ktoré by sme museli násilne odzbrojovať. Ide o početne slabé skupiny (pluk 200, 
brigáda 500 – 1 000 mužov), ktoré budú de facto rozformované ako základ nových 
armádnych útvarov (prápor – pluk) s novými brancami.

Zašifroval: ppor. Martiš
2. I. 1945 o 17.00 hod.     Náčelník Čs. voj. misie v ZSSR
      Brig. gen. H. Píka
Odoslané dňa 2. I. 1945

VÚA – VHA Praha. f. ČSVM v SSSR, sign. 212/1/3.

* * *

 1   Oslobodeného územia.
 2   Jozef Valo.
 3   Ján Ursíny.
 4   Ladislav Novomeský.
 5  Mirko Vesel.
 6  Klement Gottwald.
 7   Václav Kopecký.
 8  Ministerstva zahraničných vecí.
 9   Vjačeslav Michajlovič Molotov.
10   Andrej Januarjevič Vyšinskij.
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38  1945, 3. januára. SV Bukovce. – Návrh veliteľa 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR na premenovanie 1. čs. 
armádneho zboru na 1. čs. armádu

Veliteľstvo 1. čs. zboru   SV BUKOVCE, 3. 1. 1945
Vec: Premenovanie 1. čs. zboru

na 1. čs. armádu.

 Náčelníkovi Čs. voj. misie v ZSSR
 brig. gen.  PÍKA Heliodorovi
 Moskva

1. čs. zbor v ZSSR presiahol rámec organizácie zboru už do takej miery, že jeho 
ďalší vývoj vyžaduje, aby bol premenovaný a prípadne reorganizovaný na 1. čs. ar-
mádu.

Dôvody pre to sú: – organizačné,
– operačné,
– vojensko-politické.  
1. Organizačne má zbor tri samostatné brigády (počítame i 2. brigádu, ktorej 

zložky vedú partizánsky boj na území Slovenska a pri jej zlúčení so zborom bude 
opäť doplnená). Ich počty sa neustále doplňujú z oslobodeného územia a dnes 
majú brigády takmer plné počty a v krátkom čase bude možné prejsť na divízny 
systém.

Ďalej má zbor tankovú brigádu, zaistenú početne a výcvikovo a po pridelení ma-
teriálu, ktorý je prisľúbený, bude hotovou bojovou jednotkou.

Zborový delostrelecký pluk je postavený, je už v bojovej činnosti a v dohľadnom 
čase bude premenovaný podľa organizácie ČA na delostreleckú brigádu. (Sovietska 
del. brigáda má len 24 diel 122 mm, kým náš del. pluk má ešte k tomu 12 diel 122 
mm.)

Záložný pluk v krátkom čase sa rozrastie na viac zložiek, aby na oslobodenom 
území zdolal všetky doplňovacie a výcvikové úlohy.

Konečne sa k nášmu vojsku počíta i letecká divízia, o ktorej doplňovanie, materi-
álne vybavenie a administratívu sa zbor musí tiež starať a je mu v niektorých odbo-
roch i podriadená. Sovietske velenie počíta, že letecká divízia bude s našim vojskom 
spolupracovať.

Pri ďalšom oslobodzovaní čs. územia sa budú organizovať ďalšie jednotky. Už te-
raz  možno počítať s troma vyššími jednotkami. 1. čs. zbor má tylo (služby), ktoré 
zodpovedá zložením tylu armády; bude potrebovať len nepatrné zvýšenie v počtoch.



171

2. Z operačného hľadiska nepôjde už len o akciu pravidelného zboru, ale rôzno-
rodých zložiek patriacich pravidelnej armáde.

3. Z vojensko-politického zreteľa treba počítať a už tiež uplatňovať, že máme ar-
mádu ako základ pre vybudovanie a postupné rozširovanie na čs. brannú moc na 
celom našom území. Armáda postavená z čs. zboru môže byť jej základom, pretože 
tomu zodpovedá po stránke vývojovej, bojovej tradície a tiež nášho spojenectva, pria-
teľstva a vojenskej zmluvy so ZSSR, jedine s   pomocou nej možno čs. brannú moc 
postaviť a vybudovať. 

Obdobný vývoj je aj v iných armádach vzniknuvších z terajšieho oslobodzovacie-
ho hnutia. 

Keď prihliadame, že dve slovenské divízie na východnom Slovensku bez ďalších 
armádnych zložiek boli pomenované ako armáda a že i v čase povstania na stred-
nom Slovensku tvorilo tam vojsko armádu, bez toho,  aby organizačne pozostávalo 
z vyšších jednotiek, potom je o to naliehavejšie a potrebnejšie za terajšieho stavu 
jednotiek 1. čs. zboru a politickej situácie, aby sa premenovanie 1. čs. zboru na 1. čs. 
armádu stalo čo najskôr.

Veliteľ 1. čs. zboru:
gen. SVOBODA Ludvík

VÚA- VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 78/1/9.
VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/7, inv. č. 335.
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39  1945, 7. januára. – Správa o spravodajskej bojovej
činnosti 3. čs. sam. brigády v ZSSR od 1. septembra  do 
31. decembra 1944

3. čs. brigáda v ZSSR      7. januára 1945

Stručný prehľad spravodajskej bojovej činnosti od 
1. 9. 1944 do 31. 12. 1944

Spravodajskú bojovú činnosť od 1. 9. do 31. 12. 1944 je možné rozdeliť do ôs-
mich časových období:

I.  V období  od 8. 9. do 12. 9. 1944 bol nadviazaný dotyk s nepriateľom na 
čiare: južne od kostola vo Wrocanke – juž. okraj Wrocanky – kóta 373 – kóta 109 
– kóta 261. Nepriateľ sa snažil častými protiútokmi s použitím tankov a  podporou 
mínometov a delostrelectva spomaliť postup vlastných jednotiek na čiare juž. od Łęki 
– vých. okraj Łęki – Wola Albinowska – záp. okraj lesa Grodzisko a ďalej na čiare 
trig. 534 – kóta 398 – záp. a sev. okraj  Zboísk – Popardy. Boli získaní 2 zajatci, ktorí 
vypovedali, že nepriateľ má proti úseku 3. čs. brigády dva prápory a štyri tanky. Patrili 
k 222. p. pluku 75. pešej divízie.

II.  V období od 12. do 23. 9. 1944 nepriateľ ustúpil na čiaru: tehelňa – nepome-
novaná výšina záp. od kóty 398 – kóta 398 – záp. a sev. okraj Zboísk, kde sa húžev-
nato bránil. Bol veľmi aktívny a podnikal výpady do našej zostavy skupinami samo-
palníkov podporovaných delostreleckými a mínometnými paľbami. V tomto období 
bol vyslaný hĺbkový prieskum, ktorý prenikol do priestoru južne od Dukly a zistil 
silnú frekvenciu nákladných automobilov po ceste z Dukly smerom na juh. Dovedna 
bolo vyslaných 10 prieskumných hliadok s úlohou získať zajatcov, ako aj dokumen-
ty a preveriť predný okraj nepriateľskej zostavy. Bol nariadený a pripravený násilný 
prieskum kóty  398. Pozorovateľňa bola umiestnená v dvoch domoch na okraji lesa 
juhových. od tehelne.

III.  V období od 23. 9. do 27. 9. 1944 viedol nepriateľ ústupový boj v priestore 
kóty 576 –  Święty Jan – trig. 694 – kóty 648 a zachytil sa v obrane na čiare trig. 694 
– kóta 551 a okraj lesa až ku kóte 646. Ústupový boj bol podporovaný paľbami 
delostrelectva a šesťhlavňových mínometov, hlavne do priestoru Dukla – Hyrowa 
hora a kóta 676. V tomto období bolo vyslaných spolu 6 prieskumných hliadok do 
priestoru kóty 551 s úlohou získať zajatcov a dokumenty a preveriť predný okraj 
nepriateľského obranného postavenia. Bolo získaných dovedna 6 zajatcov, z ktorých 
4 boli príslušníkmi 202. p. pluku 75. p. divízie a 1 príslušník 283. p. pluku 196. p. 
divízie. Zadržaných bolo aj  5 civilistov, z ktorých jeden bol Nemec preoblečený do 
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civilného odevu a ostatní boli Poliaci, ktorí ho ukrývali. Pozorovateľňa bola vybudo-
vaná najprv v priestore južného okraja Dukly, neskoršie na okraji lesa záp. od kóty 
648.

IV.  V období od 27. 9. do 4. 10. 1944 bol nadviazaný dotyk s nepriateľom na čia-
re: kóta 460 – stred Zyndranowej a výšiny juhozápadne od Zyndranowej. Nepriateľ 
sa húževnato bránil útokom našej pechoty podporovanej tankmi. Vlastný prieskum 
bol v tomto období vyslaný 12-krát na juž. okraj Zyndranowej a do priestoru kóty 
573 s úlohou získať zajatcov a dokumenty a preveriť predný okraj nepriateľského ob-
ranného postavenia. Brigádna pozorovateľňa „A“ bola zriadená na kóte 618 a „B“ 
v cípe lesa sev. vých. od kostola v Zyndranowej.

V.  V období od 4. 10. do 6. 10. 1944 v dôsledku premiestnenia 3. čs. brigády do 
priestoru trig. 706, bol nadviazaný dotyk s nepriateľom na čiare sev. okraj Krajnej Po-
rúbky – kóta 580 – kóta 555. Činnosť nepriateľa sa prejavila častými mínometnými 
a delostreleckými prepadmi do priestoru pásma činnosti 3. čs. brigády. Bola vyslaná 
jedna prieskumná hliadka. Pozorovateľňa zriadená nebola.

VI.  V období od 6. 10. do 7. 10. 1944 bola 3. čs. brigáda premiestnená späť 
do pôvodného úseku a znova bol nadviazaný dotyk s nepriateľom na čiare kóta 460 
– kostol v Zyndranowej – svahy  juhovýchodne od Zyndranowej. V noci dňa 6. 10. 
1944 nepriateľ ustúpil na čiaru Nižný Komárnik – sútok potokov juhozáp. od kóty 
529 a pozdĺž potoka vedúceho zo sútoku potokov na východ.

VII.  V období od 7. 10. do 26. 11. 1944 bol nepriateľ na čiare: okraje lesov 
južne od Nižného Komárnika – okraje lesov južne od sútoku potokov juhozáp. od 
kóty 529 a pozdĺž potoka vedúceho zo sútoku potokov na východ. 18. 10. 1944 bol 
nadviazaný dotyk s nepriateľom pred úsekom 1. čs.  brigády, ktorý bol týmto dňom 
prevzatý, a síce na čiare kóta 430 – južný okraj Krajnej Bystrej a pozdĺž okraja lesa 
smerom na kótu 517. Dňa 14. 10. 1944 bol vystriedaný ľavý sused 3. čs. brigády 
a vlastnými jednotkami bol nadviazaný dotyk s nepriateľom na čiare kóta 495 – kóta 
627 a kóta 691 (hora Klin). Nepriateľ sa húževnato bránil v celej dĺžke úseku paľba-
mi pechotných zbraní, delostreleckými a mínometnými sústredeniami. V priestore 
Krajnej Bystrej strieľal fosforové granáty. Neustále zdokonaľoval svoje obranné po-
stavenie, kládol míny a staval drôtené prekážky. Početnými výpadmi, podporovaný-
mi delostreleckými a mínometnými paľbami, sa snažil preniknúť do našej zostavy. 
V priestore kóty 495 vyslal niekoľko prieskumných skupín do nášho obranného po-
stavenia. Mužstvo týchto skupín bolo národnosti ukrajinskej, v uniformách Červenej 
armády a bolo vyzbrojené zbraňami Červenej armády. V tomto období  bolo vysla-
ných dovedna 30 prieskumných hliadok do týchto priestorov: kóta 691 (hora Klin), 
kóta 527, kóta 495, hora Jarucha, na východný okraj Nižného Komárnika, pozdĺž 
cesty na Krajnú Poľanu, z južného okraja Krajnej Bystrej smerom na juh od kóty 430 
a smerom na kótu 332. Úlohou prieskumu bolo získať zajatcov a dokumenty, pres-
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ne zistiť umiestnenie nepriateľských odporov a preveriť predný okraj nepriateľského 
obranného postavenia. Dovedna bolo získaných 5 zajatcov, z ktorých jeden nebol 
schopný výsluchu pre zranenia a nemal dokumenty, jeden bol príslušníkom 168. 
pešej divízie, jeden bol zo 172. pešieho pluku  75. pešej divízie a dvaja boli prísluš-
níkmi 202. pešieho pluku 75. pešej divízie. Pozorovateľne boli zriadené na kóte 569 
(Jamy), na okraji lesa severne od východného okraja Nižného Komárnika a na okraji 
lesa východne od kostola v Czeremche.

VIII.  V období od 26. 11. do 31. 12. 1944 nepriateľ ustúpil na čiaru všeobecne 
západne od rieky Ondava. Náš postup sťažoval zamínovaním komunikácií, zničením 
a zamínovaním mostov a brodov a zamínovaním domov v osadách. Niektoré osady 
vypálil. Ďalej náš postup sťažovali mínometné a delostrelecké paľby na komunikácie 
a osady, najmä do priestorov cesty Stropkov – Bukovce, Chotče, kóty 347, Veľkých 
Bukoviec, Krušinca a Stropkova. Dňa  4. 12., 6. 12. a 21. 12. 1944 bol postupne 
nadviazaný dotyk s nepriateľom na čiare: obdĺžnikový les asi 1 km južne od Nižného 
Svidníka, ďalej na juh pozdĺž okrajov lesa severozápadne, severne a východne od kóty 
330 – pozdĺž okraja lesa južne od kóty 330 – ďalej na juh pozdĺž strže severne od 
Mestiska – osada Mestisko – okraje lesov severne, severovýchodne, východne a ju-
hovýchodne od kóty 257 (hora Dubinka) – okraje lesa západne od Tisinca – okraje 
lesov severovýchodne, východne a juhovýchodne od kóty 366. Činnosť nepriateľa 
sa v tomto úseku prejavovala častými mínometnými a delostreleckými prepadmi,  
rušivými paľbami, paľbami z ťažkých a ľahkých guľometov, pechotných mínome-
tov, streľbou granátov z granátometov, streľbou z rýchlopalných (MGS) a snajper-
ských pušiek. Počas nocí strieľaním osvetľovacích a rôznofarebných rakiet do celého 
priestoru činnosti 3. čs. brigády.  Nepriateľ sa pokúsil dovedna 10-krát o výpad do 
našej zostavy s cieľom získať zajatca. Z týchto výpadov sú v našich jednotkách 4 ne-
zvestní a 1 mŕtvy. V celom úseku proti 3. čs. brigáde sa nepriateľ na deň vždy sťahoval 
do vybudovaného obranného postavenia na okraji lesa, všeobecne západne od rieky 
Ondava. V noci potom vykonával hliadkovanie po celej dĺžke západného brehu rieky 
a prístupových cestách a brodoch, staval načúvacie stráže. V noci pokračoval v stava-
ní krytov, budovaní prekážok a zamínovaní  predpolia. Bolo počuť rúbanie stromov, 
zatĺkanie kolíkov, rachot povozov, hluk áut a pásových vozidiel, prechádzanie ne-
priateľských vojakov medzi krytmi, z krytov vychádzal dym a bolo počuť štiepanie 
dreva. V tomto období boli do nepriateľskej obrannej zostavy každú noc vysielané 
prieskumné hliadky v počte 2 až 3 a vykonané výpady do nepriateľskej obrannej zo-
stavy s týmito úlohami: získanie zajatcov a dokumentov, zistenie presného umiestne-
nia nepriateľských palebných zdrojov a zisťovanie či nepriateľ pripravuje predpoklady  
na ústup. Bol získaný jeden zajatec a dva dokumenty. Zajatec bol z 202. pešieho 
pluku 75. pešej divízie. V priestore Stropkova boli taktiež zadržaní dvaja nepriateľskí 
vojaci, ktorí sa pokúšali prejsť k nepriateľovi. Už predtým boli zajatí Červenou armá-
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dou, podarilo sa im však utiecť a skrývali sa v lesoch v priestore Medzilaboriec. Obaja 
boli príslušníkmi 484. pešieho pluku 424. pešej divízie.

Brigádne pozorovateľne boli zriadené v priestore križovatky poľných ciest pri krí-
žiku asi 1,5 km východne od Stropkova, v priestore západne od kóty 305.

Záver.
Celkovú činnosť nepriateľa v období od 1. 9. do 31. 12. 1944 možno charakte-

rizovať takto: Po prielome svojho obranného postavenia v priestore Krosna sa snažil 
ústupovým bojom a húževnatou obranou, spojenou s častými protiútokmi z vopred 
vybudovaných obranných postavení, s podporou všetkých palebných zdrojov a v nie-
koľkých prípadoch aj tankov, buď spomaliť alebo úplne zastaviť náš postup.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-VII, 3. čs. sam. brigáda v SSSR, sign. 3/3/4, inv. č. 160.
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40  1945, 8. januára. SV. – Obranný spravodajský rozkaz
1. čs. armádneho zboru č. 1 o zriadení  obranných 
spravodajských oddelení a komisie pre preverovanie 
dôstojníkov

1. čs. zbor v ZSSR

OBRANNÝ SPRAVODAJSKÝ ROZKAZ č. 1
SV, 8. januára 1945

Čl. 1.
Oddelenie OBZ – zriadenie.
Rozkazom veliteľa zboru bola obranná spravodajská činnosť oddelená od spravo-

dajskej činnosti bojovej. Pri štábe zboru bolo zriadené oddelenie obranného spravo-
dajstva /OBZ/.

Rozdelenie  spravodajskej činnosti vykonajte aj v 1. a 3. čs. brigáde a v čs. náhrad-
nom pluku. Veliteľ zboru nariadil, aby v týchto jednotkách boli zriadené oddelenia 
OBZ. V ďalších jednotkách zboru budú oddelenia OBZ zriaďované postupne.

Čl. 2.
Komisia na preverovanie dôstojníkov – zriadenie.
Rozkazom veliteľa zboru bola zriadená „Preverovacia komisia“ na preverovanie 

dôstojníkov prezentovaných v 1. čs. zbore. Predsedom komisie je škpt. Chylia Pavel 
(náhradný pluk), stálymi členmi ppor. Šalgovič Viliam (štábna rota zboru)  ppor. 
Ivanič Michal (náhradný pluk). Zástupcovia hodnosti budú pre jednotlivé zasadania 
určení neskoršie. Veliteľ zboru vysiela na zasadanie „preverovacej komisie“ svojho 
zástupcu.

Úlohou komisie je:
1. preverovať minulosť dôstojníkov československej a bývalej slovenskej armády, 

rotmajstrov, gážistov žandárstva a finančnej služby z hľadiska ich štátnej a národnej 
spoľahlivosti;

2. podávať svoje závery a návrhy veliteľovi 1. čs. zboru;
3. prerokovávaný materiál na ďalšie konanie odovzdávať Slovenskej národnej rade, 

pokiaľ sa tento materiál týka dôstojníkov a gážistov, ktorí žili na území Slovenska;
Základom rokovania komisie je „dotazník pre dôstojníkov a rotmajstrov“, ktorý 

do 15. januára 1945 vyplní a prostredníctvom svojho veliteľa odošle oddeleniu OBZ 
zboru každý dôstojník, rotmajster a gážista žandárstva a finančnej služby bez rozdielu 
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hodnosti prezentovaný v 1. čs. zbore od 1. novembra 1944, s priloženým k nemu 
životopisom.

„Preverovacia komisia“ je povinná každého prevereného dôstojníka a gážistu pred 
vyslovením negatívneho záveru a návrhu osobne vypočuť a urobiť o tom zápis. Pred-
staviteľ veliteľa zboru má právo klásť otázky, na ktoré preverovaným musí byť daná 
vyčerpávajúca odpoveď.

Prednosta oddelenia OBZ    Náčelník štábu zboru
npor. Reicin B.     mjr. Lomský Boh.   

Dostane: vel. 1. a 3. čs. brig., vel, tank. brig., vel. náhr. pluku, vel. 5. del. pluku, 
zbor. spoj. práporu, zbor. žen. práporu, náč. 4. oddelenia, prednosta prijímacej komi-
sie pri odvodovej komisii 1 a 2, vel. štábnej roty, vel. tyla, vel. pom. roty.  

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. J/2/1, inv. č. 692.
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41  1945, 12. januára. SV, Krajná Poľana. – Prehľad bojovej
činnosti 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR od 1. do 10. 
januára 1945

1. čs. brigáda                        Tajné !                     SV Krajná Poľana, 12. 1. 1945   

Vec: Prehľad činnosti jednotiek brigády
za  obdobie od 1. do 10. januára 1945.

Náčelníkovi štábu
1. čs. zboru

V uvedenom čase sa brigáda nachádzala v obrane. V dňoch 3. a 4. 1. 1945 zaujala 
novú obrannú čiaru: cestička sev. od CIECHANIEJ – 511 – záp. svahy 723 – 710 
– 624 – ohyb cesty 1 km od VÁPENÍKA – svahy vých. od VÁPENÍKA – 535 – 577 
– okraj lesa juž. od BELEJOVIEC – cesta k 329 až k prameňu potoka tečúceho do 
N. ORLÍKA – kríž na ceste z V. JEDĽOVEJ do N. ORLÍKA – pozdĺž cesty do V. 
SVIDNÍKA. Novú časť úseku obsadil 2. prápor a na jeho miesto prišla novo vytvo-
rená skupina NOSEK a čiastočne 3. prápor. Dňa 5. 1. 1945 skupina NOSEK bolo 
zmenená na 1. peší prápor a bude 14. 1. doplnená mužstvom a dôstojníkmi výcvi-
kového strediska.

Jednotky brigády vykonávali zdokonaľovanie obrany, prieskumnú činnosť a odrá-
žali výpady nepriateľa, pričom bolo odrazených 26 výpadov.

Pešie prápory a brigádny prieskum uskutočňovali prieskum v priestoroch VÁPE-
NÍK, JURKOVA VOĽA, V. JEDĽOVÁ, výšina 325, záp. od 577, N. ORLÍK, záp. 
od N. SVIDNÍKA. Dovedna bolo uskutočnených 10 prieskumov a výpadov. Zistilo 
sa, že nepriateľ je na starom mieste, ďalej, že jednotky, ktoré sa objavili na našom úse-
ku a patrili k 5. maď. ľahkej pešej divízii,  vystriedali Nemci. To bolo asi odôvodnené 
tým, že Maďari vo veľkom počte prebehli k nám. V uvedenom čase k nám prebehlo 
21 Maďarov a do zajatia bol vzatý jeden Nemec.

Po stránke zdokonaľovania obrany boli zriaďované jednostenné drôtené prekážky, 
v medzerách boli položené poplašné fľaše s horľavinou, okopy boli prehlbované a bola  
rozšírená sieť spojovacích zákopov. V dňoch 7. a 8. 1. 1945 zástupcovia štábu 1. gard. 
armády vykonali kontrolu. Pri prehliadke úseku 1. práporu „S“ mínami bol zabitý veliteľ 
1. práporu kpt. NOSEK1, smrteľne ranený jeden dôstojník, ťažko ranení dvaja dôstoj-
níci štábu 1. gard. armády. Na zamedzenie opakovania týchto prípadov bolo nariadené 
vytýčenie ciest a mínových polí v úseku brigády, čo bolo vykonané do 10. 1. 1945.

Dňa 9. 1. 1945 sa začala akcia na oklamanie nepriateľa: v úseku 1. a 3. práporu 
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sa každú noc zapaľujú ohne, na ceste LADOMÍROVÁ – V. SVIDNÍK jazdia autá so 
striedavo rozsvietenými reflektormi, uskutočňujú sa klamné dôstojnícke rekognoská-
cie, kočujúce mínomety strieľajú z klamných postavení.

V úseku brigády sa uskutočnilo niekoľko propagačných rádiových vysielaní v ne-
meckom a maďarskom jazyku.

V dňoch 6. a 9. 1. 1945 boli stiahnuté dve 76 mm delá. Dňa 4. 1. 1945 sa 
premiestnili mínomety do priestoru 1 km záp. od KRUŽLOVEJ a do rokliny jv. 
od JEDĽOVEJ. V uvedenom čase bolo vystrelených 278 delostreleckých granátov 
a mín, väčšinou na predný okraj obrany nepriateľa do priestoru JURKOVEJ VOLE, 
záp. od 577, V. ORLÍKA a V. SVIDNÍKA.

Výcvikové stredisko pokračovalo v usilovnom výcviku s úlohou do 12. 1. 1945 
byť pripravené odísť do 1. sledu obrany.

V uvedenom čase sa stali tieto osobné zmeny: dňa 9. 1. 1945 prevzal funkciu náč. 
štábu škpt. gšt. ROSENFELDER Fr.2 a kpt. ODEHNAL3 velenie 1. práporu.

Dňa 3. 1. 1945 sa SV brigády presťahovalo do KRAJNEJ POĽANY.
Morálny a zdravotný stav trpí nedostatočnou akosťou stravy, hlavne je citeľný ne-

dostatok tuku a zeleniny. Mužstvo 1. sledu ešte nedostalo fufajky4 a kožúšky. Obuv 
je väčšinou malá a časť mužstva si nemôže do topánok ovinúť onuce.

Stavy ku dňu 10. 1. 1945: dôst. – 193, rtm. – 109, poddôst. – 1 340, voj. – 2  313, 
dôst. ČA – 43, výcvikové stredisko – 674.

Straty za  obdobie od 1. 1. do 10. 1. 1945: padlých – 5, ranených – 21, nezvest-
ných – 1.

Straty spôsobené nepriateľovi: 50 mužov, 2 ŤG, 22 zajatých.
Trofeje: 6 pušiek, 2 telefónne aparáty, 1 km kábla, 5 dební nábojov do pušiek.
Stav zbraní: 1. prápor – 139 pušiek, 53 samopalov, 16 ĽG, 8 PTP, 2 mínomety 

82 mm,
2. prápor – 93 pušiek, 25 samopalov, 18 ĽG, 2 PTP, 8 mínometov 82 mm,  
3. prápor – 95 pušiek, 59 samopalov, 18 ĽG, 9 PTP, 8 mínometov 82 mm,
delostrelectvo – 6 mínometov 120 mm, 4 VKPL, 8 DPL.

Prednosta 1. oddelenia   Náčelník štábu
kpt. jazd. KOTIARA Q.    škpt. gšt. ROSENFELDER Fr. 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. b/7/5, inv. č. 134.

* * *
1  Kpt. Jiří Nosek.
2  Škpt.gšt. František Rosenfelder.
3    Kpt. František Odehnal.
4   Krátky vatovaný kabát.
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42  1945, 13. januára. SV. – Smernice pre činnosť obranného
spravodajstva 1. čs. armádneho zboru v ZSSR

1. čs. zbor v ZSSR       SV, 13. 1. 1945
oddelenie OBZ
Vec: Smernice pre obranné spravodajstvo

1. čs. zboru v ZSSR

Úlohy obranného spravodajstva:

1. Znemožniť nepriateľskú agentúru v našich jednotkách. Znemožniť nepriateľovi 
prepašovať do našich radov svojich agentov a špiónov. Preto je nutné z našich jed-
notiek odstrániť Maďarov a Nemcov, pretože títo môžu najpravdepodobnejšie slúžiť 
ako základňa pre nepriateľskú agentúru.

2. Znemožniť nepriateľovi uskutočňovať akoukoľvek cestou a formou agitácie 
medzi našimi príslušníkmi. Nemci a Maďari, ktorí môžu preniknúť do našich radov, 
môžu slúžiť tejto nepriateľskej agitácii ako úrodná pôda.

3. Kontrola vykonávania poučení o zachovávaní vojenského tajomstva v ústnom 
a písomnom styku. Cenzurovaním odosielaných listov je nutné uskutočňovať kon-
trolu všetkej odosielanej pošty.

4. Sledovanie osôb, ktoré v akejkoľvek forme prejavujú svoje protidemokratické 
zmýšľanie. 

Sledovanie osôb – odporcov priateľského pomeru medzi ČSR a ZSSR.
5. Uskutočňovanie doplňujúcich výsluchov osôb, ktoré  prichádzajú zo zajatec-

kých táborov alebo dobrovoľne vstúpiacich do čs. armády.
6. Vytvorenie vo vnútri každého útvaru siete pomocníkov, informujúcich spravo-

dajských dôstojníkov.
7. Stále sledovanie nálady, morálneho stavu a jednoty príslušníkov a podávanie 

hlásení o tomto v periodických mesačných hláseniach.
8. Zbieranie dokumentov spravodajského charakteru a ich odosielanie na oddele-

nie OBZ štábu zboru.
9. Zaisťovanie bezpečnosti a ochrany vlastných jednotiek a štábov proti nepriateľ-

skému prieskumu, výpadom a prípadne ozbrojeným bandám.
10. Zbieranie a ničenie nepriateľských tlačovín.
11. Preverovanie priestoru vlastných bojových a tylových jednotiek.
12. Pátranie a zbieranie zbraní u občianskych osôb.
13. Vyšetrovanie a evidencia trestných činov.
14. Evidencia a pátranie po zbehoch.
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15. Pomoc a spolupráca s miestnymi národnými výbormi.
16. Pátranie po domácich vinníkoch, kolaborantoch a zločincoch.

Prednosta oddelenia OBZ     Náčelník štábu
npor. Reicin B.       mjr. Lomský Boh.  

Dostane: 1., 2., 3., tanková brigáda, let. div., náhr. pluk, 5. del. pluk, 1. žen. prá-
por, 1. spoj. prápor, štáb. rota, prijímacia komisia č. 1 a 2, vel. tyla, vel. dôst. školy, 
int. park, autopark, zbroj. park, pom. rota.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. J/2/1, inv. č. 692.
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43  1945, 13. januára. SV. – Obranný spravodajský
rozkaz 1. čs. armádneho zboru v ZSSR o odstránení 
Nemcov a Maďarov z jednotiek zboru a prejavoch 
agitácie proti dobrovoľnému vstupu do čs. armády

1. čs. zbor v ZSSR
OBRANNÝ SPRAVODAJSKÝ ROZKAZ Č. 2

SV, 13. januára 1945

Článok 1.
Nemci a Maďari – odstránenie z čs. 1. zboru
Zistilo sa, že pri odvodoch a prezentácii, najmä v okrese Sevljuš, sa nedbalo na usta-

novenia čs. vládneho delegáta pre oslobodené územie o tom, že mobilizácia sa vzťahuje 
na čs. štátnych občanov českej, slovenskej a „karpatoukrajinskej“ národnosti. Pri odvo-
doch a prezentácii bol prijatý značný počet cudzích živlov, najmä Maďarov a Nemcov, 
ktorí falošným udávaním ukrajinskej národnosti hľadali v čs. armáde útočisko pred 
spravodlivým trestom, alebo sa vyhli registrácii sovietskych orgánov pre verejné nútené 
práce. Ďalej sa zistilo, že medzi týmito osobami sú i príslušníci maďarských teroristic-
kých organizácií „Szabadcsapatok“ a „Nyilaskereszt“ (šípové kríže) a i., arizátori a účast-
níci maďarských akcií proti ČSR. Ba dokonca podobné živly niektorí velitelia poslali do 
dôstojníckych škôl. Tieto živly sú nepriateľmi našich národov a ich prítomnosť v našej 
armáde je nežiaduca. Previnilé osoby nesmú ujsť trestu.

Preto nariaďujem:
Oddeleniam OBZ a náhradného pluku, spravodajským dôstojníkom plukov, prá-

porov a oddielov znova preveriť dôstojníkov a rotmajstrov, poddôstojníkov a vojakov 
a tých, u ktorých bude zistené, že sú maďarskej alebo nemeckej národnosti ihneď 
eskortou odoslať na oddelenie OBZ zboru. Osoby, o ktorých bude zistené, že sa 
dopustili trestného činu proti záujmom národov ČSR vyšetriť a s príslušným mate-
riálom dodať na oddelenie OBZ pre poľného prokurátora. Toto sa vzťahuje na predá-
kov a aktívnych účastníkov protištátnej činnosti, organizácie Hlinkovej gardy (HG), 
Hlinkovej ľudovej strany (HSĽS) a kolaborantov a zradcov na Slovensku.

Veliteľov všetkých stupňov, od veliteľov čiat vyššie, činím zodpovednými za vyko-
nanie tohto opatrenia najneskoršie do 1. februára 1945.

Prednostom prijímacích komisií: prísne dodržiavať ustanovenia čs. vládneho dele-
gáta pre oslobodené územie, preverovanie vykonávať dôkladne, aby sa podobné zjavy 
nevyskytovali.

Veliteľ náhradného pluku zriadi v obvode náhradného pluku internačný tábor pre 
tieto osoby, pre trestné činy ktorých nie je kompetentný poľný súd, ale ľudový súd.
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Článok 2.
Vodcovia HG a HSĽS – zistenie.
V niekoľkých obciach bolo zistené, že bývalí velitelia a vodcovia fašistických Hlin-

kových gárd a organizácií Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) agitovali proti 
dobrovoľnému vstupu do čs. armády, proti dodávkam pre Červenú armádu a podob-
ne. V záujme zaistenia bezpečnosti 1. čs. zboru a v záujme spravodlivého potrestania 
zradcov a kolaborantov nariaďujem, aby oddelenia OBZ brigád a náhradného plu-
ku a spravodajskí dôstojníci ostatných útvarov pomocou svojich orgánov, v spolu-
práci s miestnymi národnými výbormi, urobili v ubytovacom priestore zboru súpis 
všetkých fašistických vodcov a aktívnych účastníkov akcií a činov proti ČSR, proti 
vlastencom a ich organizáciám a proti našim spojencom. V súpise podajte nielen 
meno a bydlisko, ale aj konkrétny čin. V poznámke uveďte, kde sa menovaný zdržia-
va. Súpis predložte do 25. januára 1945. V tomto pokračujte aj po presunoch.

Náčelník štábu zboru   Veliteľ 1. čs. zboru v ZSSR
mjr. Lomský Boh.    brig. gen. Svoboda Ludvík 

Náčelník oddelenia OBZ
npor. Reicin B.

Dostane: veliteľ 1. a 3. brigády, tank. brigády, let. divízie, náhradného pluku, 5. 
del. pluku, žen. práporu 1, spoj. práporu 1, štábnej roty, prijímacia komisia 1 a 2, 
vel. tyla, vel. dôst. školy, prednosta 4. odd., vel. int. parku, vel. aut. parku, vel. zbroj. 
parku, vel. pom. roty.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. J/2/1, inv. č. 692.
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44  1945, 16. januára – 15. februára. – Záznamy z vojnového
denníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR

16. 1. 1945
Nepriateľ, zamínujúc cesty svojho ústupu na čiare Ciechania – Vápeník, začal 

od 12.00 hod. ústup západným smerom. Zaisťuje sa neveľkými skupinami pe-
choty.

Nočný a ranný prieskum nepriateľa bol odrazený. O 12.00 hod., podporovaný 
mínometmi, protiútočil jedným práporom na bojový prieskumný oddiel 1. zboru 
a zatlačil ho do východiskového postavenia. Protiútok bol potom zastavený paľbou 
práporu samopalníkov 1. brigády.

O 08.00 hod. boli prieskumnou hliadkou zajatí v priestore 1 km juž. od N. Or-
líka príslušníci 2. práporu 52. pluku 5. ľahkej maďarskej divízie a v priestore juž. od 
kóty 710 jeden príslušník guľometnej roty 3. práporu 52. pešieho pluku 5. divízie. 
Jednotky zboru zaujímajú pôvodné postavenia. Podľa rozkazu  štábu 1. gard. ar-
mády zo dňa 13. 1. 1945 uskutočnili preskupenie bojových jednotiek a vykonávajú 
prieskum bojom. O 15.00 hod 1. zbor 2. práporom 1. brigády začal prenasledovanie 
nepriateľa na smere Ciechania a Vápeník, Do 18.00 hod. ovládol Ciechaniu, kótu 
713, Vápeník a prenikol na západ 500 m sev. od kóty 710.

Prieskumné jednotky 1. a 3. brig. vykonávali prieskum 3 skupinami: v sile 46 
mužov na Rovné, 80 mužov na Jurkovu Voľu, 80 mužov zo Svidníka na západ.

Bojová rozviedka, ktorá vyrazila o 04.00 hod. na Rovné, ovládla sev. časť Rovné-
ho, kde sa udržala.

Bojová rozviedka, ktorá vyrazila o 05.00 hod. na Jurkovu Voľu, sa do 11.20 hod. 
dostala až na 300 m sev. vých. od Jurkovej Voli. O 13.00 hod. však bola  protiútokom 
nepriateľa v sile práporu zatlačená späť do východiskových postavení.

Bojová rozviedka, ktorá vyrazila zo Svidníka na západ, pre silný odpor pechoty, 
nebola úspešná.

1. čs. brigáda k 15.00 hod. 16. 1. 1945 dokončila výmenu práporu samopalníkov 
3. brigády na čiare: kóta 415 – Stročín a k 18.00 hod. zaujíma čiaru Belejovce – Vyš. 
Jedľová – 300 m. vých. od N. Orlíka – Vyš. Svidník – Stročín, 2. práporom ovláda 
Ciechaniu, kótu 713, Vápeník a v priestore kóty 710 prenikla 500 m na západ od 
tejto výšiny.

SV 1. brig.: Krajná Poľana.
3. čs. brigáda zaujíma postavenie na čiare potok Chotčanka (mimo) – Stropkov 

– Breznica. 4. prápor a prápor samopalníkov 3. brigády sa po výmene jednotkami 1. 
brigády sústredili vo Vislave, s úlohou dokončiť do svitania 18. 1. 1945 sústredenie 
v priestoroch: Breznica (mimo) – potok Čertes a Pacato1.

SV 3. brig.: Vyškovce.
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Motorizovaný prápor  samopalníkov 1. čs. sam. brigády dokončil k 05.00 hod. 
výmenu 4. práporu 3. brigády na čiare Stročín (mimo) – potok Chotčanka.

SV motorizovaného práporu samopalníkov: Krušinec.
Delostrelectvo zboru prechádza do nových palebných postavení v priestore zboru. 

1., 4. a 5. delostrelecký pluk prechádza do podriadenosti 11. streleckého zboru.
Straty: vlastné – 1 mŕtvy, 11 ranených, 2 nezvestní,
nepr.: 50 osôb, zničené 3 DZOT-y, 3 ťažké guľomety a 2 ľahké guľomety.

17. 1. 1945
Nepriateľ zaujal obranu na čiare Vyšný Orlík, kóta 330, h. Dubinka , okraj lesa 

záp. od Rovného, kóta 366, v priestore jz. od Ożennej, záp. od Roztoky, záp. od kóty 
453, záp. od h. Kalinec, pričom malými zaisťujúcimi skupinami, delostrelectvom 
a mínometmi kládol odpor postupujúcej pechote 1. zboru. Počas noci vykonával 
prieskumnú činnosť malými jednotkami smerom na Sitník, bol však nútený ustúpiť 
na západ.

1. čs. zbor zaujíma postavenie 300 m vých. od N. Orlíka – N. Svidník – Stročín 
– Duplín – Stropkov – Breznica. 2. a 3. práporom 1. brigády prenasleduje nepriateľa, 
do 18.00 hod. 17. 1. postúpil na čiaru: jz. okraj lesa, 1 200 m jz. od mosta na ceste 
v Ożennej – Roztoky – kóta 453 – kóta 560 – kóta 329. 

1. čs. brigáda zaujíma postavenie 300 m vých. od N. Orlíka – V. Svidník – Stro-
čín. 2. a 3. práporom dosiahla do 18.00 hod. vyššie uvedené čiary. 

SV: Krajná Poľana.
3. čs. brigáda počas noci na 17. 1. 1945 vymenila 2. práporom samopalníkov 5. 

prápor na čiare Stropkov – Breznica a na úsvite sústredila 4. prápor v Brezničke a 5. 
prápor v Breznici. 4. a 5. prápor začnú hneď po zotmení presun s úlohou dokončiť 
do svitania sústredenie v priestore západných svahov kóty 375. Prieskumná rota 3. 
brigády začala o 17.00 hod. prieskum v sile 35 mužov z Rovného na západ – ale 
nemala úspech. 

SV 3. brigády: južné svahy kóty 306.
Delostrelectvo vykonáva presun na nové palebné postavenia v priestore jv. od 

Stropkova – vých. od Breznice (1., 4. a 5. del. pluk sú podriadené 11. strel. zboru 
– uskutočnilo sa 16. 1.).  

Motorizovaný prápor samopalníkov 1. čs. sam. tankovej brigády zaujíma čiaru 
(na ktorej 16. 1. 1945 vymenil 4. prápor) Stročín (mimo) – potok Chotčanka.

SV práporu: Krušinec.
Straty: vlastné – 6 mŕtvych, 28 ranených, 4 nezvestní,
nepr. – 80 osôb, zničené 3 ľahké guľomety.
Počasie: zamračené, viditeľnosť obmedzená.
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18. 1. 1945
Pred ľavým krídlom 1. zboru sa nepriateľ, zamínujúc cesty ústupu, zaisťuje ma-

lými skupinami. V noci na 18. 1. 1945 sa začal ústup smerom na západ. O 16.00 
hod. protiútočil silou 40 mužov v smere údolia cesty v N. Polianke na sev. vých., 
o 17.00 hod. v sile 30 mužov smerom na Vyš. Orlík. Oba  protiútoky 2. prápor 
odrazil. 

Jednotky 1. zboru prenasledujú nepriateľa. 2. prápor 1. brigády vyčistil od ne-
priateľa  priestor lesa pri ceste sv. od N. Polianky, jednotky 3. práporu 1. brigády 
dosiahli okraj lesa vých. od Vyš. Mirošova, okraj lesa južne od kóty 370, ovládli Vyš. 
Orlík a jednotkami 3. brigády vyčistili od nepriateľa N. Olšavu, Šandal, Bokšu, Vyš. 
Olšavu, Štiavnik, Radomu, Okrúhle, Šapinec, Kožany, Kučín a k 20,00 hod. bojom 
ovládli Kurimu a Nemcovce. Na ostatnej čiare jednotky 1. zboru zaujímajú pôvodné 
postavenie.

1. čs. brigáda prenasledujúc nepriateľa dosiahla čiary: 2. práporom 800 m vých. 
od kostola v N. Polianke; 3. práporom okraj lesa vých. od Vyš. Mirošova – okraj lesa 
juž. od kóty 370 – Vyš. Orlík; 1. práporom (jednou rotou) 1 km sv. od Jurkovej Voli 
a ostatné jednotky zaujímali pôvodné postavenie. 

SV 1. brig.: Krajná Poľana.
3. brigáda prenasledujúc nepriateľa do 19.00 hod. 5. práporom v bojoch ovládla 

Kučín, o 20.00 hod. 4. práporom Nemcovce a práporom samopalníkov 3. brigády 
Kurimu. V týchto bojoch bolo zajatých 14 príslušníkov 6. roty 693. ochranného 
pluku 473. p. divízie. 

SV 3. brig.: Okrúhle.
Motorizovaný prápor samopalníkov (1. sam. tankovej brigády) – záloha veli-

teľa zboru – počas dňa ovládol Bokšu a Štiavnik, odkiaľ od 20.00 hod. vykonával 
prieskum na smere Beňadikovce – Mlynárovce.

SV práporu: Štiavnik.
Ženisti zboru obnovovali most 1 km jz. od Stropkova a odstraňovali míny na ceste 

Stropkov – Šandal – Radoma – Okrúhle – Kučín. 
SV žen. práporu: Stropkov.
Delostrelectvo zboru vykonávalo preskupenie a podporovalo jednotky 3. brigády 

v bojoch o Kučín, Nemcovce a Kurimu.
Straty: vlastné – 1. brigáda – 10 mŕtvych, 13 ranených; 3. brigáda – nezistené,
nepr. – 200 osôb, zničených 8 ľahkých guľometov, 6 ťažkých guľometov.

19. 1. 1945
Nepriateľ kladie odpor skupinami pechoty v sile čaty až roty a silnou delostrelec-

kou paľbou, ostatnými silami pokračuje v ústupe smerom na západ.
1. čs. zbor prenasleduje nepriateľa a do konca 19. 1. 1945 ovládol N. Polian-
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ku, Hutku, Varadku, Vyš. Polianku, Jedlinku, Dubovú, V. Mirošov, N. Mirošov, 
Ciglu, Čarno1, Beňadikovce, Mlynarovce, Rovné, Cerninu, Kurimku, Hažlín, 
Lipovú, Ortuťovú, Šašovú, Brezovku, Belovežu, Dubinné, Poliakovce, Hrabovec, 
Komárov, Bardejovskú Novú Ves a k 21.00 hod. sa nachádza na čiare: 2. prápor 
–  Becherov; 3. prápor – záp. okraj lesa 1 km sev. od Čarno; 1. prápor – záp. 
od Cigly; motorizovaný prápor samopalníkov – Čarno; 4. a 5. prápor a prápor 
samopalníkov 3. brigády v priestore záp. od Bardejovskej Novej Vsi vedú boje 
o ovládnutie Bardejova.

SV 1. čs. zboru: Cernina 
 1. brigáda: Cigla
 3. brigáda: Kurima.
Straty: vlastné – 8 mŕtvych, 8 ranených,
nepr. – 200 osôb, zničených 6 ťažkých guľometov, 10 ľahkých guľometov, zajatých 

32 príslušníkov 2. práporu 52. pluku 5. ľah. maďarskej divízie.

20. 1. 1945
Pokusy nepriateľa zaistiť ústup svojich hlavných síl na západ opretím sa o obranné 

body Bardejov a Zborov boli zmarené rozhodným úderom jednotiek 1. zboru.
Jednotky 1. zboru pokračovali v prenasledovaní nepriateľa a počas noci sa roz-

hodným a neočakávaným úderom zmocnili osád (miest) Bardejov a Zborov, vyčistili 
od nepriateľa tieto osady: Regetovka, Komloša2, Smilno, Stebník, Stebnícká Huta, 
Blechnarka, Wysowa, Andrejová, Dlhá Lúka, Bardejovské Kúpele. Jednotky 1. čs. 
zboru podľa bojového nariadenia 1. gardovej armády k 12.00 hod. 20. 1. 1945 pre-
rušili prenasledovanie protivníka a majúc jednu čatu pechoty vo Wysowej ako zaiste-
nie do príchodu jednotiek zborového delostrelectva, začali sústreďovanie v priestore 
Zborova a Bardejova. O 17. hod. skončili sústredenie a o 18.00 hod. pechotou začali 
pochod na osi Zborov – Bardejov – Kapušany a motorizovanými jednotkami na osi 
Marhaň – Giraltovce – Chmeľov, s úlohou sústrediť sa do svitania v priestore Tulčík 
– Kapušany – Chmeľov.

SV zboru – 20. 1. 1945 pri Zborove,
 – 21. 1. 1945 v Demjate.
Straty: vlastné – 8 ranených, 5 nezvestných,
nepr. – 200 osôb, zničených 10 ťažkých guľometov a 14 ľahkých guľometov, zaja-

tých 93 príslušníkov 2. a 3. práporu 52. pluku 5. ľah. maď. divízie.

21. 1. 1945
1. čs. zbor o 18.00 hod. 20. 1. 1945 začal pochod z priestoru Zborova a Barde-

jova s úlohou do svitania dokončiť sústredenie v priestore Slov. Raslavice, Kapuša-
ny, Chmeľov. Sústredenie bolo dokončené o 07.00 hod. Po oddychu o 17.00 hod. 
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21. 1. 1945 jednotky zboru znova pokračovali v pochode s úlohou do 05.00 hod.
22. 1. 1945 dokončiť sústredenie v priestore západne od Prešova.

1. čs. brigáda, ktorá opustila o 18.00 hod 20. 1. 1945 priestor Zborova, sa na 
svitaní 21. 1. 1945 sústreďuje v priestore Raslavíc a o 17.00 hod. znova vyráža na 
pochod s úlohou dokončiť na svitaní sústredenie v priestore Župčany – Svinia – Ko-
jatice – Lužánky3.

SV 1. brig.: Slov. Raslavice.
3. čs. brigáda: od 18.00 hod. do 07.00 hod. z 20. 1. 1945 na 21. 1. 1945 opäť 

začala plniť úlohu: dokončiť do 05.00 hod. sústredenie v priestore Dolina – Bujakov 
– Žipov – Rokycany – Bajerov.

SV 3. brig.: Kapušany.
Delostrelectvo sa počas dňa presunulo do priestoru sústredenia zboru.
Počasie: slnečno, mráz, dobrá viditeľnosť.
SV zboru: počas dňa 21. 1. 1945 podľa operačného hlásenia – Malý Šariš.

22. 1. 1945
Nepriateľ sa chystá na obranu na čiare záp. od Štefanoviec – vých. svahy záp. 

od Fričoviec – vých. svahy záp. od Širokého. Výsluchom miestnych obyvateľov sa 
zistilo, že v priestore záp. od Širokého má v obrane asi 300 mužov. Delostreleckým 
prieskumom bola pred priestorom 1. zboru zistená batéria mínometov 120 mm
a 4 delá 105 mm. 

1. zbor sa od 17.00 hod. 21. 1. 1945 do 05.00 hod. 22. 1. 1945 nachádzal na 
pochode z priestoru Slov. Raslavíc a Kapušian do priestoru Župčany – Svinia – Koja-
tice – Lužánky – Dolina4 – Bujakov – Žipov – Rokycany – Bajerov – Malý Šariš. Od 
05.00 hod. jednotky zboru začali podľa rozkazu štábu 4. ukraj. frontu postup na osi 
pochodu Svinia – Chminianska Nová Ves – Bertotovce – Fričovce – Široké – Spišské 
Podhradie a Žipov – Hrabkov – Víťaz – Dúbrava – Spišské Podhradie. K 11.00 hod. 
vymenili jednotky 128. strel. divízie a nadviazali dotyk s nepriateľom: 1. prápor na 
čiare záp. od Štefanoviec,

2. prápor na záp. okraji Širokého,
prápor samopalníkov a 4. prápor na záp. okraji Víťaza.
1. čs. brigáda začala postup z priestoru sústredenia Župčany – Svinia – Kojatice 

a Lužánky o 05.00 hod. 22. 1. 1945 začala postup s úlohou vystriedať jednotky 128. 
strel. divízie a prenasledovať nepriateľa na smere Chminianska Nová Ves – Bertotovce 
– Široké – Spišské Podhradie. Po dokončení vystriedania 128. strel. divízie jednot-
ky 1. brigády nadviazali o 13.00 hod. dotyk s nepriateľom, ktorý zaujíma obranu 
v priestore Štefanoviec a Širokého. K 18.00 hod. sa jednotky brigády nachádzajú na 
čiare: 1. prápor – záp. okraj Štefanoviec, 3. prápor a prápor samopalníkov – Fričovce, 
2. prápor – Široké.
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SV 1. brig.: Fričovce.
3. čs. brigáda o 05.00 hod. 22. 1. 1945 začala postup z priestoru sústredenia  Do-

lina – Bujakov – Rokycany – Žipov a Bajerov s úlohou vystriedať jednotky 128. 
strel. divízie a v ďalšom prenasledovať nepriateľa na smere Hrabkov, Víťaz, Dubo-
vá, Spišské Podhradie. Jednotky 3. brigády po vystriedaní 128. strel. divízie o 13.15 
hod. nadviazali dotyk s nepriateľom na záp. okraji Víťaza. K 18.00 hod. sa prápor 
samopalníkov a 4. prápor nachádzajú na záp. okraji Víťaza, 5. prápor je rozložený 
v Hrabkove.

SV 3. brig.: Hrabkov.
Delostrelectvo sa presúva do nových palebných postavení.
Straty: vlastné – 7 ranených,
nepr. – 20 osôb.
Spojenie telef. a rádiom s 18. armádou, telef., rádiom a telegrafom s 1. a 3. brigá-

dou a 1. čs. sam. tankovou brigádou.
Počasie: slnečno, mráz, viditeľnosť obmedzená.  
SV zboru: 22. 1. 1945 večer – Bertotovce.

23. 1. 1945
Nepriateľ sa zachytil v obrane na čiare: Vyš. Slavkov – potok tečúci z juž. okra-

ja Vyš. Slavkova na juhovýchod smerom na Šindliar – okraj lesa záp. od Fričoviec 
– vých. svahy  záp. od Širokého – okraj lesa záp. od Víťaza – Dolina, a jednotkám 
zboru kládol silný odpor del. a mín. paľbou i streľbou pechotných zbraní. Delostre-
lectvo strieľalo z Dúbravy jednou batériou mínometov 120 mm, z Vojkoviec jednou 
batériou mínometov 120 mm, z priestoru sev. svahov kóty 1 027 jednou batériou 
105 mm a z Harakoviec jednou batériou 105 mm.

1. čs. zbor, po preverení nočným prieskumom predného okraja obranného posta-
venia nepriateľa, o 06.00 hod. začal 3. práporom a práporom samopalníkov obchvat-
ný manéver smerom na  Lipovce a Vyšný Slavkov s úlohou:

3. prápor dosiahnuť čiaru sev. od Levoče a počas 24. 1. 1945 v súčinnosti s 3. bri-
gádou útočiť na Levoču zo severu,

prápor samopalníkov 1. brigády – zmocniť sa Kolbách5 a pretnúť cestu Široké 
– Spišské Podhradie.

Od 11.00 hod. viedol otvárací boj s podporou delostrelectva:
1. prápor z Fričoviec na západe,
2. prápor zo Širokého pozdĺž cesty na západ, 
prápor samopalníkov 3. brigády z Víťaza pozdĺž cesty na Dúbravu,
4. prápor z Víťaza smerom na kótu 494 a
5. prápor jednou rotou z priestoru vých. od kostola v Hrišovciach na sever.
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K 16.00 hod. 3. prápor a prápor samopalníkov nadviazali dotyk s nepriateľom, 
ktorý zaujíma obranné postavenie na vých. svahoch záp. od  Vyš. Slavkova. 

Jednotky zboru, napriek silnému nepriateľskému odporu, prenikli asi 1,5 km 
a o 21.00 hod. bojujú na čiare:

1. čs. brigáda – 3. prápor a prápor samopalníkov na záp. okraji lesa vých. od V. 
Slavkova,

– 2. prápor západne od Širokého pri ceste 600 m vých. od okraja lesa,
– 1. prápor sa pripravuje na presun po osi Lipovce – Lačnov – Vyš. Slavkov s úlo-

hou spoločne s 3. práporom uskutočniť obchvatný manéver.  
SV 1. brig.: Fričovce.
3. čs. brigáda – prápor samopalníkov záp. od Víťaza pri ceste na Dúbravu, 500 m 

od vých. okraja lesa,
– 4. prápor 1. km juhozáp. od kóty 494,
– jedna rota 5. práporu v priestore sv. od kostola v Hrišovciach, 
– jedna rota 5. práporu sa presunuje z Ovčieho do priestoru sv. od Hrišoviec 

s úlohou v súčinnosti s rotou, ktorá je v dotyku s nepriateľom, postupovať smerom 
na kótu 910.

SV 3. brig.: Hrabkov.
Motorizovaný prápor samopalníkov (1. čs. sam. tankovej brigády) – záloha veli-

teľa zboru je vo Fričovciach.
Delostrelectvo zboru podporovalo postup pechoty. 104. del. protilietadlový od-

diel zostrelil nepriateľské lietadlo.
Straty: vlastné: 6 mŕtvych, 43 ranených, 3 nezvestní,
nepr.: 120 osôb, zničené 4 ťažké guľomety, 5 ľahkých guľometov, 1 lietadlo.
Počasie: slnečno, viditeľnosť dobrá.
SV zboru: Bertotovce.

24. 1. 1945
Nepriateľ zaujíma obranné postavenie na čiare Brezovica – svahy záp. od N. Slav-

kova – svahy záp. od Širokého – okraj lesa a svahy záp. od Víťaza – okraj lesa jz. od 
kóty 494 – nepomenovaná výšina vých. od Hrišoviec.

Nepriateľ prejavoval odpor delostreleckou a mínometnou paľbou a protiútokmi.
1. čs. zbor pokračoval v postupe smerom na Spišské Podhradie. Počas noci na 

24. 1. 1945 prekvapujúcim útokom 3. práporu a práporu samopalníkov 1. brigá-
dy rozprášil protivníka a ovládol Vyšný Slavkov a k 16.00 hod. útokom 1. práporu, 
podporovaného delostrelectvom a mínometmi, ovládol Nižný Slavkov.

K 19.00 hod. 24. 1. 1945 jednotky zboru bojujú na čiare:
    – prápor samopalníkov 1. čs. sam. tankovej brigády na jz. okraji Torysy,
    – 1. prápor na záp. okraji Niž. Slavkova,
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    – 3. prápor v sev. časti Vyš. Slavkova,
    – prápor samopalníkov 1. brigády v juž. časti Vyš. Slavkova,
    – 2. prápor je na pochode z Lačnova do Vyš. Slavkova, čelom dosiahol priestor 

1 km vých. od kostola vo Vyš. Slavkove,   
    – PO 3. brigády pri ceste 1 km vých. od okraja lesa záp. od Širokého,
    – prápor samopalníkov 3. brigády pri ceste z Víťaza do Dúbravy, 500 m od 

východného okraja lesa sz. od kóty 494,
    – 4. prápor jednou rotou na kraji lesa, sv. od kóty 419 a dvomi rotami, tvoria-

cimi zálohu veliteľa 3. brigády, vo Sv. Anne.
1. čs. brigáda počas dňa 1. a 3. práporom a práporom samopalníkov viedla otvá-

rací boj v priestore Vyš. a Niž. Slavkova. 2. prápor bol vystriedaný práporom sa-
mopalníkov 1. čs. sam. tankovej brigády a počas dňa sa presunul do priestoru Vyš. 
Slavkova.

SV 1. čs. brig.: Lačnov.
3. čs. brigáda počas dňa a noci viedla otvárací boj v priestore záp. od Víťaza a ju-

hových. od Hrišoviec. Ale pre silný nepriateľský odpor pechotnou a delostreleckou 
paľbou úspech nemala. PO 3 brigády o 16.00 hod. vystriedal prápor samopalníkov 
1. čs. sam. tankovej brigády v priestore Širokého.

SV 3. brig.: Hrabkov.
Prápor samopalníkov 1. čs. sam. tankovej brigády k 08.00 hod. dokončil vystrie-

danie 2. práporom v priestore Širokého. O 16.00 hod. bol vystriedaný PO 3. bri-
gády, prevezený na autách do priestoru južného okraja Torysy s úlohou postupovať 
na smere Brezovica – N. Slavkov a zúčastniť sa na likvidácii nepriateľa v priestore 
Brezovica – N. Slavkov, ktorý vykonáva  protiútok do boku bojujúcich jednotiek 
1. brigády.

Delostrelectvo zboru podporovalo postup pechoty – vystrelilo 956 rán. Posilňu-
júci 523. gardový mínometný pluk podporoval postup 1. brigády. 30. mínometný 
oddiel bol zálohou veliteľa delostrelectva zboru.

Straty: vlastné – 15 mŕtvych, 31 ranených,
nepr. – 200 osôb, zničených 5 ťažkých a 6 ľahkých guľometov.
V priestore V. Slavkova boli zajatí 6 príslušníci 5. maď. divízie a jeden príslušník 

4. roty 1. práporu 172. pluku 75. p. divízie. Získaná korisť: 3 horské delá, 30 koní, 
3 ťažké guľomety, 2 telef. aparáty.

Počasie: zamračené, mráz, viditeľnosť ohraničená.
SV zboru: Bertotovce.

25. 1. 1945
Nepriateľ sa zdržiava na pripravenom obrannom postavení na čiare 800 m záp. 
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od Torysiek – Závada – Úloža – Roškovce – Hrhov6 – k. 670, na ktorú ustúpil počas 
dňa. Kryje sa menšími skupinami pechoty.

1. zbor prenasleduje protivníka na smeroch Široké – Spiš. Podhradie – Levoča 
a Vyš. Slavkov – Brutovce – Torysky – Levoča, pričom sa zmocnil osád: Brezovica, 
Hamborek7, Poľanovce, Harakovce, Dúbrava, Hrišovce, Vojkovce, Slatvina, Pongrá-
covce, Korytné, Beharovce, Petrovce, Olšavka, Dobrá Voľa, Žehra, Hotkovce, Or-
dzovany, Štelbach, Blažov, Brutovce, Olšavica, Podproč, Bijacovce, Lúčka, Jablonov, 
Kolbachy, Spiš. Podhradie, Baldovce, Buglovce, Nemešany, Pavľany, Vyš. Repaše, N. 
Repaše, Dolina, Torysky, Doľany, Klčov.

Jednotky 1. čs. zboru vedú otvárací boj na čiare:
1. čs. brigáda – 2. a 3. prápor a prápor samopalníkov v priestore záp. od Torysky 

(2. práp. a práp. samopalníkov majú za úlohu dostať sa obchvatným manévrom cez 
výšinu 1 045 – 1 011 do tyla nepriateľa a v ďalšom postupovať na Levoču v súčin-
nosti s 3. práporom, ktorý postupuje pozdĺž cesty z Torysky na Závadu), 1. prápor 
na záp. okraji Dolian.

SV 1. čs. brig.: Niž. Repaše.
3. čs. brigáda – prápor samopalníkov na záp. okraji Klčova, 4. prápor južne od 

práporu samopalníkov, 5. prápor ako záloha veliteľa 3. brigády v priestore obce Ne-
mešany.

SV 3. brig.: Beharovce (veliteľ brigády s časťou oper. skupiny sa nachádza v Kl-
čove).

Delostrelectvo zboru počas dňa podporovalo postup pechoty a k večeru začalo 
presun do nových palebných postavení.

Straty: vlastné – nezistené – pozri. 36. 1. 1945,
nepr. – 200 osôb, zničených 14 guľometov, v priestore Vyš. Slavkova zajatý prí-

slušník 1. roty 1. práporu 454. p. pluku 254. p. div.
SV 1. čs. zboru: Bijacovce.

26. 1. 1945
Nepriateľ prejavuje silný odpor na čiare Dolina – Uloža – 667 – 665 – nepo-

menovaná výšina južne od Levoče. Priestor Levoče bráni dvomi prápormi pechoty 
a streleckým práporom 254. strel. divízie za podpory dvoch del. a mín. batérií.

Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo z priestoru záp. od Levoče priestory vých. od 
kóty 667 a vých. od kóty 665; počas noci a dňa vystrieľalo 800 rán.

Zistilo sa, že v priestore Levoče nepriateľ zaujíma úplne pripravené a vybudova-
né obranné postavenie, majúc v ňom vybudované drôtené prekážky a súvislý systém 
zákopov.

1. čs. zbor pokračuje v postupe prekonávajúc úporný odpor nepriateľa. V priesto-
re juhozáp. od Torysky a na smere Spišské Podhradie – Levoča  prenikol asi na
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2,5 km. Prápor samopalníkov 3. brigády sa v súčinnosti so 4. práporom smelým noč-
ným útokom zmocnil Hrhova. 1. čs. brigáda (s motorizovaným práporom samopal-
níkov) viedla otvárací boj v priestore záp. od Torysky a po prudkých bojoch prenikla 
na južné svahy kóty 1 011.

K 19.00 hod. jednotky 1. čs. brigády – 2. práporu – pokračujú v postupe v priestore 
južných svahov kóty 1 011. Hlavné sily brigády sa s motorizovaným práporom samo-
palníkov (1. čs. sam. tank. brigáda) a práporom samopalníkov 3. brigády pripravujú 
na nočný obchvatný manéver do hĺbky nepriateľskej obrany cez Dvorce – kótu 913  
s úlohou dvomi prápormi pretnúť cestu z Levoče na západ v priestore Lengvardy, 
jedným práporom kryť smer na Levoču a jedným na Tvarožnú. Prápor kryjúci smer 
na Levoču je pripravený v pohotovosti na útok na Levoču zo severozápadu.

SV 1. čs. brig.: Niž. Repaše (časť oper. skupiny – Torysky).
3. čs. brigáda sa smelým nočným útokom práporu samopalníkov 3. brigády 

zmocnila osady Hrhov a počas dňa uskutočňovala prudký postup smerom na Levo-
ču. K 19.00 hod. jednotky 3. brigády bojujú o ovládnutie mesta Levoče v súčinnosti 
s 24. strel. divíziou. ktorá o 18.30 hod. došla do priestoru 1 km južne od Levoče. 
K 19.00 hod. jednotky 3. brigády bojujú na čiare: 4. prápor – jv. od svahu kóty 667, 
5. prápor – vých. svahy kóty 655.

SV 3. brig.: Beharovce (veliteľ brigády s časťou oper. skupiny – Klčov).
Straty: vlastné – 25. 1. 1945 – 7 mŕtvych, 34 ranených,
nepr. – 26. 1. 1945 – 250 osôb, v priestore záp. od Hrhova zajatých 7 – z nich 

jeden je príslušník streleckého práporu 251. strel. divízie, u ostatných príslušnosť 
zistená nebola.

Počasie: zamračené, viditeľnosť obmedzená.
SV 1. zboru: Bijacovce.

27. 1. 1945
Nepriateľ pod tlakom jednotiek zboru a ľavého suseda, zanechajúc neveľké skupi-

ny pechoty ako zaistenie, zamínujúc ústupové cesty a zničiac všetky mosty, začal na 
úsvite 27. 1. 1945 ústup z priestoru Levoče na západ. Na juž. okraji lesa severne od 
Ruskinoviec8 kryje prístupy na Kežmarok, kladie odpor.

Jednotky 1. čs. zboru pokračujúc v postupe o 06,30 hod. bojovali o ovládnutie 
Levoče. Počas dňa v dôsledku odolávajúceho odporu drobných skupín nepriateľa, 
mínových prekážok, prenikali v horskom teréne s veľkými snehovými závejmi a s ma-
ximálnym vypätím fyzických síl vyčistili od nepriateľa tieto osady: Závada, Uloža, 
Mariánska Hora, Dolina9, Levočské Kúpele, Dvorce, Hradisko, Ruskinovce, Vlkovce 
a Tvarožnú. Do 21,00 hod. 27. 1. 1945 jednotky zboru prenasledujúc nepriateľa 
dosiahli priestor:

– 1. čs. brigáda: 3. prápor sev. od Ruskinoviec, 2. prápor a prápor samopalníkov 
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1. brigády Ruskinovce, 1. prápor a prápor samopalníkov 1. čs. sam. tankovej brigády 
prenikajú z Levočských Kúpeľov na Tvarožnú,

–  3. čs. brigáda: 5. prápor Tvarožná, 4. prápor Vrbov.
SV: 1. čs. zbor – Bijacovce (časť oper. skupiny – Levoča).
    1. čs. brig. – Dvorce,
    3. čs. brig. – Levoča.
Straty nepr.: asi 250 osôb, ukoristené 2 delá, 21 ťažkých a ľahkých guľometov, 157 

pušiek a samopalov, 10 koní, muničný sklad a sklad chemického materiálu.
Straty vlastné: pozri 28. 1. 1945.

28. 1. 1945
Nepriateľ, ktorý zaujímal obranu na juž. okraji lesa sev. od Ruskinoviec a nepriateľ 

kryjúci Kežmarok a Huncovce, bol počas noci na 28. 1. 1945 rozptýlený prudkým 
úderom pechoty 1. zboru.

O 17.00 hod. prieskumný oddiel jednotiek zboru nadviazal dotyk s nepriateľom, 
ktorý sa  nachádza pri ceste južne od Dolného Smokovca.

1. čs. zbor sa jednotkami 1. brigády o 22.00 hod. 27. 1. 1945 zmocnil mesta Kež-
marok, pechotou 3. brigády pokračoval v postupe a o 03.00 hod. 28. 1. 1945 vyčistil 
od nepriateľa Huncovce.

Počas dňa 28. 1945 sa jednotky 1. zboru zmocnili týchto osád: Ľubica, Vrbov, 
Farkašovce10, Žakovce, Huncovce, Vel. Lomnica, Milbach11, Nová Lesná, Dolný 
Smokovec, Stará Lesná a stredu okresu Kežmarok.

1. čs. brigáda o 22.00 hod. 27. 1. 1945 ovládla stred okresu Kežmarok a počas 
28. 1. 1945 sa sústredila v priestore Veľká Lomnica – Huncovce. O 20.00 hod. 1. 
čs. brigáda dostala za úlohu začať pochod a na začiatku dňa 28. 1. 1945 sa zmocniť 
mesta Štrba.

SV 1. čs. brig.: juž. okraj Veľkej Lomnice.
3. čs. brigáda, ktorá od nepriateľa do 03.00 hod. 28. 1. 1945 vyčistila Huncovce, 

pokračovala v postupe terénom s veľkými závejmi na saniach a k 21.00 hod. 28. 1. 
1945 prednými jednotkami dosiahla Tatranskú Polianku, Novú Lesnú a Starú Lesnú. 
K 21.00 hod. 28. 1. 1945 prieskumný oddiel a prápor samopalníkov 3. čs. brigá-
dy sú v priestore Tatranskej Polianky, 5. prápor v priestore Novej Lesnej, 4. prápor 
v priestore Starej Lesnej.

SV 3. brig.: Vrbov (časť oper. skupiny v Milbachu).
Prápor samopalníkov 1. čs. sam. tankovej brigády je ako záloha veliteľa zboru 

v Kežmarku.
Delostrelectvo zboru sa presunuje do nových palebných postavení.
Straty: vlastné – 27. 1. 1945 – 17 mŕtvych, 25 ranených,
– 28. 1. 1945 – 3 mŕtvi, 8 ranených,
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nepr.: 200 osôb, zničených 9 guľometov, ukoristených 60 pušiek a 8 guľometov.
Počasie: zamračené, viditeľnosť obmedzená. 

29. 1. 1945
Nepriateľ pokračuje v ústupe smerom na západ. Od 15.30 do 18.00 hod. protiú-

točil silou jedného práporu pechoty, podporovaného delostrelectvom, mínometmi, 3 
útočnými samohybnými delami a jedným tankom, z Važca smerom na Štrbu.

O 18.00 hod. bol protiútok odrazený. Predné jednotky zboru, ktoré dosiahli do 
15.30 hod. Važec, boli donútené ustúpiť do priestoru 2 km záp. od Štrby.

1. čs. brigáda vykonala počas dňa pochod z priestoru sústredenia brigády Vel. 
Lomnica – Huncovce  na osi Huncovce, Poprad, Štrba. O 14.00 hod. v priestore 
Štrby vystriedala jednotky 17. strel. zboru a prešla do prenasledovania nepriateľa 
smerom na Lipt. Hrádok. O 15.30 hod. sa 3. prápor priblížil k osade Važec, pro-
tiútokom nepriateľa však bol donútený ustúpiť na záp. svahy výšiny 2 km záp. od 
Štrby.

K 21.00 hod. sa  jednotky 1. čs. brigády nachádzajú: 3. prápor 2 km záp. od Štrby, 
1., 2. prápor a prápor samopalníkov v priestore Štrby.

3. čs. brigáda počas dňa vyčistila od nepriateľa Tatranskú Polianku, Vyš. Hágy, 
Štrbské Pleso a stanicu v Štrbe. Do 21.00 hod. sa sústredila v Štrbe.

SV: 1. čs. zboru – Vrbov,
1. čs. brig. – Lučivná,
3. čs. brig. – Milbach (časť oper. skupiny v Štrbe).
Straty: nepr. – 150 osôb, zničených 12 ľahkých a 5 ťažkých guľometov.

30. 1. 1945
Nepriateľ začal počas noci na 30. 1. 1945 ustupovať z priestoru Važca smerom na 

západ.
Od 16.00 hod. 30. 1. 1945 sa nepriateľ, podporovaný silnou delostreleckou paľ-

bou, bráni v priestore Važca, Východnej, Hybe, Kráľovej Lehoty a Dovalova. Od 
16.00 hod. jednotky 1. čs. brigády bojujú o ovládnutie priestoru Porúbka12 – Lipt. 
Hrádok.

 K 21,00 hod. sú jednotky 1. čs. zboru na čiarach: 1. čs. brigáda – 1. prápor a prá-
por samopalníkov na juž. okraji lesa  juhozápadne od Dovalova, prieskumný oddiel 
v Dovalove; 2. prápor sev. od stanice Kráľova Lehota; 3. prápor južne od stanice 
Kráľova Lehota. 3. čs. brigáda je na presune z Hybe do Dovalova, majúc jeden prápor 
v priestore Kráľovej Lehoty, ktorý kryje smer na Malužinú.

SV: 1. čs. zbor – Hybe,
    1. čs. brig. – Hybe, 
    3. čs. brig. – Hybe.  
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Delostrelectvo 1. zboru sa počas dňa presúvalo do nových postavení a od 16,00 
hod. 30. 1. 1945 podporovalo postup jednotiek 1. brigády.

Straty: vlastné – 10 mŕtvych, 43 ranených, 3 nezvestní,
nepr. – 100 osôb.
Úloha jednotiek 1. zboru:
– 3. brigáda – o 06.00 hod. 31. 1. 1945 začať postup smerom na Sv. Peter, Lipt. 

Sv. Mikuláš, Ružomberok,
– 1. brigáda – zmocniť sa Porúbky, Lipt. Hrádku a v ďalšom preniknúť po sever-

nom brehu Váhu do Lipt. Sv. Mikuláša a ďalej po ľavom brehu rieky Váh smerom na 
Ružomberok.

Počasie: zamračené, silný mráz, viditeľnosť obmedzená.

31. 1. 1945
Nepriateľ počas dňa prejavuje úporný odpor v priestore Porúbka – Lipt. Hrádok 

– Podtureň a k 19.00 hod. sa s podporou delostrelectva bráni na čiare Smrečany 
– Vitališovce – Uhorská Ves – Podtureň – kóta 964.

1. čs. zbor pokračuje v postupe, počas dňa sa zmocnil týchto osád: Konská, Veter-
ná Poruba – Hora, Jakubovany, Sv. Ondrej13, Jamník, Beňadiková, Sv. Peter14 a v sú-
činnosti s ľavým susedom Porúbky a Lipt. Hrádku. K 19,00 hod. sa jednotky zboru 
nachádzajú v priestoroch:

3. brig.: – prieskumný oddiel – nepomenovaná výšina 1 400 m vých. od sev. 
okraja Smrečian,

– 5. prápor – kóta 713 Hora,
– 4. prápor – severne od 5. práporu,
– prápor samopalníkov – Jamník, 
1. brig.: – 1. prápor s trestnou vo vých. časti Lipt. Hrádku,
– 3. prápor – jz. okraj lesa 1 km sev. od Porúbky,
– prápor samopalníkov v priestore skupiny domov 1,5 km sz. od Kráľovej  Leho-

ty.  
SV: 1. čs. zbor – Hybe,
1. čs. brig. – 1,5 km sz. od hranice Kráľovej Lehoty,
3. čs. brig. – Sv. Peter. 
Delostrelectvo vinou nedostatku benzínu zostalo vzadu a nebolo schopné podpo-

rovať pechotu. Podporu postupu vykonávali len jednotlivé delá 76 mm.
Straty: vlastné – 6 mŕtvych, 12 ranených, 2 nezvestní,
nepr. – 150 osôb, zničených 9 guľometov, ukoristených 60 pušiek a 3 ťažké gu-

ľomety, v priestore Sv. Petra a vých. od Lipt. Hrádku bolo zajatých 92 osôb, z toho:  
82 Maďarov, 10 Nemcov, z ktorých patrí: 18 Maďarov k pracovnému práporu, 11 
Maďarov k žen. práporu,  44 Maďarov k pracovným rotám, 4 Maďari k del. oddielu 
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2. p. divízie a ostatní k 207. p. pluku 97. p. divízie;  Nemci k 3. rote 1. práporu 465. 
granátnickému pluku 254. p. divízie, 7 Nemcov k zbernej skupine 82. p. divízie, 
ktorá bola podriadená 254. p. divízii.

Počasie: zamračené, mráz, viditeľnosť ohraničená.

1. 2. 1945
Nepriateľ sa protiútokmi, tankmi, delostreleckou a mínometnou paľbou snaží za-

držať postup 1. zboru na Lipt. Sv. Mikuláš.
O 17.00 hod. sa nepriateľ bráni na čiare: Jalovecký potok 3 km sz. od kóty 790 

– kóta 790 – Smrečany – Vitališovce – kóta 713 – Beňadiková – Uhor. Ves – Lipt. Sv. 
Ján15. Na základe oznámenia miestnych obyvateľov sa zistilo, že nepriateľ má obranu 
pripravenú z jednotlivých zákopov a betónových palebných stanovíšť na čiare kóta 
790 – Smrečany – 748 – Okoličné (mimo) – Iľanovo, pričom na kóte 748 ju Nemca-
mi a Maďarmi zdokonaľuje. Zistené delostrelectvo a mínomety: 1 bat. 105 mm a 1 
bat. 120 mm v Trstenom, 1 bat. 105 mm na záp. svahoch kóty 748, 2 bat. 120 mm 
v priestore záp. od Lipt. Sv. Jána, 1 bat. 105 mm na záp. svahoch kóty 784.

Zistené zálohy: v Jalovci prápor pechoty, v Trstenom viac ako 100 ľudí, vo Sv. 
Kríži asi 500 osôb.

1. čs. zbor v noci na 1. 2. 1945 uskutočnil preskupenie a o 07.00 hod. začal po-
stup na smeroch: – 1. čs. brig.: Beňadiková – Lipt. Sv. Mikuláš,

 – 3. čs. brig.: Konská – Žiar – Jalovec.
K 21.00 hod. sa jednotky 1. čs. zboru nachádzajú na čiare: 
– 1. čs. brigáda: (k 19.00 sa nepodaril pokus 1. práporu s 1. rotou 3. práporu 

o zmocnenie sa pôvodného postavenia v Beňadikovej), 1. prápor a prápor samopal-
níkov v Jamníku, 2. a 3. prápor bez 1 roty v Podturni;

– 3. čs. brigáda: PO – pri skupine domov 1 800 m sev. od kóty 790, 4. a 5. prápor 
– Žiar, prápor samopalníkov – Veterná Poruba.

SV: 1. zbor – Sv. Peter,
1. čs. brig. – Lipt. Hrádok,
3. čs. brig. – Jakubovany.
Straty: vlastné – 13 mŕtvych, 38 ranených,
nepr. – 200 osôb, zničený 1 tank a 10 ťažkých guľometov.

2. 2. 1945
Nepriateľ kládol jednotkám 1. čs. zboru urputný odpor silnou delostreleckou 

a mínometnou paľbou a paľbou pechoty. K 19.00 hod. 2. 2. 1945 sa bráni na čiare 
Jalovecký potok 3 km. sev. od kóty 790 – 100 až 200 m záp. od poľnej cesty vedúcej 
zo severného okraja Smrečian na sever – Smrečany – Vitališovce – kóta 713 – Stoši-
ce. 
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O 03.00 hod. 2. 2. 1945 nepriateľ útočil rotou samopalníkov s 3 tankmi, pod-
porovanou delostrelectvom a mínometmi smerom na Podtureň. Silná nepriateľská 
delostrelecká činnosť z priestoru záp. od Jalovca – 1 bat. 105 mm, Trsteného – 1 bat. 
105 mm a 1 bat. 120 mm, záp. od Palúdzky – 1 bat. 105 mm a 1 bat. 120 mm, Bob-
rovca – 2 bat. 105 mm a z priestoru jz. od kóty 784 – 1 bat. 105 mm. Na priestory 
Podturne, Beňadikovej, Žiaru, sev. záp. od Žiaru, vých. od Smrečian a na bližšie tylo 
bolo vystrelených asi 1 400 rán.

Jednotky 1. čs. zboru pokračovali v postupe, zmocnili sa obcí Beňadiková a Uhor. 
Ves a vyčistili od nepriateľa priestor kóty 790. Ďalšie pokusy pechoty 1. zboru o pre-
niknutie ďalej na západ boli zmarené.

K 19.00 hod. 2. 2. 1945 jednotky 1. zboru udržiavajú dotyk s nepriateľom na 
čiare: skupina domov 1 800 m sev. od kóty 790 – 200 m záp. od Žiaru – 600 m vých. 
od Smrečian – Beňadiková – Uhorská Ves.

1. čs. brigáda: 1. prápor sa k 10.45 hod. zmocnil Baňadikovej a 3. prápor k 11.10 
hod. Uhorskej Vsi. Ďalšie pokusy o postup pechoty boli nepriateľom zmarené. 
Od 15.00 hod. jednotky 1. brigády vykonávajú preskupenie. Brigáda ponecháva 
v priestore Beňadikovej prápor pechoty, v Podturni prápor samopalníkov s oddie-
lom mínometov 120 mm a dvomi batériami protitankových diel 76 mm; dvomi 
prápormi postupuje na Konskú, kde tieto prechádzajú pod operačné velenie veliteľa 
3. brigády. Ostatné delostrelectvo 1. brigády postupuje na Sv. Ondrej, kde sa taktiež 
podriaďuje veliteľovi 3. brigády.

3. čs. brigáda bojuje 4. a 5. práporom na smere Žiar – Jalovec a práporom samo-
palníkov smerom na Smrečany. O 14.00 hod. jednotky 3. brigády vyčistili od nepria-
teľa priestor kóty 790. K 19.00 hod. sa jednotky 3. čs. brigády nachádzali na čiare: 
PO – v priestore skupiny domov 1 800 m sev. od kóty 790, 4. a 5. prápor – 200 m 
záp. od Žiaru, prápor samopalníkov majúc bojový oddiel v priestore 600 m vých. od 
Smrečian sa nachádza vo Veternej Porúbke.

SV: 1. čs. zboru – Sv. Peter,
1. čs. brig. – Lipt. Hrádok,
3. čs. brig. – Jakubovany.
Straty: vlastné – 17 mŕtvych, 41 ranených,
nepr. – 120 osôb, zničených 5 guľometov, v priestore sev. od Podturne bol zajatý 

poddôstojník z 254. p. divízie.
Počasie: slnečno, viditeľnosť 6 – 10 km.

3. 2. 1945
Nepriateľ kladie urputný odpor. K 19.00 hod. sa bráni na čiare Jalovecký potok 

– nepomenovaná výšina záp. od kóty 790 – nepomenovaná výšina záp. od Smrečian 
– Vitališovce – kóta 748 – Iľanovo.
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Jednotky 1. zboru počas noci vykonali preskupenie bojových oddielov 
a prieskum. O 12.00 hod. vyrazili 1., 4. a 5. prápor na postup s hlavným úde-
rom na smere kóta 790 – Jalovec. Dva pokusy preraziť nepriateľskú obranu však 
boli odrazené. Podarilo sa len od nepriateľa vyčistiť priestor kóty 713 a zmocniť sa 
Smrečian a Okoličného.

1. čs. brigáda: práporom samopalníkov a 2. práporom, ktoré podporoval oddiel 
mín. 120 mm a 2 batérie protitankových diel 76 mm, viedla zahajovací boj a k 10.00 
hod. od nepriateľa vyčistila kótu 713, k 16.00 hod. sa zmocnila Okoličného. K 19.00 
hod. prápor samopalníkov a dve roty 2. práporu sú v Okoličnom a jedna rota 2. 
práporu na kóte 713.

3. čs. brigáda: 1. a 3. práporom, delostrelectvom 1. brigády (bez oddielu mín. 
120 mm a dvoch batérií kanónov 76 mm), majúc 3. prápor ako zálohu veliteľa 3. 
brigády, od 12.00 hod. viedla zahajovací boj s úlohou prelomiť obranu na smere kóta 
790 – Jalovec. Útok sa zopakoval o 15.00 hod. Oba útoky však boli odrazené. Len 
práporu samopalníkov sa k 13.00 hod. podarilo zmocniť Smrečian.

SV: 1. zboru – Sv. Peter,
1. brig. – Lipt. Hrádok,
3. brig. – Jakubovany.
Straty: vlastné – (2. 2. 1945) 11 mŕtvych, 23 ranených,
nepr. – 150 osôb, zničených 12 guľometov.
Počasie: slnečno, viditeľnosť 6 – 10 km.

4. 2. 1945
Nepriateľ zaujíma postavenie na čiare: Jalovecký potok – poľná cesta vedúca z Ja-

lovca na sever – nepomenovaná výšina sz. od Smrečian – kóta 748 – Iľanovo. De-
lostrelectvo a mínomety strieľajú z priestorov sz. od Jolovca, sv. od Pavlovej Vsi, záp. 
od kóty 748 a záp. od Palúdzky do priestorov kóty 790, Žiaru, Okoličného a Pod-
turne.

1. čs. zbor udržiava čiaru: skupina domov 1 800 m sev. od kóty 790 – Žiar 
– Smrečany – kóta 713 – Okoličné. Hlavné sily mali oddych, dôstojnícky zbor 
vykonával veliteľský prieskum s úlohou vypracovať súčinnosť pre postup v nasle-
dujúci deň.

1. čs. brigáda: bez  dvoch práporov, delostreleckého oddielu a batérie protitan-
kových diel 76 mm zaisťovala jednotkami 2. práporu a práporu samopalníkov čiaru 
kóta 713 – Okoličné, prieskumnou rotou vykonávala intenzívny prieskum, hlavným 
silám dala oddych.

3. čs. brigáda: s dvomi prápormi 1. brigády a 477. mínometným plukom, 253. 
mínometným plukom, oddielom húfnic a batériou 2. del. pluku 1. brigády, ženij-
ným práporom a cestným práporom zaisťuje priestor: skupina domov 1 800 m sev. 
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od kóty 790, kóta 790, Žiar a Smrečany. Hlavným silám bol daný oddych, dôstoj-
nícky zbor všetkých druhov vojsk pracoval na súčinnosti pre postup dňa 5. 2. 1945 
s hlavným úsilím na smere Jalovec – Beharovce16 – Sv. Mara17. 

SV: zboru – Sv. Peter,
1. brig. – Lipt. Hrádok,
3. brig. – Jakubovany.
Delostrelectvo zboru počas 4. 2. 1945 vykonávalo zastreľovanie.
Straty: nepr. – 30 osôb.
Počasie: slnečno, viditeľnosť dobrá. 

5. 2. 1945
Nepriateľ sa drží v postavení zo 4. 2. 1945 a prejavuje urputný odpor paľbou 

všetkých zbraní. 
1. čs. zbor o 13.00 hod., po 30-minútovej delostreleckej príprave, začal postup 

pechotou 4. a 5. práporu s úlohou prelomiť obranu nepriateľa na smere Jalovec – Be-
harovce – Sv. Mara. Od 13.00 hod. do 14.45 hod. sa pechota trikrát pokúšala vytlačiť 
nepriateľa zo zákopov na prednom okraji jeho obrany, ale vždy bola odrazená sústre-
denou paľbou všetkých zbraní.

1. čs. brigáda: (bez dvoch práporov, delostreleckého oddielu a batérie protitan-
kových diel 76 mm) 2. prápor a prápor samopalníkov sa nachádza v pohotovosti 
v priestore Okoličného, s úlohou po zmocnení sa kóty 828 pechotou 3. brigády začať 
postup smerom na Lipt. Mikuláš. K 19.00 hod. sa nachádza v pôvodnom postave-
ní.

3. čs. brigáda: sa dvoma prápormi 1. brigády, mínometnými plukmi 477 a 253, 
húfnicovým oddielom, batériou protitankových diel 76 mm od 1. brigády, ženij-
ným práporom, cestným práporom s podporou jedného (tretieho) raketometného 
oddielu a jedného oddielu 150 mm delostreleckého pluku 5, 4., 5. a 3. práporom 
od 13.00 hod. do 15.45 hod. pokúšala prelomiť nepriateľskú obranu na smere Jalo-
vec – Beharovce – Sv. Mara, avšak bez úspechu. K 19,00 hod. jednotky 3. brigády 
zaujímajú čiaru: 4. prápor – skupina domov 1 800 m sev. od kóty 790, 5. prápor 
– západný okraj lesa severne od kóty 790, 1. prápor – južne od 5. práporu, 3. prápor 
– Žiar a Smrečany. Hlavné sily 4., 5. a 1. práporu boli odoslané do Veternej Poruby 
na nočný oddych.

SV: zbor – Sv. Peter,
1. brig. – Lipt. Hrádok,
3. brig. – Jakubovany.
Straty: nepr. – 150 osôb, zničené 3 ťažké a 4 ľahké guľomety, umlčaných 9 guľo-

metov.
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6. 2. 1945
Nepriateľ drží pôvodné postavenie. Silná delostrelecká činnosť. 
1. čs. zbor – na pôvodnom postavení. Intenzívna prieskumná činnosť.
1. brigáda: 2. prápor a prápor samopalníkov na čiare kóta 743 – Okoličné, men-

šími skupinami prieskumu na kóte 748 a po celom fronte.
3. brigáda: 3. prápor zaisťuje čiaru: skupina domov 1 800 m sev. od kóty 790 

– kóta 790 – Žiar – Smrečany, 4. a 5. prápor sú na oddychu vo Veternej Porube, 1. 
prápor je v Smrečanoch. 1. rota 3. práporu vykonáva prieskum zo Žiaru na západ, 
ale bez úspechu.

SV: nezmenené.
Straty nepr.: asi 50 osôb.
Počasie: zamračené, sneh, viditeľnosť obmedzená.

7. 2. 1945
Situácia nepriateľa nezmenená – neprejavoval väčšiu aktívnu činnosť.
1. čs. zbor – situácia nezmenená.
1. čs. brigáda: 2. prápor v Okoličnom, prápor samopalníkov v Beňadikovej, 

prieskumná činnosť na smere Vrbica – Vitališovce a na kóte 748 bez úspechu.
3. čs. brigáda: (s 2. práporom od 1. brigády, oddielom húfnic od 1. del. pluku a ba-

tériou protitankových diel 76 mm) 3. prápor v pôvodnom postavení, 4. a 5. prápor 
vo Veternej Porube, 1. prápor v Žiari, prápor samopalníkov v Smrečanoch. Prieskum 
zistil, že nepriateľ zdokonaľuje obranu v priestore Jalovca a záp. od Smrečian.

SV: nezmenené.
Straty nepr.: 30 osôb.
Počasie: slnečno, viditeľnosť dobrá.

8. 2. 1945
Nepriateľ v pôvodnom obrannom postavení. V noci sa útokom v sile asi 150 mu-

žov zmocnil skupiny domov 1 800 m sev. od kóty 790. Slabšia delostrelecká čin-
nosť.

1. čs. zbor – vcelku bez zmien.
1. čs. brigáda: 2. prápor – Okoličné, prápor samopalníkov – Podtureň, 1. prápor, 

ktorý o 18.00 hod. 8. 2. 1945 prechádza pod velenie veliteľa 1. brigády, má počas 
noci vystriedať bojové jednotky 3. brigády v Smrečanoch. 3. prápor, del. oddiel 1. 
del. pluku a bat. od 2. del. pluku zostávajú pod velením veliteľa 3. brigády. Priesku-
mom na kóte 748 a v priestore Vrbice sa zistilo mínové pole v priestore 250 m jv. od 
cintorína vých. od Vrbice.

3. čs. brigáda: 3. prápor v pôvodnom postavení, 4. a 5. prápor – Veterná Poruba, 
prápor samopalníkov – Smrečany. Prieskumná činnosť po celom fronte.
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SV: nezmenené.
Straty nepr.: asi 25 osôb.
Počasie: zamračené, viditeľnosť obmedzená.

9. 2. 1945
Nepriateľ zaujíma obranné postavenie na čiare Jalovecký potok – skupina domov 

1 800 m sev. od kóty 790 – 150 m vých. od cesty vedúcej zo sv. okraja Jalovca na se-
ver – cintorín vých. od Jalovca – kóta 768 – kóta 794 – kóta 748 – kóta 590. Slabšia 
delostrelecká činnosť.

1. čs. zbor zaujíma pôvodné postavenie: záp. okraj lesa sev. od kóty 790 – kóta 
790 – Žiar – Smrečany – Okoličné.

1. čs. brigáda: 2. prápor – Okoličné, 1. prápor – Smrečany, prápor samopalníkov 
–Beňadiková. Prieskumná činnosť smerom na kótu 590 a kótu 748. 

3. čs. brigáda: zaujíma pôvodné postavenie jednotkami 3. práporu, 4. a 5. prá-
poru vo Veternej Porube, prápor samopalníkov – Smrečany. Prieskumná činnosť po 
celom fronte.

SV: nezmenené.
Delostrelectvo – zastreľovanie.
Straty nepr.: asi 35 osôb.
Počasie: zamračené, viditeľnosť obmedzená.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign . A/5/6, inv. č. 51.

* * *
 1   Od r. 1948 Šarišské Čierne.
 2   Chmeľová.
 3  Od r. 1948 Šarišské Lužianky.
 4  Kojatická Dolina.
 5  Od r. 1948 Studenec.
 6  Spišský Hrhov.
 7  Od r. 1948 Brezovička.
 8   Obec zanikla v r. 1952 v dôsledku zriadenia vojenského obvodu Javorina.
 9  Levočská Dolina.
10   Od r. 1948 Vlková.
11  Od r. 1948 Mlynica.
12 Liptovská Porúbka.
13  Liptovský Ondrej.
14 Liptovský Peter.
15 Liptovský Ján.
16 Liptovské Beharovce.
17 Liptovská Mara. Obec bola zaplavená pri výstavbe priehrady Liptovská Mara.
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45 1945, 16. januára. Moskva. – Odpoveď brig. gen. 
J. Kratochvíla hlavnému veliteľovi čs. brannej moci 
gen. S. Ingrovi na otázky na doplnenie správ o priebehu 
bojov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR od 4. septembra 
do 6. októbra 1944

Československá vojenská misia v ZSSR
Čj. 3920/I-Taj. 1945     Moskva, 16. január 1945
Vec: Doplnenie správ o priebehu operácií
        od 4. IX. 1944 do 6. X. 1944 – zodpovedanie otázok. 

Ministerstvo národnej obrany
HLAV. VELITEĽOVI
Londýn
Piccadilly 134    

   Na Vašu depešu čís. 855 – 867/, 15. november 1944, zaslal gen. Kratochvíl toto 
hlásenie na položené otázky:

ad 1/ Dňa 8. 9. 1944 od 10 hod. stála 3. brigáda pripravená na presun vo WOLI 
JASIENICKEJ, 1. brigáda za 3-ťou v lese sev. od WOLI JASIENICKEJ.

Smer presunu: CZARNORZEKI a odtiaľ na KROSNO, ak toto bude dobyté. 
To sa nestalo (KROSNO padlo 11. 9. 44), preto brigády za sebou boli dirigované 
cez ODRZYKOŃ – TUROSZOWKA – POLANKA – ŚWIERZOWA POLSKA 
– WROCANKA – WIETRZNO.

Asi o 18. hod., keď som predišiel čelo 3. brigády, dozvedel som sa od veliteľa prá-
poru (čelný) 67. zboru, za ktorého pravým krídlom mal zbor dňa 8. 9. postupovať, 
že WROCANKA vcelku ešte nie je v rukách jednotiek 67. zboru, že však stanovený 
denný cieľ, t. j.. IWLA – DUKLA, bude dosiahnutý.

Veliteľa 3. brigády som o tom informoval  a nariadil som mu postupovať na WIE-
TRZNO.

Brigáda však čelom zostala stáť v priestore WROCANKY, pretože, ako mi teraz 
oznámil pplk. Střelka, útočný sled 67. zboru ďalej nepostúpil.

S ohľadom na situáciu v priestore WROCANKY som nariadil veliteľovi 1. 
brigády, ktorý s čelným práporom dosiahol ŚWIERZOWU POLSKU asi o 24. 
hod., aby prekročil riečku JASIOŁKU a postupoval cez MACHNÓWKU na WIE-
TRZNO.

Priestor MACHNÓWKA – CHORKÓWKA – BÓBRKA bol pre deň 8. 9. vy-
hradený pre 25. tankový zbor. Dva prápory 1. brigády, vzhľadom na zatarasenie cesty, 
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sa odtrhli od čelného práporu vo ŚWIERZOWE POLSKEJ, neodbočili na MACH-
NÓWKU (veliteľ 1. brigády tvrdí, že zablúdili), išli ďalej po západnom brehu JASI-
OŁKY na WROCANKU, tesne až za bojovú zostavu 3. brigády, ktorá už bola v boji 
s nepriateľom. Veliteľom 1. brigády boli vrátené späť na MACHNÓWKU (dňom asi 
o 10. hod.) už v paľbe nepriateľa.

To všetko sa stalo príčinou čiastočného chaosu aj u 3. brigády (v tom čase nepria-
teľ protiútočil slabšími silami v údolí WROCANKY). Tým je tiež vysvetlené zdržanie 
1. brigády (bod 4).

Po zaujatí východiskovej zostavy dňa 8. 9. ráno na čiare IWLA – DUKLA (ktorú 
mali dobyť útočiace divízie 1. sledu), som nariadil útočiť s hlavným úsilím na smere 
DUKLA – TYLAWA (tankové jednotky 25. zboru, 1. brigáda so všetkými prostried-
kami, záloha veliteľa 1. čs. zboru: 1. prápor 3. brigády a tri batérie 76 mm kanónov 
3. brigády).

Tretia brigáda, a tiež motorizovaná brigáda 25. zboru, mala nariadené postúpiť 
z IWLY na OLCHOWIEC.

Ad 2/ Nepriateľská zostava je zakreslená na mape, ktorú som predložil s mojím 
prvým hlásením. Tieto správy boli zo 4. 9. Do 8. 9. som nové správy o nepriateľovi 
nedostal.

Na deň  8. 9., keď sa začala ofenzíva, som predpokladal, že nepriateľ môže 
čiastočne opustiť hlavné postavenie a spolu so svojimi zálohami bude držať 
KROSNO a výšiny južne a potom hrebene západne a východne od čiary Wro-
canka – Dukla.

Jeho sily do 8. 9. neboli dobre zistené, a tak som pevne predpokladal, že útočiace 
divízie dosiahnu ciele nariadené pre deň 8. 9. (čiaru IWLA – DUKLA).

Až 9. 9. ráno, keď sa v boji získali prví zajatci, bolo zistené, že popoludní 8. 9. 
prišla do priestoru DUKLY nová 75. pešia divízia z priestoru TURKY (pred frontom 
zboru je dodnes). Táto divízia bojovala veľmi dobre.

Ad 3/  Úlohu zboru v predpokladanej ofenzíve som sa dozvedel 4. 9. na veliteľstve 
38. armády, kde som dostal mapu so zakreslenými smermi.

Písomný rozkaz som dostal 5. 9., popoludní som informoval veliteľov brigád a ná-
čelníkov štábov a oznámil som moje rozhodnutie.

Dňa 6. 9. bola zmena rozkazu – nový rozkaz som dostal o 12. hod. O zmene boli 
velitelia brigád informovaní spolu so mnou na zhromaždení veliteľov armády.

Večer dňa 6. 9. som bol u veliteľa 25. tankového zboru na dohovore všetkých 
podrobností. Bol so mnou veliteľ tretej brigády a náčelník štábu.

Veliteľ 1. brigády, ktorý sa ma nemohol dočkať, od veliteľa 25. tankového zboru 
odišiel (vzhľadom na zatarasené cesty som 14 km išiel 3 hodiny).

7. 9. bol vydaný písomný rozkaz veliteľstva zboru a velitelia brigád a náčelníci 
štábov boli znova informovaní.
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Dňa 8. 9. odišiel som zo svojho SV v KRASNEJ o 14. hod. a potom som bol 
v osobnom kontakte s veliteľmi brigád.

Ad 4/ Oneskorenie 1. brigády som vysvetlil už skôr. Opis rozkazu nemôžem pred-
ložiť, pretože originál rozkazu nemám.

Hodinu vyrazenia na pochod som určil sám; podľa dohovoru s veliteľom 25. tan-
kového zboru sa brigády mali pohybovať za 25. zborom.

Ad 5/ Rozkaz na útok dňa 9. 9., podľa situácie, ktorá sa vyvinula dňa 8. 9., bol 
vydaný písomne a brigády ho dostali asi o 9. hod.,  30. min. Zaútočiť mali o 11.30 
hod. Túto hodinu som stanovil podľa žiadosti veliteľov posilňujúcich delostreleckých 
plukov, ktoré boli k dispozícii od 9.00 hod. dňa 9. 9.

Ad 6/ Brigády mali svoje delostrelectvo, s výnimkou troch batérií 76 mm kanó-
nov od 3. brigády, ktoré boli v zálohe veliteľa zboru a od 10. hod. dňa 9. 9. držané 
v priestore južne od  Świerzowy Polskej, chrániac smer proti juhozápadu.

Posilňujúce delostrelectvo, ako som sa už prv o tom zmienil, bolo pridelené dňa 
9. 9., a síce tri pluky. Mínometné pluky boli ako posilňujúce pridelené brigádam, 
húfnicový pluk bol ponechaný ako delostrelectvo všeobecnej činnosti pri veliteľstve 
zboru. Veliteľ pluku sa však ku mne nedostavil. 

Spojenie s pechotou bolo dňa 9. 9. prevažne rádiom, času na prípravu útoku bolo 
dosť; konečne 3. brigáda bola v stanovenom čase hotová.

Ad 7/  Rozkazy na 10. 9. vydal už gen. Svoboda.
Ad 8/ O nedostatkoch a ťažkostiach štábnej práce na veliteľstve zboru som už 

vyhlásil. Všetky vhodné osoby, a musím povedať, že i nevhodné, boli zaradené.
Nemohol som ako náčelníka štábu zaradiť škpt. SACHRA1. Bol náčelníkom 

štábu 2. brigády od januára 1944, niekoľkokrát sa nevhodne opil a musel som ho 
vziať – pre jeho dobro – z brigády. Už z týchto dôvodov nemohol prísť ako náčel-
ník na zbor a napokon nevyhnutné bolo obsadiť miesto veliteľa delostrelectva 3. 
brigády.

Ad 9/ –  
Ad 10/ Šifrovka podpísaná veliteľom frontu, maršalom KONEVOM, č. 23554/š 

z 10. 9. 1944 o 2. hod. 15. min.
Dôvod: Oslobodiť veliteľa zboru od funkcie: 
Nezvládol velenie zboru, neorganizoval boj a tvrdo nevelil jednotkám.
Velenie prevezme gen. Svoboda, ktorému nariaďujem tvrdo vziať jednotky a čo 

najskôr dosiahnuť čiaru DUKLA – IWLA.
O 6. hod. bol generál Svoboda povolaný k veliteľovi armády a po návrate mi ozná-

mil, že veliteľ armády mu povedal: „Majúc k Vám veľkú dôveru, zverujem Vám vele-
nie zboru, hoci, ako som sa včera presvedčil, to ani s brigádou neviete.“ Svoboda mi 
tiež povedal, že podľa jeho názoru sú príčiny môjho oslobodenia od funkcie iné. Ja 
osobne ten pocit nemám.
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Nemám poruke originály dokumentov, napriek tomu moje odpovede možno po-
važovať za úplne správne, pretože si všetko dobre pamätám. 

       gen. Kratochvíl
 

Náčelník Čs. voj. misie v ZSSR
brig. gen. H. Píka

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 78/1/9, čj. 392/I-TAJ. 1945.

* * *
1 Škpt. Viliam Sacher.



207

46 1945, 23. januára. – Výkaz prieskumnej činnosti 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR za január 1945

Vel. 1. čs. zboru
2/B odd.        SV, 23. 1. 1945
K čís. 65 taj. sprav. 1945

Výkaz
prieskumnej činnosti 1. čs. zboru za január 1945

I. Charakteristika nepriateľa:
V období od 1. do 17. januára 1945 sa nepriateľ bránil na čiare 1 km vých. od 

Ciechaniej – kóta 710 – 1 km východne od Vápeníka – kóta 577 – kóta 560 – vých. 
okraj Vyšného Orlíka – svahy na západnom brehu Ondavy. Túto čiaru pred úsekom 
1. čs. zboru bránil jednotkami nemeckej 75. a 253. p. divízie a maďarskej 5. p. diví-
zie.

V uvedenej časovej perióde nepriateľ ostreľoval delostrelectvom a mínometmi, 
ako aj pechotnými zbraňami, bojové stanovištia našich jednotiek a vykonával živý 
prieskum silou družstva a čaty. Najživšiu prieskumnú činnosť nepriateľ prejavoval 
v severnej zalesnenej časti úseku zboru.

Delostreleckými a mínometnými prepadmi ostreľoval často križovatky ciest a iné 
zariadenia našich jednotiek v hĺbke našej obrany.

Po celú dobu nepriateľ zdokonaľoval systém svojej obrany, stále vykonávajúc 
ženijné práce.

a) Činnosť nepriateľa:
V období medzi 8. – 13. januárom nepriateľ vykonal pred úsekom zboru značné 

preskupenie svojich síl v tom zmysle, že 75. divíziu vystriedal jednotkami 253. di-
vízie, ktorú predtým značne zosilnil, podriadiac jej novo privedené domobranecké 
prápory 987., 982. a 693. (Landesschutzbtl). Takže ku dňu 17. I. 1945 nepriateľ stojí 
pred 1. čs. zborom v tejto zostave:

V priestore Ciechania I/453. prápor, v priestore kóty 710 južne od Ciechaniej III/
52. prápor (M)1, v priestore Vápeník – kóta 560 II/453 prápor, v úseku Vyš. Orlík 
– Jurkova Voľa II/52 prápor (M), v úseku Vyš. Svidník – Hrabovčík III/453. prápor, 
v úseku Mestisko – kóta 336   domobranecký prápor 987, v úseku Bokša – Šandal 
582. domobranecký prápor a v priestore Niž. Olšavy 693. domobranecký prápor.

Dňa 15. 1. 1945 začal nepriateľ odsun svojho delostrelectva a v noci na 16. 1. 
1945 ustúpili aj pešie jednotky z priestoru Ciechania – kóta 710 – Vápeník, pone-
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chajúc na mieste len krycie prvky. Tieto však boli však našimi jednotkami dňa 17. 
1. 1945 zrazené a do rána 17. 1. naše jednotky nadviazali dotyk s gros ustúpivším 
nepriateľom na čiare záp. od hradskej Vyš. Polianka – Niž. Mirošov. Vo zvyšku úseku 
sa pred zborom ale nepriateľ i naďalej bráni na mieste. 

Dňa 18. 1. 1945 je nepriateľ vytlačený z úseku Niž. Olšava – Mestisko a začí-
na všeobecný ústup na Bardejov, súc pod stálym tlakom našich jednotiek. Na osi 
Ciechania – Niž. Polianka – Becherov ustupuje I/453 prápor, na ose Niž. Polianka 
– Zborov III/52 prápor (M), na osi Niž. Mirošov – Radoma – Zborov časti 453. plu-
ku, na osi Šašová – Hažlín – Beloveža a na osi Černina – Zborov II/52 prápor (M), 
na osi Kurima – Bardejov časti 464. pluku a TO2 253. p. divízie a na osi Hencovce 
– Vyš. Voľa – Bardejov časti 653. domobraneckého práporu.

Všetky tieto jednotky podľa výpovedí zajatcov majú ustúpiť do Poľska.
Nepriateľ viedol ústupový boj až do ovládnutia Zborova a Bardejova 1. čs. zbo-

rom k večeru 19. 1. 1945 systematicky a pomerne dosť usporiadane, tým spôsobom, 
že zatiaľ čo sa časť jednotiek bránila na určitom výhodnom vybudovanom postavení, 
iná časť ďalej vzadu zaujala ďalšie, už pripravené záchytné postavenia. Na ústupových 
postaveniach boli nepriateľské jednotky podporované vlastnými ťažkými zbraňami, 
najmä mínometmi.

b) Charakteristika nepriateľského obranného postavenia:
Obranné postavenie protivníka na Ondave bolo pomerne veľmi dobre vybu-

dované. Zemné práce pozostávali zo súvislých streleckých zákopov v otvorenom 
teréne, ako aj z nesúvislých v lesnatej časti úseku. Za obranným postavením boli 
vo vzdialenosti do 100 m pre mužstvo vybudované zemľanky na odpočinok. Pred 
nepriateľským obranným postavením od Ciechaniej až po Jurkovu Voľu boli súvislé 
drôtené prekážky, poväčšine systém „BRUNO“. Južnejšie boli drôtené prekážky 
vybudované už len sčasti, a to v úsekoch východne od kóty 330, Duplín – Tisinec 
a Breznica.

Pred obranným postavením, všade tam, kde boli drôtené prekážky, boli položené 
i pechotné mínové polia. Ďalej boli takéto polia položené na prechodoch cez Onda-
vu a na cestách vedúcich od vlastného postavenia na západ. Tieto mínové polia boli 
urobené tak z pechotných, ako aj protitankových mín.

Pechotné míny boli zväčša betónové s nástražným drôtom a položené v 2 – 3 ra-
doch.

Dobrou prekážkou pre nepriateľské obranné postavenia bola v južnej polovici 
úseku samotná rieka Ondava, nakoľko nebola zamrznutá po celej svojej šírke, takže 
naše prieskumné akcie značne hatila. To už aj preto, že i v zamrznutej čiastke bol 
ľad pomerne slabý a lámal sa, čím boli veľmi často prieskumné akcie našich hliadok 
prezradené a skončili sa nezdarom.
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2. Úlohy vlastných prieskumných orgánov:
I. Počas obrany na čiare Ciechania – Vyš. Orlík – záp. breh Ondavy boli nášmu 

prieskumu dané nasledujúce úlohy:
1) Získať zajatcov a dokumenty z priestoru Ciechaniej, Vápeníka, Vyš. Orlíka, 

Hrabovčíka, Bokše a potvrdiť činnosť 253. divízie v priestore Ciechania – Vápeník, 
52. p. pluku 5. divízie (M) v priestore Vyš. Orlík – Jurkova Voľa a nakoniec 75. diví-
zie v priestore Vyš. Svidník – Niž. Olšava.

2) Zistiť predný okraj hlavnej obrannej čiary nepriateľa a zistiť, aké jednotky sa 
kde nachádzajú, ich zloženie a kam vystavujú bojové zaistenie.

3) Zistiť charakter prekážok na prednom okraji a v hĺbke hlavného obranného 
postavenia do 10 – 20 km.

4) Zistiť palebné postavenia delostrelectva a mínometov a sledovať ich presu-
ny.

5) Vyslať do tyla protivníka pozorovacie hliadky s úlohou zistiť premiestnenie 
a pohyby nepriateľských záloh.

6) Neustále sledovať preskupovanie nepriateľa na prednom okraji a prísun nových 
jednotiek.

7) Zisťovať frekvenciu a presuny na cestách Ciechania – Zborov, Vyš. Orlík – Niž. 
Polianka, Hrabovčík – Zborov, Kučín – Bardejov.

II. Pred začatím postupu na Ondave boli prieskumu 1. čs. zboru dané tieto úlo-
hy:

Zistiť:
1) Akými jednotkami bola vystriedaná 75. divízia v úseku Vyš. Svidník – Bokša 

– Niž. Olšava.
2) Priestory záloh, rozmiestnenie štábov a skladov.
3) Druh obranných prác na čiare Wyszowatka – Kučín, Zdynia – Bardejov, stupeň 

ich vybudovania po stránke ženijnej a doba ich obsadenia nepriateľom.
4) Silu a prostriedky nepriateľa, ktoré má na udržanie doterajšieho predného 

okraja svojho postavenia, hlavne v úseku Mestisko – Bokša.
Preveriť:
1) Jednotky 253. p. divízie na úseku Ciechania – Kečkovce – Vyš. Orlík.
2) Či nepriateľ robí nejaké obranné práce na čiare Zdynia – Zborov – Bardejov.
3) Umiestnenie štábu 253. divízie, záloh a skladov.
Vyslať hĺbkový prieskum s rádiostanicou a ženistom s úlohami:
1) Zistiť presuny nepriateľa za predným okrajom i v hĺbke obrany.
2) Zistiť prípadný odsun hlavných síl nepriateľa na obranné postavenia v tyle.
3) Zistiť prípadný prísun nových nepriateľských jednotiek zo smerov Zdynia, 

Zborov, Bardejov.
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3. Ako boli vlastnými prieskumnými orgánmi splnené dané im úlohy:
K ad1): Činnosť 253. divízie, 75. divízie a 5. divízie (M) bola potvrdená vzatím 

zajatcov, a to: 7. 1. 1945 zajatec 1 km vých. od obce Ciechania, príslušník 7. roty 
III/453 práporu 253. div.,

15. 1. 1945 – 1 km južne od Vápeníka, príslušník 3. roty I/463 práporu 253. 
div.,

4., 5. a 16. januára 1945 prebehlíkmi v priestore kóty 710, III/52 prápor 5. div. 
(M),

2. a 11. januára 1945 zajatcami z priestoru Niž. Orlík, II/52 prápor 5. div. (M).
11. januára 1945 pri vlastnom výpade vzatím dokumentu „Výťah krycích mien 

253. divízie“. Týmto dokumentom bolo potvrdené i jestvovanie 473. p. pluku, ktorý 
mal byť podľa správ 1. gard. armády zrušený na jeseň 1944,

31. 12.1944 vzatím dokumentu od padlého Nemca v priestore Bokše, príslušníka 
222. p. pluku 75. div.

K ad 2): Bolo zistené systematickým pozorovaním z pozorovateľní jednotiek v do-
tyku, z pozorovateľní rôt a práporov, živou hliadkovou činnosťou z vlastnej strany, 
načúvaním a pozorovacími hliadkami vysielanými v noci, a od získaných zajatcov.

K ad 3) Bolo zistené bojovou činnosťou vymenovanou v bode k ad 2), potom 
ženijným prieskumom a konečne hĺbkovým prieskumom, ktorý bol v tyle nepriateľa 
už od 8. 12. 1944.

K ad 4) Bolo zistené z delostreleckých pozorovateľní a hĺbkovým prieskumom.
K ad 5) Zistil hĺbkový prieskum 2/B odd. zboru. Hĺbkovým prieskumom, ktoré 

boli poslané brigádami, sa nepodarilo preniknúť do tyla nepriateľa, hoci sa o to nie-
koľkokrát pokúšali po predbežnej dokonalej príprave a pod kontrolou dôstojníka 
bojového prieskumu zboru a brigád.

K ad. 6) Požiadavka bola splnená jednak vzatím zajatcov a prebehlíkmi v rôznych 
časových periódach, ako aj hĺbkovým prieskumom zboru.

K ad 7) Frekvencia a presuny na uvedených cestách boli zistené hĺbkovým priesku-
mom zboru a výsluchom civilného obyvateľstva, ktoré prešlo cez front.

II.
Požiadavky dané prieskumu boli väčšinou splnené.
K ad A-1): Chytením zajatca hĺbkovým prieskumom dňa 17. 1. 1945 bolo zis-

tené, že jednotky 75. divízie boli vystriedané domobraneckými prápormi 987, 582 
a 693 v úsekoch už vpredu vymenovaných. Od tohto zajatca boli získané i doku-
menty, ktoré potvrdzovali chystaný ústup nepriateľa z obrany na Ondave smerom na 
Bardejov, Muszyna.   

K ad A-2): Rozmiestnenie štábov sa zistilo jednak hĺbkovou rozviedkou, získaním 
zajatcov a od civilného obyvateľstva, ktoré prešlo cez front.
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K ad A-3): Na stanovených čiarach boli zistené už pripravené okopové práce plné-
ho profilu, podmínovanie mostov a na smeroch k Bardejovu drôtené prekážky pred 
pripravenými obrannými postaveniami.

K ad A-4): Tejto požiadavke bolo zadosťučinené tým, že v danom priestore bol 
zistený domobranecký prápor 987, ktorého bojová hodnota je minimálna a ktorý 
organizačne nemá žiadne ťažké zbrane, pretože na Ondavu prišiel priamo z úseku, 
kde konal len strážnu službu.

K ad B-1): Bolo preverené získaním zajatca,  ako je uvedené v stati 3.
K ad B-2): Bolo preverené civilnými občanmi, ktorí prešli cez front.
K ad B-3): Bolo preverené výsluchmi získaných zajatcov.
K ad C-1, 2 a 3): Hĺbkový prieskum 2/B odd. zboru bol v tyle nepriateľa už od 8. 

12. 1944. Brigádnym hĺbkovým prieskumom sa nepodarilo preniknúť cez front. No 
napriek tomu sa požiadavkám uvedeným v týchto bodoch vyhovelo, jednak priesku-
mom vykonaným zborom a jednak výpoveďami prebehlíkov III/52 práporu 5. divízie 
(M), ktorí potvrdili hlásenie hĺbkovej zborovej jednotky o tom, že nepriateľ skutočne 
zo 17. na 18. januára 1945 začal s ústupom trénov, ťažkými zbraňami a neskoršie 
i jednotkami pechoty.

Prehľad zajatcov získaných v časovom rozpätí od 1. do 20. 1. 1945, ktorí potvrdili 
príslušnosť jednotiek pred 1. čs. zborom,  udáva dole uvedená tabuľka:

Divízia
Kedy potvr-

dená v úseku Čím potvrdená Priestor

5. (M) 2. 1. 1945 1 zajatec, 6.r., II/52. práp. Niž. Orlík
5. (M) 3. 1. 1945 2 prebehlík, 8. r., III/52. práp. kóta 710
5. (M) 4. 1 . 1945 1 prebehlík, 7. r., III/52. práp. kóta 710
5. (M) 6. 1 . 1945 1 prebehlík, 9. r., III/52. práp. kóta 710
5. (M) 6. 1. 1945 12 prebehlíkov, 8. r., III/52. práp. kóta 710
253. 5. 1. 1945 1 zajatec, 7. r., II/453. práp. Ciechania
5. (M) 6. 1. 1945 4 prebehlíci, zák. č., 52. pl. kóta 710
253. 15. 1. 1945 1 zajatec, 3. r., I/453. práp. Vápeník
5. (M) 16. 1. 1945 4 zajatci, št. č., 4. a 6. r., II/52 práp. Jurkova Voľa
5. (M) 16. 1. 1945 1 prebehlík, guľ. r., III/52. práp. kóta 710
253. 16. 1. 1945 1 zajatec, 2. r., 987. dom. práp. Margań 
253. 18. 1. 1945 2 zajatci, p. pl. 473 Kurima
253. 18. 1. 1943 13 zajatcov, 693. domobr. práp. Nemcovce
5. (M) 18. 1. 1945 5 zajatcov, II/52. práp. Cernina
253. 19. 1. 1945 1 zajatec, p. pl. 464 Ortuťová
253. 19. 1. 1945 3 zajatci, II/464. prápor Niž. Polianka

5. (M) 19. 1. 1945 4 zajatci, II/52. prápor Kurima

5. (M) 19. 1. 1945 18 zajatcov, II/52. prápor Čarno 
5. (M) 19. 1. 1945 13 zajatcov, II/52 prápor Čarno

5. (M) 19. 1. 1945 47 zajatcov, II/52 prápor priestor trig. 679 
Gačalov 
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253. 19. 1. 1945 11 zajatcov, p. pl. 464 + TO Komárov
5. (M) 20. 1. 1945 13 zajatcov, II/52. prápor Stebník
5. (M) 20. 1. 1945 48 zajatcov, II/52 prápor Bardejov
? 22. 1. 1945 3 zajatci, 2. bat., 105. del. pluk (maď.) Mniš. N. Ves

Spolu: Nemcov 33, Maďarov 183.

4. Bojová činnosť prieskumných jednotiek a všeobecný charakter prieskumu:
Prieskumné jednotky pracovali v intenciách rozkazov veliteľa zboru, prednostu 

2/B oddelenia zboru a náčelníka štábu prieskumu veliteľstva 1. gard. armády.
Pri prieskume boli praktizované tieto metódy:
a) Výpady v sile roty a čaty podporované delostrelectvom a mínometmi v priesto-

re Jurkovej Vole, Bokše a Šandalu. Tieto akcie mali za úlohu zistiť silu nepriateľskej 
obrany v uvedených priestoroch a získať zajatcov. Zmienku si zasluhuje výpad vyko-
naný dňa 16. 1. 1945 smerom na Jurkovu Voľu, kde bol nepriateľ vybitý zo svojho 
obranného postavenia, spôsobené mu boli značné straty, vzatí boli 4 zajatci a cenný 
dokument od padlého maď. dôstojníka, ktorým bolo mimo iné potvrdené jestvova-
nie 473. pluku 253. divízie. 

b) Vysielanie prieskumných hliadok za účelom prepadu vysunutých strážnych ale-
bo za účelom pozorovania a zistenia bojových zariadení protivníka.

c) Pasce na smeroch,  kde nepriateľ vykonával prieskum.
V úseku zboru na Ondave bola pre prieskum bojom značnou prekážkou rieka 

Ondava, ktorá po celú dobu obrany na tomto úseku nebola zamrznutá po celej šírke 
a veľmi často i slabý ľad prezrádzal vlastnú prieskumnú činnosť.

Inak jednotky pracovali uspokojivo.

5. Výcvik prieskumných jednotiek:
Výcvik prieskumných orgánov z jednotiek sa dial podľa vypracovaného progra-

mu. Nedostatky vyskytnuvšie sa pri praktickom vykonávaní prieskumných úloh 
boli vždy predmetom školenia v celom zbore, aby sa nabudúce viac neopakova-
li.

Osobitná pozornosť bola venovaná osobám novo pribratým na službu v prieskume. 
Títo boli najprv školení zvlášť na tento účel vybraným dôstojníkom – prieskumní-
kom a podľa osobitne pre nich vypracovaného plánu výcviku.

Prieskumníci hĺbkového prieskumu sú na tento účel zvlášť vybraní ľudia, ktorí už 
majú veľké skúsenosti z predošlých dôb, lebo pred pribraním do jednotiek hĺbkového 
prieskumu bojovali všetci v partizánskych jednotkách.

Prieskumné jednotky sú cvičené podľa tejto osnovy výcviku: 
Taktický výcvik:

a) výcvik jednotlivca – prieskumníka,
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b) družstvo ako prieskumná jednotka,
c) čata ako prieskumná hliadka.
Náuka o teréne:
a) čítanie mapy,
b) orientácia v teréne,
c) používanie buzoly.

Organizácia nepriateľskej armády:
a) organizácia do pluku.

Strelecký výcvik:
a) výcvik z nepriateľských pechotných zbraní.

6. Použitie prieskumných jednotiek na iné úlohy, než prieskum
Prieskumné jednotky sa používali výhradne na prieskumné úlohy.

7. Disciplína v prieskumných jednotkách
Mala za poslednú časovú periódu dobrú úroveň.

8. Materiálne vybavenie prieskumných jednotiek
Prieskumné jednotky zboru sú vybavené všetkými potrebami na úspešné plnenie 

úloh.

9. Charakteristika špeciálnych prieskumných jednotiek
Delostrelecký prieskum pracoval uspokojivo. Pátral po palebných postaveniach 

nepriateľského delostrelectva a mínometov a pozorovateľniach najmä sústavným 
a dobre organizovaným pozorovaním.

Ženijný prieskum zistil všetky zamínované miesta pred nepriateľským obranným 
postavením a systém opevnenia nepriateľskej obrany. Ženijní prieskumníci boli vy-
slaní i so zborovým hĺbkovým prieskumom a zistili druh opevňovacích prác v nepria-
teľskom tyle.

10. Ktoré druhy prieskumu sa najlepšie osvedčili
Najlepšie sa osvedčil prieskum bojom,  a to rotou a práporom s podporou de-

lostrelectva.
Ďalej to bol hĺbkový prieskum, ktorý pracoval veľmi vynikajúcim spôsobom a do-

dával cenné správy z tylu nepriateľa.
Osvedčili sa aj pasce.
Prieskum bojom malými jednotkami sa v poslednej časovej perióde neosvedčil, 

a to pre povahu terénu na Ondave.
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11. Činnosť nepriateľského prieskumu
Nepriateľ počas obrany na Ondave vykonával veľmi živý prieskum. K prieskumu 

pozorovaním mal k dispozícii veľmi dobré pozorovateľne na záp. brehoch Ondavy.
Prieskum bojom v sile do čaty bol tiež veľmi častý. Uskutočňoval ho v južnej časti 

úseku hlavne v noci, no v severnej časti úseku niekoľkokrát aj počas dňa.
Jeho prieskum smeroval najmä na získanie zajatcov, aby zistil zoskupenie pred 

sebou. No prieskum protivníka nemal želateľných úspechov, čo vysvitá z dokumentu 
75. divízie, ktorý získal náš hĺbkový prieskum. V tomto dokumente o zoskupení na 
Ondave doslovne stojí: „Napriek silnému vlastnému prieskumu nepodarilo sa dosiaľ 
zistiť zoskupenie v úseku Stropkov – Niž. Svidník“. A ďalej sa hovorí: „Nejasné zo-
skupenie je treba nutne vyjasniť, aby sa predišlo prekvapeniam.“

12. Charakteristika taktiky nepriateľa
Zvláštnosti vo vedení boja protivníkom sa nevyskytli. Za zmienku snáď stojí okolnosť, 

že po vytiahnutí 75. p. divízie na dôležitejší úsek do Poľska, nepriateľ nasadil do obrany 
na Ondave tri domobranecké prápory, ktoré podľa správ získaných od zajatcov z týchto 
práporov sú nedostatočne vycvičené, nakoľko predtým im boli zverené len strážne úlohy.

Priemerná veková hranica mužstva týchto práporov je 40 rokov.

13. Ocenenie vlastného prieskumu protivníkom
Z výpovedí zajatcov možno konštatovať, že nepriateľ sa na náš prieskum díval ako 

na veľmi živý. To malo za následok značné opotrebovanie nepriateľských jednotiek 
v obrane, nakoľko v noci museli všetky nepriateľské posádky byť v zákopoch a len vo 
dne mohli bezpečnejšie odpočívať. A tak to skutočne aj praktikovali.

Záver
Prieskumné jednotky pracovali uspokojivo. V sev. časti úseku bola nepriateľské 

zoskupenie zistené včas. V južnej časti úseku bol včas zistený odchod 75. p. divízie. 
Novo podriadené jednotky pre krátkosť času boli zistené až k 16. 1. 1945.

Včas boli zistené ženijné práce nepriateľa, rozmiestnenie štábov a záloh do hĺbky 
po Bardejov.

Prednosta 2. odd.
škpt. pech. Fr. Sedláček

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR. sign. C/1/5, inv. č. 233.

* * *
1 Maďarský.
2 Nepodarilo sa identifikovať.
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47  1945, 25. januára. Sv. Peter. – Hlásenie veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu 
hlavnému veliteľovi div. gen. S. Ingrovi o činnosti zboru 
od 15. decembra 1944 do 15.  januára 1945

1. čs. zbor       SV. Sv. Peter, 25. I. 1945
čj. 01/taj./1945
Vec: Bojová činnosť 1. čs. zboru v dňoch

od 15. XII. 1944 do 15. I. 1945

Hlavnému veliteľovi
div. gen. Ingrovi Sergejovi
LONDÝN
(Cez Čs. voj. misiu v ZSSR, Moskva)

Veliteľovi oslobodeného územia
KOŠICE

I.  Od 15. decembra do 1. januára 1945 jednotky 1. čs. zboru zaujímali obranu 
na východnom brehu rieky Ondavy v rámci 38. armády 1. ukrajinského frontu a od 
1. januára 1945 do 15. januára 1945 v rámci 1. gardovej armády 4. ukrajinského 
frontu.

II.  Boje jednotiek 4. ukrajinského frontu a 38. armády o prechody cez Karpa-
ty v období od 8. septembra do 30. novembra 1944 si vyžiadali veľké obete. Bolo 
nevyhnutné po dosiahnutí terénnej čiary prejsť do obrany, uskutočniť doplnenie 
jednotiek a pripojiť sa k dôkladným prípravám na veľkú sovietsku ofenzívu, ktorú 
od augusta vykonávala Červená armáda v Poľsku. Po obsadení Medzilaboriec, Hu-
menného a Michaloviec a dosiahnutí rieky Ondavy jednotky 4. ukrajinského frontu 
a 38. armády prešli na tejto čiare do obrany.

Zatiaľ čo väčšina jednotiek 38. armády bola odsunutá do tyla na reorganizáciu, 
1. čs. zbor vykonával doplňovanie jednotiek, precvičovanie a cvičenie doplnkov, udr-
žiavajúc súčasne obranu na fronte 25 km a v období od 4. 1. 1945 dokonca 36 km.

Dňa 23. decembra 1944 jednotky 1. čs. zboru zaujímali obranu na východnom 
brehu rieky Ondavy na fronte: Nižný Orlík – Breznica. Dňa 23. 12. 1944 bolo 1. čs. 
zboru nariadené predĺžiť svoje pravé krídlo o úsek Vyšná Jedľová – 800 m východ-
ne od Vápeníka a dňa 4. 1. 1945 o úsek kóta 624 – kóta 710 – výšina 723 – kóta
511 – 600 m sz. od kóty 511.
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III.  Všetko delostrelectvo 1. čs. zboru  bolo od 20. decembra 1944 v operačnej 
podriadenosti veliteľa 38. armády a zúčastnilo sa v priestore Jaszcewa, 12 km západne 
od Krosna, príprav na očakávanú ofenzívu 1. ukrajinského frontu.

1. tankový prápor 1. čs. sam. tankovej brigády bol dňa 27. 12. 144 na rozkaz 
veliteľa 38. armády (odovzdaným šifrovkou č. 10258/š) pridelený 67. streleckému 
zboru, ktorý sa pripravoval na ofenzívu 38. armády v smere na Nowy Sącz.

IV.  MOBILIZÁCIA – DOPLŇOVANIE JEDNOTIEK – VÝCVIK DOPLN-
KOV –  ŠKOLY:

Veľké straty, ktoré boli 1. čs. zboru spôsobené v bojoch o Dukliansky priesmyk, 
neboli úplne nahradené doplnkami dobrovoľne zmobilizovanými na Zakarpatskej 
Ukrajine a prichádzajúcimi zo sovietskych zajateckých táborov – dovedna na Zakar-
patskej Ukrajine od 1. 11. 1944 bolo zmobilizovaných 2 991 vojakov, zo zajateckých 
táborov počas tej istej doby prišlo 3 070, z iných území 407 mužov.

Dňa 22. decembra 1944 som odišiel na štáb 4. ukrajinského frontu požiadať 
o povolenie mobilizovať v oslobodených krajoch Slovenska potrebný počet vojakov 
na úplné doplnenie jednotiek 1. čs. zboru. Mojej žiadosti bolo vyhovené.

So súhlasom vojnovej rady 4. ukrajinského frontu bola na Slovensku vykona-
ná hlavnou čs. odvodovou komisiou mobilizácia v okrese Humenné a Michalovce. 
V týchto okresoch bolo ku dňu 15. januára 1945 zmobilizovaných 1 158 mužov.

Dovedna od začiatku mobilizácie 1. novembra 1944 do 15. januára 1945 z Kar-
patskej Ukrajiny, Slovenska, rôznych krajín, zo sovietskych zajateckých táborov 
a z partizánskych oddielov k 1. čs. zboru prišlo 8 070 mužov.

Zo súhrnného počtu prezentovaných od 1. novembra 1944 do 15. januára 1945 
bolo odoslaných k útvarom 1. čs. zboru: 1. čs. brigáde – 1 886, 3. čs. brigáde – 
1 804, tankovej brigáde – 492, leteckej divízii – 61, delostreleckému pluku – 621, 
spojovacím jednotkám zboru – 401, ženijným jednotkám zboru – 668, tylu zboru – 
162, náhradnému pluku pre výcvikové strediská – 1 654, do dôstojníckych škôl – 73, 
štábnym rotám zboru a brigád – 99, iným útvarom 1. čs. zboru – 149. K útvarom 
1. čs. zboru bolo do 15. 1. 1945 odoslaných 8 070 vojakov.

V období od 15. decembra 1944 do 15. januára 1945 som hlavný dôraz kládol 
na výcvik, obzvlášť som pozornosť venoval výcviku novo mobilizovaných. Nariadil 
som zriadiť výcvikové strediská v rámci každej brigády, dôstojnícku školu pešiu, de-
lostreleckú, spojovaciu a ženijnú pri štábe zboru, poddôstojnícku školu ženijnú pri 
veliteľstve ženijného práporu.

Školy začali s týmto počtom frekventantov: dôstojnícka škola pešia – 284, de-
lostrelecká – 104, poddôstojnícke školy 1. čs. brigády – 65, poddôstojnícke školy 
3. čs. brigády – 126, poddôstojnícka škola ženijného práporu – 68, poddôstojnícka 
škola tankovej brigády – 28.
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Okrem toho sa vykonával intenzívny výcvik dôstojníkov, poddôstojníkov a muž-
stva nasadených v obrane – popri ich bojových úlohách.

V.  V období od 15. decembra 1944 do 15. januára 1945 boli znova zriadené 
1. a 3. poľný prápor a prápor samopalníkov 1. čs. brigády, ktoré boli vinou veľkých 
strát v bojoch o Dukliansky priesmyk zlúčené so zvyškami 2. pešieho práporu. Jed-
notky 1. čs. zboru boli z väčšej časti doplnené a ku dňu 15. január 1945 sú priprave-
né na očakávané boje o územie ČSR.

VI.  V období od 15. decembra 1944 do 15. januára 1945 sa pred frontom 1. čs. 
zboru nepriateľ bránil týmito jednotkami: 2. práporom 452. pešieho pluku 253. pe-
šej divízie, 464. peším plukom 253. pešej divízie, 2. práporom 52. pluku 5. maďar-
skej ľahkej divízie, 202. a 222. peším plukom 75. pešej divízie.

Počas tohto obdobia boli nepriateľovi spôsobené nasledujúce straty: padlých a ra-
nených – 450, zničených 8 krytov, 5 nákladných áut.

Trofeje 1. čs. zboru v období od 15. decembra 1944 do 15. januára 1945: 12 sa-
mopalov, 4 ľahké guľomety, 5 telefónnych prístrojov, 3 km telefónneho kábla.

V období od 15. decembra 1944 do 15. januára 1945 bolo jednotkami 1. čs. 
zboru zajatých: Nemcov – 5, Maďarov – 21.

Straty 1. čs. zboru od 15. decembra 1944 do 15. januára 1945:
- 1. čs. brigáda: zabitých – 3 dôst., 2. poddôst., 11 vojakov; dovedna 16,
ranených – 2 dôst., 2 rtm., 29 poddôst., 75 vojakov; dovedna 108,
nezvestných – vojakov 6; dovedna 6,
- 3. čs. brigáda: zabitých – 2 rtm., 3. poddôst., 7 vojakov; dovedna 12,
ranených – 2 poddôst., 41 vojakov; dovedna 43,
nezvestných – 0,
- 1. čs. tank. brigáda: zabitých – 3,
ranených – 2,
- zborové jednotky: ranených – 2.
Kmeňové počty osôb – pozri príloha.1

VII.  Záver
V čase od 15. decembra 1944 do 15. januára 1945 bol 1. čs. zbor s jednotkami 

1. a 3. brigády, delostreleckým plukom 5 a tankovými jednotkami v obrannom úse-
ku až 36 km širokom, kde vykonával bojový prieskum, výpady a odrazil veľký počet 
výpadov nepriateľa.

Počas tej doby bol zbor doplnený 8 070 osobami, takže v brigádach boli opäť 
postavené všetky jednotky a z veľkej časti nahradené straty.

Vo výcvikových strediskách sa uskutočnil intenzívny výcvik zmobilizovaných, 
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zriadené boli školy na dôstojníkov, poddôstojníkov a špecialistov, uskutočňoval sa 
výcvik jednotlivcov i jednotiek zasadených v obrannej zostave. 

Hlavný dôraz som v tomto období kládol na výcvik a doplnenie jednotiek, aby 
bol zbor  náležite a pokiaľ možno najlepšie pripravený na bojové úlohy nastávajúcej 
ofenzívy.

Veliteľ 1. čs. zboru
brig. gen. SVOBODA L.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR – IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/13, inv. č. 93.

* * *
1 Príloha sa nepublikuje.
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48 1945, 30. januára. SV.  – Nariadenie veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu 
k dobrovoľnému náboru do čs. armády na oslobodenom 
území Slovenska od rieky Ondavy po Poprad

1. čs. zbor                                       TAJNÉ!                                SV, 30. I. 1945
Čj. 120/taj. org. 1945
Vec: dobrovoľný nábor 

do čs. armády – nariadenie 

So súhlasom Vojenskej rady 4. UF a Slovenskej národnej rady bude urýchlene 
uskutočnený dobrovoľný nábor vycvičených záložníkov čs. a slov. armády v počte 
1 000 poddôstojníkov a 3 000 vojakov pre doplnenie 2. čs. brigády.

NARIAĎUJEM:
1. Nábor organizuje a uskutočňuje 1. čs. náhradný pluk s maximálnou rýchlosťou.
2. Nábor dobrovoľníkov vykonávať na novo oslobodenom území Slovenska od 

rieky Ondavy po Poprad.
3. Organizovať tri náborové, odvodové a preverovacie komisie, a to jednu v ná-

hradnom pluku /stálu/ v mieste jeho dislokácie, dve komisie pojazdné. Každej nábo-
rovej komisii bude pridelený dôstojník ČA – predstaviteľ 4. UF.

4. Odvod a preverovania dobrovoľníkov vykonávať v sídle toho Okresného ná-
rodného výboru, v okrese ktorého sa nábor vykonáva.

Odvodu a preverovaniu dobrovoľníkov je prítomný predseda Miestneho národ-
ného výboru, ktorý je povinný predviesť dobrovoľníkov zo svojej osady. 

5. Odvod dôstojníkov a rotmajstrov vykonáva len stála odvodová a preverovacia 
komisia náhradného pluku.

6. Prevádzať odvodovou komisiou osoby, ktoré neprešli preverovacou komisiou 
OBZ – zakazujem.

7. K 1. čs. náhradnému pluku do Popradu odosielať len záložníkov – dobrovoľ-
níkov schopných na vojenskú službu v poli, preverených preverovacou komisiou 
OBZ.

8. Prezentovaných záložníkov a ich proviant na cestu do Popradu previezť povoz-
mi mobilizovanými z osady, do ktorej dobrovoľníci prislúchajú.

9. Nábor organizovať takto:
Stála komisia /náhr. pluku/ vykoná nábor v okresoch Poprad, Levoča, Kežmarok, 

Spišská Nová Ves.
Druhá /pojazdná/ komisia Prešov a okresy severne.
Tretia /pojazdná/ komisia Košice, Spiš. Nová Ves a okresy južne.
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10. Dve autá Studebaker pre pojazdnú komisiu a APH pridelí veliteľ zborového 
tyla náhradnému pluku od 1. II. 1945 do 28. II. 1945.

11. Všetkých prezentovaných záložníkov po vykonaní evidenčného konania pri-
deľovať 2. čs. brigáde, pokiaľ mnou osobne nebude nariadené inak.

12.  O priebehu náboru a počte prezentovaných osôb hlásiť denne cez 4. oddel. 
štábu 1. čs. zboru.

Náčelník štábu:      Veliteľ 1. čs. zboru:
mjr. pech. LOMSKÝ B.     brig. gen. SVOBODA L.
       v. z. gen. Boček 

VÚA – VHA Praha. f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/7, inv. č. 335.
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49  1945, 6. februára. SV. – Nariadenie veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR na čiastočnú mobilizáciu na 
oslobodenom území Slovenska

Vládny delegát na oslobodenom území so súhlasom 4. ukrajinského frontu naria-
dil čiastočnú mobilizáciu na oslobodenom území v okresoch:

ZBOROV, SPIŠSKÁ STARÁ VES, STARÁ ĽUBOVŇA, BARDEJOV, KEŽ-
MAROK, POPRAD, SNINA, LEVOČA, SABINOV, PREŠOV, SPIŠSKÁ NOVÁ 
VES, HUMENNÉ, VRANOV n/T., GIRALTOVCE, TREBIŠOV, SOBRANCE, 
KOŠICE, MICHALOVCE, DOBŠINÁ, KAPUŠANY, SEČOVCE, GEĽNICA, 
podľa mobilizačnej vyhlášky.

Mobilizovaní budú:
a) dôstojníci a rotmajstri z povolania do 50 rokov,
b) dôstojníci a rotmajstri v zálohe do 45 rokov,
c) poddôstojníci do 35 rokov,
d) vojaci do 30 rokov,
slovenskej, českej národnosti, ktorí slúžili v československej, slovenskej alebo ma-

ďarskej armáde.
Mobilizačnú vyhlášku vydá vládny delegát.
Čiastočná mobilizácia na oslobodenom území musí byť dokončená do 18. febru-

ára 1945.

Nariaďujem:
1. Vykonaním čiastočnej mobilizácie poverujem veliteľa náhradného pluku 1.
2. Veliteľ náhradného pluku dá zabezpečiť ubytovanie pre 10 – 12-tisíc osôb, 

a to v náhradnom pluku v Poprade a okolí, pri formujúcej sa 2. čs. brigáde v Levoči 
a okolí a v Kežmarku, kde sa bude formovať 4. čs. brigáda.

3. Veliteľ tyla 1. čs. zboru zabezpečí stravovanie, kuchyne alebo kotly a vystrojenie 
mobilizovaných vojenských osôb.

4. Prednosta 4. oddelenia zboru vyzdvihne dňa 6. 2. 1945 o 16,00 hod. v Koši-
ciach mobilizačné vyhlášky od vládneho delegáta.

5. Veliteľ náhradného pluku pripraví z počtov náhradného pluku 1 po jednom 
mobilizačnom dôstojníkovi do každého okresu. Tri autá na rozvezenie mobilizova-
ných dôstojníkov dodá veliteľ tyla zboru dňa 7. 2. 1945 k dispozícii do 20. 2. 1945 
náhradnému pluku a zabezpečí pre ne APH1.

6. Okresný mobilizačný dôstojník, ktorý bude mať plnú moc veliteľa 1. zboru, 
nadviaže kontakt s príslušným okresným národným výborom a s jeho právomocou 
vykoná urýchlene vyhlásenie mobilizácie v obciach okresu.
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7. Okresný mobilizačný dôstojník zabezpečí v okresnom meste miestnosti pre 
zhromažďovanie mobilizovaných vojenských osôb, vyhotoví ich zoznamy, zorganizu-
je postupne pochodové jednotky, určí veliteľov skupín zo zmobilizovaných dôstojní-
kov alebo rotmajstrov, určí os pochodu a odosiela ich k náhradnému pluku. O čase 
odchodu a počte osôb transportu upovedomí náhradný pluk.

V obciach upozorní zmobilizovaných, že títo musia mať so sebou také zásoby je-
dla, aby im vystačili po dobu pochodu k náhradnému pluku. Bude vhodné, keď obce 
dajú zmobilizovaným k dispozícii povozy a poťahy, ktoré sa potom vrátia.

Upozorní, aby si zmobilizovaní so sebou vzali topánky, ktoré sa hodia pre poľnú 
vojenskú službu.

8. Náhradný pluk zmobilizovaných prezentuje, podľa možností vystrojí a ihneď 
pridelí podľa môjho zvláštneho rozkazu.

9. Náhradný pluk vykonáva ihneď mobilizáciu najvzdialenejších okresov. V naj-
bližších okresoch vyhlási mobilizáciu hneď, ako bude mať zabezpečené stravovanie 
a ubytovanie mobilizovaných osôb.

10. Náhradný pluk hlási denne o 20.00 hod. 4. oddeleniu štábu 1. zboru počty 
prezentovaných dôstojníkov, rotmajstrov, poddôstojníkov a vojakov.

Za správnosť                      
Náčelník štábu     Veliteľ 1. čs. armádneho zboru
mjr. B. Lomský    generál L. Svoboda

Bojová cesta československé vojenské jednotky v SSSR v archívních dokumentech (1944 – 
1945). Praha : HPS ČSLA, 1988, s. 84-87.

* * *
1 Automobilové pohonné hmoty.



223

50  1945, 8. februára. – Informácia o situácii nepriateľských
vojsk v pásme činnosti sovietskej 18. armády

Vel. 1. čs. zboru
2/B oddel.       SV, 8. 2. 1945

Správa o nepriateľovi od 18. arm.
zo 6. 2. 1945

Pred pravým krídlom armády na sev. záp. svahoch Lipt. Holí sa nepriateľ jednot-
kami 91. hor. strel. pluku 4. hor. strel. divízie bráni na čiare Čimhová – hora Dugali-
na – h. Vrchdolinky – kóta 1 107 – kóta 1 312. V rotách má do 50 – 60 mužov.

Pred stredom a pravým krídlom armády sa nepriateľ jednotkami 254. p. divízie, 
zosilnenými jednotkami 136. horského  práporu 3. horskej divízie, bráni na čiare sev. 
vých. od Jalovca – záp. od Smrečian – stred Vitálišoviec (včítane) 454 p. plukom, Vi-
tálišovce – Iľanovo 484. p. plukom 254. p. divízie a na úseku južne od Iľanova II/138 
hor. práporom 3. horskej divízie. 

254. p. divízia bola v januári 1945 doplnená pochodovými prápormi a zvyškami 
52. motorizovaného pluku 18. tankovej divízie. Toho času majú roty v divízii do 60 
– 65 mužov.

Delostrelectvo nepriateľa, v zložení:  94. del. pluk 4. horskej divízie, 254. del. 
pluk 254. p. divízie, delostreleckými náletmi a metodickou paľbou podporovalo pro-
tiútoky nepriateľskej pechoty, sťažovalo akcie našich jednotiek, ostreľovalo obranné 
postavenia a prísunové cesty vojsk, ako aj iné prifrontové komunikácie a osady. Den-
ne vystrelilo do 500 až 2 500 granátov a mín.

K 6. 2. 45 bolo zistené toto zoskupenie delostreleckých a mínometných jednotiek 
nepriateľa:  – Liesek, Brezovica – 1 del. odd. 105 mm 94. pl. 4. hor. div.,

– Pavlova Ves, Lipt. Trnovec – 1. del. odd. 105 mm 94. pl. 4. hor. div.,
– Lipt. Sv. Mikuláš – 1 del. odd. 105 mm 254. p. div.,
– Ploštín, Bodice, Pavč. Lehota – 1. del. odd. 105 mm 254. p. div.
Nepriateľské mínomety pôsobia z priestorov: – Čimhová – 1 mín. skupina 81 

mm,
– Jalovec – 2 mín. skupiny 81 mm,
– Vitálišovce – 1 mín. skupina 81 mm,
– Lipt. Sv. Mikuláš – 1 mín. skupina 81 mm,
– Iľanovo – 1 mín. skupina 81 mm,
– Demänová – 1 mín. skupina 120 mm.
Dovedna disponuje nepriateľ 4 delostreleckými oddielmi a 9 mínometnými sku-

pinami.
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Tanky a samohybné delá – nepriateľ sa v posledných dňoch obmedzil na delostre-
leckú a mínometnú paľbu z predného okraja a z hĺbky obrany.

Proti armáde nasadené jednotky pechoty podporuje 311. brigáda samohybných diel, 
ktorá je zo zálohy hlavného velenia, disponuje asi 20 tankmi a samohybnými delami, 
ako aj úderná skupina 4. horskej divízie majúca do 10 tankov a samohybných diel.

K 6. 2. 45 boli tanky a samohybné delá rozmiestnené takto:
– Liesek, Trstená – do 10 (v zostave 4. hor. strel. div.),
– Lipt. Sv. Mikuláš – do 6 (prináležiace 311. brigáde samohybných diel),
– Odrašová, Palúdzka – do 15 (prináležiace 311. brigáde samohybných diel).
Zálohy nepriateľa:
4. horská divízia nasadená pred ľavým krídlom armády má v zálohe naproti roz-

hraniu pravého suseda armády PO1, žen. prápor a poľný náhradný prápor – disloko-
vané pravdepodobne v priestore Ústie2, Trstená.

254. p. divízia, majúca v 1. línii 454. a 484. pluk, má v zálohe v priestore Ružom-
berok – Ondrašová 82. divíznu skupinu, 254. záložný fusiliersky prápor a divízne 
jednotky.

Časti 16. p. divízie 2. záložnej p. divízie (M) boli vyvedené do tyla za účelom 
zreorganizovania.

Časti 208. pluku boli z úseku pred ľavým susedom vyvedené a podľa zajatcov 
získaných partizánmi, prepravené do priestoru Turč. Sv. Martina.

Charakteristika nepr. obrany
Na úseku Čimhová – h. Vrchdolinky – kóta 1 107 – kóta 1 312 nepriateľ pôvod-

ne nemal vybudovanú obranu. Obrana na tomto úseku nateraz pozostáva z ojedine-
lých zákopov. Bolo zistených 6 činných guľometných hniezd.

V priestore Čimhovej  v období od 3. do 5. II. 1945 vykonávalo opevňovacie 
práce civilné obyvateľstvo.

Pripravované obranné pásmo na úseku Lipnica Wielka – Trstená nie je obsadené. 
Okopové práce sa na tomto úseku ešte stále vykonávajú.

Pred stredom a ľavým krídlom armády má nepriateľ po stránke ženijnej obranné 
pásmo už pripravené.

Od Smrečian po kótu 748 (záp. od Vitálišoviec) je zákop plného profilu. Na 
úseku Okoličné – Iľanovo je zákop pre stojaceho strelca s guľometnými hniezdami. 
Južne od Iľanova sú nesúvislé strelecké okopy, miestami drôtené prekážky a mínové 
polia.

V blízkosti nádražia Lipt. Sv. Mikuláš sú zhotovené DOT3-y. V meste samotnom 
Nemci údajne podmínovali poštový úrad, gymnázium a všetky továrne.

V hĺbke nepriateľskej obrany, na úseku Jalovec – Bobrovec – Ondrašová, je zho-
tovené obranné pásmo zo súvislých zákopov.



225

Na prednom okraji nepriateľskej obrany boli zistené tieto guľometné hniezda: 
– sev. od Jalovca – 4,
– záp. od Smrečian – 3,
– kóta 748 – 2,
– záp. od Okoličného – 4,
– v priestore Iľanova – 6.

Bojové prostriedky a obranné postavenia v hĺbke
Pre ľahké odpútanie svojich vojsk má nepriateľ pripravené bojové prostriedky 

v hĺbke za účelom obsadenia pripravovaných obranných postavení a na zdržiavanie 
našich vojsk od jedného obranného postavenia k druhému.

Hlavné cestné komunikácie: Trstená – Tvrdošín – Oravský Podzámok – Kraľova-
ny, Lipt. Sv. Mikuláš – Ružomberok – Kraľovany – Vrútky – Žilina.

Pozdĺž týchto ciest sú pripravené záchytné postavenia pre vedenie ústupového 
boja zadných vojov. Všetky hlavné mosty po cestách sú pripravené na vyhodenie 
a objazdy, ako aj úseky, ktoré nemožno obísť, sú zamínované.

3 – 4 km sev. vých. od Ružomberka sa tiahne vybudované obranné postavenie 
skladajúce sa z 2 radov súvislých streleckých zákopov, 400 m od seba vzdialených. 
Pred predným zákopom je drôtená prekážka a protitankové mínové pole.

Na vých. a juhových. okrajoch mesta je pripravených do 90 delostreleckých 
hniezd. 3 km južne od mesta sú protitankové prekážky pretínajúce cestu B. Bystrica 
– Ružomberok.

V priestore Dolného Kubína, Vrútok a Kraľovian je obrana pripravovaná analo-
gicky ako pri Ružomberku.

Podľa agentúrnych správ od 22. 1. 1945 nemecké velenie pripravuje obranu po-
zdĺž riek a komunikácií vedúcich na juh od Moravskej Ostravy. Západne od pripra-
vovaných obranných postavení sa zhromažďujú vojská.

Hlavná strategická obrana sa pripravuje na čiare Těšín – Čadca – Žilina a ďalej 
pozdĺž Váhu.

5 – 6 km vých. od Žiliny od severu na juh a juhovýchod sa tiahne vybudované 
obranné pásmo pretínajúce cestu a železničnú trať. Pred postavením sú drôtené pre-
kážky napojené elektrinou z miestnej elektrárne.

Na úseku Žilina – Ružomberok (8 km záp. od Žiliny) je systém protitankových 
prekážok (protitankové priekopy a hrádze). V priestore Hričova (8 km záp. od Žili-
ny) pretína údolie Váhu protitanková priekopa so zamínovaným dnom.

Na Považí sa obrana tiahne po vých. svahoch Malých Karpát a predstavuje systém 
zákopov 300 – 400 m od seba vzdialených a na tú istú vzdialenosť od seba sú vybu-
dované DOT-y a DZOT-y a delostrelecké palebné postavenia. Na smeroch, kde je 
tankový terén, sú vybudované protitankové priekopy a hrádze.
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Analogický systém obrany sa pripravuje aj na týchto čiarach: Moravská Ostrava 
– Frídlant – Ostravice a Mor. Ostrava – Vsetín – Valaš. Klobouky.

Úmysly nepriateľa
Využívaním hornatého terénu a dôkladnými ženijnými prácami, zavčasu pripra-

venými, má nepriateľ možnosť dlho a úporne sa brániť.
Úmyslom nepriateľa je plánovitý ústup živej sily, techniky a tylov na hlavnú ob-

rannú čiaru pri spomaľovaní postupu našich vojsk na pripravených medziľahlých 
postaveniach. Čas a tempo ústupu sú  podmieňované situáciou pred pravým krídlom 
a stredom 4. ukrajinského frontu.

Záver
V dôsledku toho, že nepriateľovi sa podarilo stabilizovať front pred pravým kríd-

lom a stredom 4. ukrajinského frontu, treba očakávať ďalší odpor nepriateľa pred 
frontom 18. armády na pripravených ústupových postaveniach.

Za správnosť prekladu:
Prednosta odd. B     Náčelník štábu:
škpt. pech. Frant. Sedláček    mjr. pech. B. Lomský 

VÚA- VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs.as v SSSR, sign. C/2/5, inv. č. 233. 

* * *
1  Prieskumný oddiel.
2  Ústie nad Priehradou.
3  Dolgovremennaja ognevaja točka (slov. betónový bunker).
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51 1945,  11.  februára 1945. SV. – Nariadenie zástupcu
veliteľa 1. čs. armádneho zboru brig. gen. B. Bočeka 
o zaraďovaní partizánov, ktorí prešli cez front, do 1. čs. 
armádneho zboru

1. čs. zbor v ZSSR     SV, 11. 2. 1945
4. oddel.
Čj.: 421/org. 1945     Podľa rozdeľovníka. 
Vec: Čs. partizáni – pridelenie

1.  Všetci príslušníci 2. brigády, pokiaľ vyjdú z partizánskej činnosti na oslobo-
dené územie, budú ihneď odosielaní k náhradnému pluku do Popradu, kde budú 
prezentovaní a odtiaľ odoslaní do sídla 2. brigády, do Kežmarku.

2.  Ostatní partizáni čs. štátnej príslušnosti budú sústreďovaní v náhradnom plu-
ku v Poprade, kde budú prezentovaní, prípadne odvedení, preverení a prideľovaní 
k jednotkám takto:

– 1/3 k 4. a 2. sam. brigáde. Preverenie vykoná por. pech. Scheimann Jan, 4. brig.,
– 2/3 k 1. a 3. sam. brigáde a jednotkám zboru. Ich pridelenie vykoná 4. oddel. 

štábu zboru po dohode s OBZ,
– v jednotkách budú zaradení podľa ich odborných znalostí a veliteľských schop-

ností, a to v prieskumných jednotkách, v ženiných a zákopníckych jednotkách, 
v spojovacích jednotkách (radista) a pod.

3.  Podľa popisu veliteľov partizánskych oddielov a po preverení veliteľ náhrad-
ného pluku navrhne jednotlivcov, okrem príslušníkov 2. brigády, na vyznamenanie, 
prípadne na povýšenie a predloží návrhy 4. oddel. štábu zboru.

4.  Ktorí sa osvedčili a vyznamenali vo veliteľských funkciách, majú patričnú in-
teligenciu a dávajú záruku ďalšieho uplatnenia, vyberie veliteľ náhradného pluku 
a vykoná s nimi po dohode s veliteľmi škôl na dôstojníkov v zálohe psychotechnic-
ké skúšky a zaradí do škôl na dôstojníkov v zálohe. Veliteľ 2. brigády toto vykoná 
zvlášť.

5.  Veliteľ náhradného pluku hlási, koľko príslušníkov partizánskych oddielov 
bolo pridelených brigádam a koľko do škôl na dôstojníkov v zálohe.

Náčelník štábu    Zástupca veliteľa 1. čs. zboru
mjr. pech. Lomský B.   brig. gen. Boček Bohumil
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Dostane: veliteľ 1. čs. brig.
veliteľ 3. čs. brig.
veliteľ 4. čs. brig.
škpt. del. Brožík V. pre 2. čs. brig.
veliteľ náhradného pluku
veliteľ školy na dôst. pech. v zál.
veliteľ školy na dôst. del. v zál.
veliteľ tyla
1., 2., OBZ, 3., 4. oddel. obehom
zal.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/7, inv. č. 335.
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52 1945, 13. februára. – Nariadenie veliteľa 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu o používaní 
slovenského a českého jazyka v služobnom i neslužobnom 
styku

1. čs. zbor v ZSSR      SV, 13. 2. 1945

4. oddel.
Čj.: 433/dôv. 1945
Vec: Slovenský a český jazyk – používanie   Podľa rozdeľovníka  

1. Služobným jazykom v služobnom i mimo služobnom styku sú rovnocenné slo-
venčina i čeština.

2. V 2. a 4. brigáde, ďalej v útvaroch náhradného pluku, pokiaľ sú zložené z pre-
važnej väčšiny zo Slovákov, bude používaný cvičebný poriadok v slovenskej reči.

Veliteľ 1. čs. zboru v ZSSR
brig. gen. Svoboda Ludvík

Dostane: velit. 2. sam. brig.
velit. 4. sam. brig.
velit. náhr. pluku
štáb zboru obehom
zal.

VÚA – VHA Praha, f. 2. čs. samostat. paradesant. brigáda v SSSR 1944 – 1945, sign. 7/1, inv. 
č. 14.
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53  1945, 16. februára. Londýn. – Depeša hlavného veliteľa
div. gen. S. Ingra náčelníkovi Čs. vojenskej misie v ZSSR 
brig. gen. H. Píkovi o organizácii brannej moci na 
oslobodenom území

Z Londýna, dňa 16. februára 1945:
804-820/17     
gen. Píka
17. dep.

Na vašu depešu číslo 719-755/3. januára a 696/718/3. januára 1945:
Depešou HV 792-803/16. februára 1945 bol daný súhlas s uskutočňovanými 

zmenami v organizácii zboru. Dnešná situácia, keď časť vládnej delegácie je už na 
SLOVENSKU, núti k tomu, aby bola riešená otázka organizácie brannej moci na 
oslobodenom území  SLOVENSKA.

Bude nepochybne hlavnou úlohou predného sledu HV, aby tieto otázky preroko-
val na mieste, avšak rokovania treba predbežne pripraviť.

Preto prerokujte otázky budovania nových útvarov na tomto základe:
Je snahou postaviť čo najskôr väčší počet jednotiek, ktoré by boli čo najrýchlejšie 

zaradené po boku ČA do ďalšieho boja. Predovšetkým musí byť doplnený zbor, ako 
už prerokovávate. Pretože ale zbor nemôže svojimi orgánmi vykonávať mobilizáciu 
na celom oslobodenom území, treba vykonávaním mobilizácie poveriť zvláštne ve-
liteľstvo. Toto veliteľstvo, podľa nášho návrhu VOÚ1, by mobilizáciu vykonávalo už 
hneď za bojovým pásmom, sústreďovalo by ale brancov do priestoru, ktorý by vyhra-
dilo veliteľstvo frontu. Tam by zriadilo strediská podľa zbraní či služieb, kde by branci 
boli vystrojení zo zásob dodaných veliteľstvom frontu.

Odtiaľ by skupiny bez akéhokoľvek precvičovania boli odosielané priamo k zboru, 
kde v tyle divízií a zborových útvarov by zbor pridelil dôstojníkov a vykonal naj-
nutnejšie doplnenie poľného výcviku, než by boli zaradení do jednotiek. Rovnako 
by boli odosielaní aj dôstojníci, aby boli v tyle zboru najprv precvičení, než budú 
zaradení.

Keď bude viac brancov, než potrebuje zbor, boli by pri VOÚ, podľa dodávky 
zbraní, najskôr vytvárané samostatné brigády, ktoré by boli ihneď nasadené do boja 
a postupne rozširované.

VOÚ, ktoré by vykonávalo mobilizáciu a doplňovanie, by bolo v styku s veliteľ-
stvom frontu, rovnako veliteľ zboru, inak by boli obaja velitelia v priamom styku.

VOÚ by postavilo len najnutnejšie orgány na vykonávanie mobilizácie a pre stre-
diská. Z osôb menej schopných pre poľnú službu by stavalo, podľa požiadaviek veli-
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teľstva frontu, pracovné alebo špeciálne útvary pre práce v tyle a pre úlohy vládneho 
delegáta (pohraničnej služby a pod.).

Týmto rozdelením je možné zabezpečiť, že sa zbor bude môcť sústrediť len na svo-
je úlohy a že skutočne bude môcť plniť uložené mu bojové úlohy s väčším úspechom 
a menšími obeťami.

Nevidím dobre možnosti, aby bol ustanovený pre obe úlohy – bojové i doplňova-
nia – jediný spoločný veliteľ. To je možné v rámci úplne samostatnej armády, ale nie 
u nás, kde sme vo všetkom závislí od ČA. V operatívnych veciach by spoločný veliteľ 
nemohol zasahovať do poľných vecí veliteľstiev, ktoré zostávajú podriadené príslušnej 
sovietskej armáde, či inému vyššiemu veliteľstvu. Rovnako by nebolo možné, aby 
veliteľ oslobodeného územia sedel na veliteľstve frontu.

Oznámte svoj názor na otázku spoločného veliteľstva, či vysvetlite jeho potrebu. 
Pri rokovaní sa snažte docieliť, aby Najvyššie velenie ČA vydalo skutočné rozkazy 
veliteľovi frontu o tom, ako bude rozhodnuté o úprave budovania nových útvarov 
a o rozdelení právomocí medzi poľné a zápoľné veliteľstvá.

Pokiaľ možno čo najskôr podajte správu o výsledku rokovania.

HV čj. 3103/taj.1945
Dešifroval: 16. II. 45, 21.00 hod.:

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 245/1/33.

* * *
1   Veliteľstvo oslobodeného územia.
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54  1945, 16. februára. SV Sv. Peter – Hlásenie veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu hlavnému 
veliteľovi div. gen. S. Ingrovi o bojovej činnosti zboru od 
15. januára do 15. februára 1945

1. čs. zbor      SV Sv. PETER, 16. II. 1945
Čj. 02/taj./1945
Vec: Bojová činnosť 1. čs. zboru

v dňoch 15. I. – 15. II. 1945 – hlásenie

Hlavnému veliteľovi
div. gen. INGROVI Sergejovi
LONDÝN
(Cez Čs. voj. misiu v ZSSR, Moskva)

Veliteľovi oslobodeného územia
KOŠICE

I. Od 16. do 21. januára 1945 jednotky 1. čs. zboru v operačnom podriadení 1. 
gard. armády viedli útočné boje a prenasledovali nepriateľa na pravom krídle armády 
na smere Stropkov – Bardejov a od 22. januára do 3. februára 1945 v operačnom 
podriadení 18. armády na rozhraní 4. ukrajinského frontu na smere Prešov, Levoča, 
Kežmarok a potom Poprad, Štrba, Lipt. Sv. Mikuláš.  

Od 3. II. 1945 do 15. II. 1945 jednotky 1. čs. zboru udržiavali dotyk s nepriate-
ľom na čiare: kóta 790 – Žiar – Smrečany – Okoličné.

II.  Po polročnej prestávke vojská 1. ukrajinského frontu dňa 12. januára 1945 
začali dôkladne pripravenú, veľkú ofenzívu z predmostia na západnom brehu rieky 
Visly, západne od Sandomierza. V dňoch do 15. januára sa k tejto ofenzíve pripojo-
vali vojská 1. bieloruského frontu z dvoch predmostí na západnom brehu Visly južne 
od Varšavy, vojská 2. bieloruského frontu z dvoch predmostí na pravom brehu rieky 
Narev na sever od Varšavy, vojská 3. bieloruského frontu vo Východnom Prusku 
a 4. ukrajinského frontu v priestore západne od Sanoku a od 18. januára 1945 aj na 
východnom Slovensku.

Od 12. do 31. januára sovietske vojská rozdrvili nemecké armády v Poľsku, ob-
kľúčili nemecké vojská vo Východnom Prusku, vnikli hlboko do Nemecka, zatlačili 
nepriateľa od Visly na Odru, dosiahli priestor len 85 km od Berlína, 45 km od mo-
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ravsko-sliezskych hraníc, 65 km od Štetína, oslobodili od nepriateľa celé východné 
a časť stredného Slovenska.

Tejto veľkej ofenzívy sa zúčastnili aj jednotky 1. čs. zboru.

III.   PRECHOD 1. ČS. ZBORU Z OBRANY DO PRENASLEDOVANIA 
NEPRIATEĽA:

1. čs. zbor po 45 dňoch obrany východne od rieky Ondavy sa dňa 16. januára 
1945 pripojil 2. a 3. peším práporom na fronte Ciechania – Vyšná Jedľová k ofenzíve 
jednotiek 38. armády a počas 16. – 18. januára donútil nepriateľa ustúpiť na tomto 
fronte na západný breh rieky Ondavy.

V dňoch 14. – 18. januára 1945 sa 1. čs. zbor pripravoval spolupracovať s jed-
notkami 11. pešieho zboru pri prielome obrany nepriateľa na čiare Nižná Olšava 
– Bžany. Táto akcia sa nerealizovala vzhľadom na to, že nepriateľ v noci z 18. na 19. 
januára 1945 pod tlakom celkovej situácie na sovietsko-nemeckom fronte, ponecha-
júc slabé krycie prvky, začal pred frontom 11. pešieho zboru a ľavým krídlom 1. čs. 
zboru ustupovať smerom na západ.

Na svitaní dňa 18. januára 1945 pechota 3. čs. brigády a prápor samopalníkov 
tankovej brigády prešli cez rieku Ondavu, rozprášili krycie prvky nepriateľa na fronte 
Bokša1 – Šandal – Niž. Olšava a začali prenasledovanie nepriateľa: 3. čs. brigáda na 
smere Niž. Olšava, Vyš. Olšava, Okrúhle, Kučín, Bardejov a samopalníci na smere 
Bokša, Štiavnik, Rovné, Zborov.

Počas 19. januára 1945 pechota 1. čs. brigády zlomila odpor nepriateľa pri rieke 
Ondave na fronte od Stročína až po Nižnú Polianku a začala prenasledovať nepriateľa 
smerom na Zborov.

Rozhodnými údermi a obchvatnými manévrami pechota zboru marila pokusy sa-
mopalníkov nepriateľa zadržať jej postup, likvidovala odpor pešieho práporu nepria-
teľa v priestore Kučína, Kurimy a Nemcoviec. V noci z 19. na 20. januára jednotky 
1. čs. zboru rozhodným, prekvapujúcim úderom rozprášili krycie jednotky nepriateľa 
a zmocnili sa dôležitých oporných bodov – Bardejova a Zborova.

PRECHOD 1. ČS. ZBORU DO PRIESTORU ZÁPADNE OD PREŠOVA:
O 10.00 hod. 20. januára 1945 došiel rozkaz veliteľa 1. gard. armády zastaviť 

ďalší postup a počas dňa 20. januára 1945 sústrediť jednotky zboru v priestore Bar-
dejova a Zborova a od zotmenia začať pochod s úlohou do svitania 22. januára 1945 
sa sústrediť v priestore západne od Prešova. 1. čs. zbor prešiel súčasne do operačnej 
podriadenosti 18. armády.

V dňoch 21. a 22. januára 1945 jednotky 1. čs. zboru vykonali usilovný 60 km 
pochod z priestoru Zborova do priestoru západne od Prešova a o 11. hod. dňa 22. 
januára 1945, po niekoľkých hodinách odpočinku, pechota 1. čs. zboru vystriedala 
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jednotky 128. pešej divízie a nadviazala dotyk s nepriateľom na čiare Štefanovce – Ši-
roké – Víťaz, na úpätí horského zalesneného hrebeňa Branisko.

BOJE 1. ČS. ZBORU O BRANISKO:
Po 3-dňových bojoch dňa 25. januára jednotky 1. čs. zboru obchvatným manév-

rom jednotiek 1. čs. brigády na smere Fričovce – Lipovce – Vyšný Slavkov a prá-
porom samopalníkov 1. čs. tankovej brigády zo severu na smere Breznica – Nižný 
Slavkov, nočnou rýchlou akciou 3. pešieho práporu prekvapili a rozprášili nepriateľa 
brániaceho sa na svahoch západne od Vyšného Slavkova a vyvrátili obranu nepriate-
ľa na horskom zalesnenom hrebeni Branisko. V ranných hodinách nepriateľ, kryjúc 
svoj ústup skupinami samopalníkov, zamínoval ústupové cesty, strhol všetky mosty 
, na komunikáciách v úzkych horských prechodoch a na svahoch silnými náložami 
vyhodil zátarasy a oporné steny a hlavnými silami začal pred frontom 1. čs. zboru 
ustupovať do pripraveného opevneného postavenia v priestore východne od Levoče.

  1. čs. zbor na svitaní dňa 25. januára 1945 začal prenasledovanie nepriateľa na 
smeroch: 1. čs. brigádou na smere Vyšný Slavkov – Olšavica – Torysky – Dolina2 – 
Kežmarok a 3. čs. brigádou na smere Široké – Spišské Podhradie – Levoča – Huncovce.

BOJ O LEVOČU, PRENASLEDOVANIE NEPRIATEĽA NA SMERE
 LEVOČA – KEŽMAROK:
K 20.00 hod. 25. januára 1945 jednotky 1. čs. zboru nadviazali dotyk s predsu-

nutými odpormi nepriateľa v priestore západne od Torysiek, západne od obce Doľa-
ny a v Hrhove3. Počas 26. januára pechota zboru nadviazala dotyk s nepriateľom vo 
vybudovanej obrane so súvislou rozčlenenou zákopovou sieťou, s drôtenými a míno-
vými prekážkami a s pevnôstkami pre ľahké zbrane na čiare Dolina – Úloža – výšina 
667 – výšina 665. V noci na 27. januára 1945 sa 1. čs. zbor jednotkami 3. čs. brigády 
úderom z východu a severovýchodu, v spolupráci s 24. pešou divíziou ČA, zmocnil 
okresného mesta Levoče.

Jednotky 1. čs. brigády v ranných hodinách 27. januára zlomili odpor nepriateľa 
v priestore Doliny, počas dňa pokračovali v energickom prenasledovaní nepriateľa 
a už o 22. hod. 27. januára 1945 pechota brigády obsadila okresné mesto Kežmarok. 
O 03.00 hod. 28. januára 1945 pechota 3. čs. brigády prekročila rieku Poprad na 
smere Huncovce – Veľká Lomnica.

Nariadil som počas dňa 28. januára 1945 sústrediť 1. čs. brigádu v priestore Veľká 
Lomnica – Huncovce a v ďalšom prenasledovať nepriateľa 3. čs. brigádou po osi Veľ-
ká Lomnica – Štrbské Pleso – stanica Štrba.

BOJE 1. ČS. ZBORU V PRIESTORE HORNÉHO TOKU RIEKY VÁH:
V noci z 28. na 29. januára 1945 došiel operačný rozkaz veliteľa 18. armády, kto-
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rým 1. čs. zboru nariaďoval vystriedať jednotky 17. pešieho zboru v priestore Štrby 
a pokračovať v prenasledovaní nepriateľa po osi Východná – Liptovský hrádok – Lip-
tovský Sv. Mikuláš.

O 14,00 hod. dňa 29. januára 1945 1. čs. brigáda vystriedala jednotky 17. pe-
šieho zboru a začala ďalší postup po nariadenej osi. 3. čs. brigáde som nariadil po 
dosiahnutí stanice Štrba postupovať za 1. čs. brigádou v druhom slede. Nepriateľ 
kryl ústup valných síl 254. pešej divízie pechotou v sile práporu, ktorou v priestore 
Východnej, Važca a Štrby vykonával protiútoky s podporou tankov, samohybných 
diel a silnej delostreleckej a mínometnej paľby. 1. čs. brigáda odrážajúc protiútoky 
nepriateľa v silnej delostreleckej a mínometnej paľbe do 16.00 hod. 30. januára čel-
nými jednotkami dosiahla juhozápadný okraj lesa severovýchodne od Liptovského 
Hrádku.

V spolupráci s jednotkami 17. pešieho zboru, ktoré útočili z juhu,  a 3. čs. brigá-
dy, ktorá útokom zo severovýchodu v priestore Podturne a Beňadikovej preťala cestu 
Liptovský Hrádok – Liptovský Sv. Mikuláš, jednotky 1. čs. brigády po úporných 
bojoch obsadili Liptovský Hrádok.

ZASTAVENIE POSTUPU 1. ČS. ZBORU:
V dňoch 1. – 3. februára sa 1. čs. zboru podarilo zatlačiť nepriateľa k rieke Smre-

čianka. Na čiare kóta 790 – Žiar – Smrečany – Okoličné bol postup jednotiek 1. čs. 
zboru zastavený silným palebným odporom nepriateľa z vybudovaného obranného 
postavenia.

Po 17-dňovom rýchlom postupe boli jednotky 1. čs. zboru značne unavené, 
tylá nestačili postupu pechoty, a delostrelectvu sa nedostávalo množstvo muní-
cie potrebnej na účinnú podporu útoku pechoty. S ohľadom na túto situáciu 
vlastných jednotiek a taktiež preto, že sa nepriateľ úporne bránil v pripravenom 
výhodnom postavení, bolo nariadené v dňoch 5. – 10. februára zastaviť ďalší 
postup na dosiahnutej čiare, vykonávať intenzívny prieskum nepriateľa, zorga-
nizovať odpočinok mužstva a uskutočniť opatrenia na materiálne zabezpečenie 
ďalších útočných akcií.

Po 6-dňovej dôkladnej a starostlivej príprave, o 09.25 hod. dňa 12. februára 
1945, prešiel 1. čs. zbor pechotou 3. čs. brigády, pechotou 1. a 3. pešieho práporu 1. 
čs. brigády do útoku s úlohou prelomiť obranu nepriateľa na smere kóta 790 – Jalo-
vec – Beharovce. Napriek húževnatým útokom našej pechoty, mohutnej prípravnej 
paľbe a paľbe priamej podpory, na ktoré sa spotrebovalo 11 333 delostreleckých ná-
bojov a mín, nepodarilo sa našej pechote dosiahnuť úspech. Nepriateľ odrážal našu 
pechotu presnými priehradnými paľbami. Obzvlášť účinné boli jeho paľby z ťažkých 
guľometov, ktoré z výhodne umiestnených pevnôstok na odvrátenom svahu viedli 
nepriame, šikmé metné paľby po predpolí. 
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Dňa 14. februára 1945 došiel operačný rozkaz veliteľa 18. armády, ktorým bolo 
jednotkám 1. čs. zboru nariadené prejsť do obrany na čiare:  4 domy 1,8 km severne 
od kóty 790 – cintorín 1 km severozápadne od Žiaru – západný okraj Smrečian – ju-
hozápadné svahy výšiny 770 – výšina 713 – Okoličné.

IV. Za 13 dní postupu 1. čs. zboru, v období od 18. do 31. januára 1945 naše 
jednotky prelomili štyri pripravené obranné postavenia nepriateľa, v boji postúpili 
o 150 km a vykonali 75-kilometrový presun.

V bojoch sa obzvlášť osvedčili velitelia peších jednotiek iniciatívnym rozhodova-
ním, najmä v situáciách, keď vzhľadom na prirodzený charakter boja v horách zostali 
ich jednotky odlúčené od nadriadených štábov.

Veľký podiel na úspešnom postupe majú ženijné jednotky zboru, ktoré v období 
od 15. januára do 10. februára postavili 23 mostov dlhých 6 – 32 m, s nosnosťou 
10 – 30 ton, opravili 30 km, odmínovali 120 km ciest a dovedna odstránili 12 000 
nepriateľských protipechotných a protitankových mín.

Veľmi zaťažené boli aj spojovacie jednotky vzhľadom na rýchly postup a nepriaz-
nivé horské podmienky pre rádiové spojenie a stavbu telefónneho vedenia cez vysoké, 
silne zalesnené, strmé horské hrebene.

Účasť 1. čs. zboru v bojoch o územie ČSR v období od 15. januára potvrdi-
la veliteľský postreh, vysokú bojovú a mravnú hodnotu i vytrvalosť príslušníkov 
zboru.

V. V čase od 15. januára do 16. februára bolo jednotkami 1. čs. zboru obsadených 
týchto 182 miest a obcí:

– v priestore severozápadne od Stropkova: Ciechania, Vápeník, Ożenna, Grab, 
Kečkovce, Roztoky, Nižná Olšava, Vyšná Olšava, Šandal, Rovné, Bokša, Bokšarov-
nia4, Baňa, Hradisko, Štiavnik5, Radoma, Okrúhle, Šapinec, Kožany, Kučín, Ne-
mcovce, Kurima, Nižná Polianka, Hutka, Varadka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, 
Vyšný Orlík, Jurkova Voľa, Rovné, Hrabovčík, Mestisko, Beňadikovce, Mlynárovce, 
Ondavka, Vyšná Polianka, Becherov, Regetovka, Komloša, Stebnik, Stebnická Huta, 
Blechnarka, Wysowa, Jedlinka, Niklová, Smilno, Dubová, Cigla, Čarno, Kurimka, 
Cernina, Ortuťova, Lipová, Dubinné, Brezovka, Hažlín, Beloveža, Hrabovec, Šašová, 
Poliakovce, Vyšná Voľa, Lukavica, Komárov, Bardejovská Nová Ves, Andrejová, Dlhá 
Lúka, Bardejovské Kúpele, Šorfiozede6, mesto Zborov a okresné mesto Bardejov;

– v priestore západne od Prešova: Bertotovce, Štefanovce, Lipovce, Lačnov, Šin-
dliar, Fričovce, Široké, Víťaz, Ovčie, Dolina, Hrišovce, Vojkovce, Slatvina, Oľšav-
ka, Dúbrava, Harakovce, Korytné, Pongrácovce, Kojbachpustá7, Poľanovce, Vyšný 
Slavkov, Nižný Slavkov, Hamborek, Brezovica, Štelbach8, Blažov, Dolina, Brutovce, 
Podproč, Ordzovany, Bijacovce, Beharovce, Petrovce, Hodkovce, Žehra, Dobrá Vôľa, 
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Spišské Podhradie, Kolbachy9, Lúčka, Jablonov, Baldovce, Buglovce, Nemešany, Hr-
hov, Klčov, Doľany, Roškovce, Úloža, Pavľany, Oľšavica, Nižné Repáše, Torysky, Zá-
vada, Vyšné Repáše, Levočská Dolina, Levočské kúpele a okresné mesto Levoča;

– v priestore severozápadne od Levoče: Mariánska Hora, Honalak10, Hradisko, 
Vlkovce, Ruskinovce., Dvorce, Tvarožná, Ľubičské kúpele, Bukovinka, Pikovce, 
Abrahámovce, Farkašovce11, Vrbov, Ľubica, Žakovce, Huncovce, Veľká Lomnica 
a okresné mesto Kežmarok;

– v priestore severne a severozápadne od Popradu: Milbach12, Veľký Slavkov, Stará 
Lesná, Nová Lesná, Tatranská Lomnica, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Nový 
Smokovec, Pekná Vyhliadka, Tatranská Polianka, Vyšné Hágy, Štrbské Pleso a želez-
ničná stanica Štrba;

– v priestore horného toku rieky Váh: Važec, Východná, Hybe, Kráľova Lehota, 
Liptovská Kokava, Pribilina, Vavrišovo, Dovalovo, Porúbka, dôležité stredisko lesné-
ho hospodárstva Liptovský Hrádok, Sv. Peter, Podtureň, Uhorská Ves, Jamník, Beňa-
diková, Stošice, Okoličné, Jakubovany, Sv. Ondrej, Hôra13, Konská, Veterná Poruba, 
Smrečany a Žiar.

VI.  STRATY SPÔSOBENÉ NEPRIATEĽOVI V OBDOBÍ OD 15. I. DO 
15. II. 1945:

Zabitých a ranených: 2 000 nemeckých a maďarských vojakov.
Zajatých: 364 nemeckých a maďarských vojakov.
Zničené: samohybné delo – 1, lietadlo – 1, batérie 105 mm – 3, KPÚV 37 mm 

– 1, mínometné batérie 119 mm – 5, nákladné autá – 10, povozy – 20, kone – 30, 
ĽG – 51, kryty s ŤG – 14.

Umlčané: del. batérie 105 mm – 6, mín. batérie 119 mm – 6, mín. batérie 81 
mm – 8.

Trofeje: horské delá – 5, ŤG a ĽG – 37, pušky a samopaly – 277, kone – 40, sklad 
s muníciou a chemickým materiálom.

VII.   STRATY 1. ČS. ZBORU V OBDOBÍ OD 15. I. do 15. II. 1945:
1. čs. brigáda:
padlých: dôst. – 2, poddôst. – 25, voj. – 90; dovedna – 117,
ranených: dôst. – 18, poddôst. – 63, voj. – 250; dovedna – 331,
nezvestných: poddôst. – 4, voj. – 26; dovedna – 30,
dovedna vyradených: dôst. – 20, poddôst. – 92, voj. – 366; dovedna – 478.

3. čs. brigáda:
padlých:  dôst. – 3, poddôst. – 11, voj. 69; dovedna – 83,
ranených: dôst. – 15, poddôst. – 36, voj. – 182; dovedna – 233, 
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nezvestných: poddôst. – 9, voj. – 18; dovedna – 27,
dovedna vyradených: dôst. – 18, poddôst. – 56, voj. – 269; dovedna – 343.

Tanková brigáda:
padlých: poddôst. – 2,
ranených: vojakov – 8,
nezvestných: vojakov – 3,
dovedna vyradených: poddôst. – 2, voj. - 11; dovedna – 13.

Zborové jednotky:
ranených: dôst. – 1, poddôst. – 4, voj. - 7; dovedna – 12,
nezvestných: dôst. – 1, voj. – 1; dovedna – 2,
spolu vyradených: dôst. – 2, poddôst. – 4, voj. – 8; dovedna – 14.
    
Dovedna v období od 15. januára do 15. februára 1945 bolo vyradených:
padlých: dôst. – 5, poddôst. – 38, voj. – 159; dovedna – 202,
ranených: dôst. – 34, poddôst. – 103, voj. – 447; dovedna – 584,
nezvestných: dôst. – 1, poddôst. – 13, voj. – 48; dovedna – 62,
spolu vyradených: dôst. – 40, poddôst. – 154, voj. – 654; dovedna – 848.

VIII. ORGANIZOVANIE NOVÝCH JEDNOTIEK:
Rozkazom veliteľa 4. ukrajinského frontu č. 005 zo dňa 5. februára 1945 bola 

1. čs. zboru dovolená mobilizácia na oslobodenom území Slovenska v počte 1 000 
dôstojníkov, 2 000 poddôstojníkov a 9 000 vojakov, ktorí slúžili v bývalej českoslo-
venskej a slovenskej armáde.

Súčasne rozkazom veliteľa 4. ukrajinského frontu č. 005 bolo 1. čs. zboru na-
riadené organizovať 4. československú samostatnú brigádu, s rovnakou organizáciou 
ako 1. čs. brigáda – vojnový počet 5 756 vojakov. Nariadil som formovanie brigády 
v Levoči. Na veliteľské miesta som určil: veliteľ brigády – plk. pech. Kuna Pavel, zást. 
veliteľa brigády – mjr. pech Kukla Miloslav, náč. štábu – škpt. jazd. Matl Antonín, 
prednosta 1. oddelenia – kpt. jazd. Kuncl Leopold, prednosta 2. oddelenia – zatiaľ 
neurčený, prednosta OBZ – por. Scheinmann Jan, prednosta 3. oddelenia – npor. 
Steiner David, veliteľ delostrelectva – mjr. Bayer Fridolín, dočasný prednosta 4. od-
delenia – kpt. Altmann Otto, veliteľ ženijných vojsk – npor. Ing. Pohl14, veliteľ tyla 
– kpt. Rosický Rudolf, šéflekár brigády – škpt. MUDr. Garga Viktor.

Šifrovkou veliteľa 4. ukrajinského frontu zo dňa 18. januára 1945 bolo nariadené 
zorganizovať 2. čs. samostatnú brigádu podľa vzoru 1. čs. sam. brigády. Pri obsadzo-
vaní veliteľských miest sa počíta s dôstojníkmi 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí ešte 
doteraz sú činní v partizánskych oddieloch v tyle nepriateľa.
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V rámci 3. čs. brigády bol zorganizovaný 6. peší prápor, ktorý je od 9. februára 
1945 bojaschopný a plní bojové úlohy.

Rozkazom č. 2008 dôv./org./45 som dňa 2. februára nariadil sformovať dva prá-
pory lyžiarov samopalníkov.

Podľa rozkazu veliteľ 4. ukrajinského frontu bol dňa 5. februára 1945 zriadený 
stavebný cestný prápor 1, ktorý je priamo podriadený veliteľovi 1. čs. zboru. Staveb-
ný cestný prápor 1 sa už zúčastnil bojov. Vojnový počet stavebného cestného práporu 
1 je 364 vojakov.

  Dňa 31. januára 1945 som nariadil vytvoriť regulačnú rotu, ktorá bolo kmeňovo 
pričlenená k stavebnému cestnému práporu 1 a operačne je podriadená prednostovi 
1. oddelenia 1. čs. zboru.

Dňa 20. februára 1945 bude v 1. čs. zbore zriadené spojovacie učilište ako samo-
statná hospodárska stotina. Miesto dislokácie bude Poprad.

Dňa 2. februára 1945 bolo pri štábe 1. čs. zboru, 1., 3. a tankovej brigády, leteckej 
divízie a náhradného pluku zriadené oddelenie OBZ, ako rovnoprávne oddelenie 
štábu, s bezpečnostným oddielom pri OBZ štábu zboru a s družstvom ochrany pri 
štáboch brigád, leteckej divízie a náhradného pluku.

Dislokácia nových jednotiek k 15. februáru 1945:
2. čs. brigáda – Kežmarok,
4. čs. brigáda – Levoča, 
lyžiarske prápory – Štrbské Pleso.

IX. Dňa 9. II. 1945 1. čs. samostatná tanková brigáda dostala 50 nových tankov 
T-34 a je od tohto dňa plne bojaschopná.

X. POČET AKTÍVNYCH BODÁKOV KU DŇU 15. II. 1945:
1. čs. brigáda: 1. p. prápor – 175, 2. p. prápor – 205, 3. p. prápor – 98, prápor 

samopalníkov – 1 – 80, trestanecký oddiel – 26; dovedna – 584,
3. čs. brigáda: 4. p. prápor – 141, 5. p. prápor – 146, 6. p. prápor – 173, prápor 

samopalníkov 2 – 95; dovedna 555,
POČTY PRIESKUMNÝCH JEDNOTIEK KU DŇU 15. II. 1945:
1. čs. brigáda: 1. p. prápor – 25, 2. p. prápor – 5, 3. p. prápor – 15, brigádna 

prieskumná rota – 35; dovedna – 80,
3. čs. brigáda: 4. p. prápor – 12, 5. p. prápor – 14, 6. p. prápor – 25, brigádna 

prieskumná rota – 87; dovedna – 138.
Kmeňové počty osôb – v prílohe15.



240

XI.  ZÁVER:
Bojová činnosť 1. čs. zboru v období od 15. I. do 15. II. 1945 bola veľmi úspeš-

ná. Počas neho na základe  bojov boli zabraté dôležité miesta: Bardejov, Zborov, 
Branisko, Spišské Podhradie, Levoča, Kežmarok, Liptovský Hrádok a začal sa boj 
o Liptovský Mikuláš.

Za 13 dní postupu prelomili jednotky zboru štyri pripravené obranné postavenia 
nepriateľa a v boji postúpili o 150 km. 

Nepriateľovi boli spôsobené veľké straty, bolo získaných mnoho zajatcov a ukoris-
tený vojnový materiál. Straty zboru: 848 osôb.

Za tieto úspešné operácie bol 1. čs. zbor trikrát uvedený v rozkaze najvyššieho 
veliteľa Červenej armády maršala Stalina.

Aj v organizácii zboru nastal pokrok. Jednotky 1. a 3. brigády boli doplnené, naria-
dená bola mobilizácia dôstojníkov a rotmajstrov z povolania do 50 rokov, dôstojníkov 
a rotmajstrov v zálohe do 45 rokov, poddôstojníkov do 35 rokov a vojakov do 30 rokov.

Ďalej sa začal nábor dobrovoľníkov do škôl na dôstojníkov v zálohe s úplným 
stredoškolským a vyšším vzdelaním

Veliteľstvo 4. ukrajinského frontu nariadilo organizovať 2. a 4. brigádu v rovna-
kom zložení a počtoch, ako sú 1. a . 3 čs. brigáda. Obe brigády budú postavené 
a pripravené na bojové akcie v marci t. r.

Tanková brigáda má takmer úplný počet tankov a je pripravená na nasadenie do 
bojovej činnosti.               

Veliteľ 1. čs. zboru:
brig. gen. SVOBODA L.   

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/12, inv. č. 93.

* * *
 1  Od r. 1964 je mestskou časťou Stropkova. 
 2  Levočská Dolina.
 3  Spišský Hrhov.
 4  Nepodarilo sa identifikovať.
 5  Šarišský Štiavnik.
 6  Nepodarilo sa identifikovať. 
 7  Nepodarilo sa identifikovať.
 8  Tichý Potok.
 9  Studenec.
10   Nepodarilo sa identifikovať.
11  Vlková.
12  Mlynica.
13   V roku 1924 bola obec pričlenená k obci Jakubovany.
14 Npor. Josef Pohl.
15 Nepublikuje sa.
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55  1945, 17. februára. Londýn. – Depeša hlavného veliteľa
div. gen. S. Ingra veliteľovi 1. čs. armádneho zboru brig. 
gen. L. Svobodovi oceňujúca bojovú činnosť zboru pri 
oslobodzovaní Slovenska

Z Londýna, dňa 17. februára 1945
Gen. Píka:
Zasielam depešu pre gen. Svobodu:

 Brig. gen. L. Svoboda, dočas. vel. 1. čs. zboru v ZSSR

Po boku víťaznej ČA sa jednotky 1. čs. zboru v ZSSR zúčastňujú oslobodzovania 
krajov ČSR od nepriateľských vojsk a ich pomáhačov. Od 6. 10. 1944, keď prvé jed-
notky zboru vstúpili na prvú časť SLOVENSKA oslobodenú ich bojovou účasťou, 
je zbor v neustálych bojoch. Za cenu veľkých obetí, ktoré postihli tak dôstojníkov, 
rotmajstrov, poddôstojníkov i vojakov, zbor sa zaslúžil vo svojich bojoch o ovládnutie 
Zborova, Bardejova, Levoče, Kežmarku a Popradu, a tým získal trvalé zásluhy o oslo-
bodenie SLOVENSKA.

Oceňujem vysokú morálnu hodnotu, ktorú počas týchto bojov prejavovali jed-
notlivci bez rozdielu hodnosti, rovnako ako aj celé jednotky, oceňujem zároveň aj 
výkon celej jednotky v takých ťažkých podmienkach. Som presvedčený, že len veľká 
lásku k ľudu doma, ktorý toľko trpel pod útlakom zbesilého nepriateľa, Vás všetkých 
povzbudila k týmto skvelým výkonom. Očakávam, že aj počas ďalších bojov sa všetci 
ukážete dôstojnými úlohy, ktorá Vám pripadla po boku a zásluhou slávnej ČA.

Skláňam sa v úcte pred obeťami tých, ktorí už nebudú svedkami víťazstva spra-
vodlivého boja nášho národa, ktorí sa však toľko oň zaslúžili.

Za všetky výkony zboru, ktoré boli umožnené pomocou ľudu ZSSR a jeho víťaznej 
ČA, vyslovujem Vám ako veliteľovi, všetkým zaradeným dôstojníkom, rotmajstrom, 
poddôstojníkom i vojakom, mužom i ženám, svoje uznanie a veliteľskú vďaku.

Div. gen. Sergej Ingr
hlavný veliteľ

Dešifroval: 17. 2. 45 o 12.00 hod.

VÚA – VHA Praha, f. ČSVM v SSSR, sign. 245/1/33.
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56  1945, 17. februára. SV. – Zvláštny dôverný rozkaz
veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. 
L. Svobodu o povolení nosiť hodnosti dosiahnuté 
v partizánskych oddieloch a nepriznávaní vojenských 
hodností dosiahnutých v slovenskej armáde po vzniku 
Slovenského národného povstania

1. čs. zbor v ZSSR

ZVLÁŠTNY DÔVERNÝ ROZKAZ čís. 1
SV, 17. februára 1945.

l. 1.  Povolenie nosenia hodností dosiahnutých v partizánskych oddieloch a v slo-
venskej armáde do povstania v Banskej Bystrici

1. Povolenie nosenia hodností dosiahnutých v partizánskych oddieloch:
a) Príslušní velitelia priznajú vojenským osobám, ktoré slúžia v jednotkách 1. čs. 

zboru, nadobudnuté a overené poddôstojnícke hodnosti v partizánskych oddieloch. 
U tých, ktorí predtým v československej alebo slovenskej armáde poddôstojnícke 
hodnosti nemali alebo predtým vojenskú službu vôbec nekonali, rozhodnú velitelia, 
či majú absolvovať poddôstojnícke školy. Je v záujme služby, aby všetci absolvovali 
aspoň krátky teoretický výcvik.

b) Tí, ktorí nadobudli dôstojnícke hodnosti v partizánskych oddieloch a predtým 
dôstojníkmi neboli, absolvujú školu na dôstojníkov v zálohe. Po úspešnom absol-
vovaní školy bude im dôstojnícka hodnosť priznaná až do konečného rozhodnutia 
MNO.

Tým, ktorí predtým boli dôstojníkmi v československej alebo slovenskej armá-
de a boli v partizánskych oddieloch povýšení, priznáva sa resp. povoľuje sa nosenie 
hodnosti nadobudnutej v československej alebo slovenskej armáde podľa smernice 
MNO a o hodnosť získanú v partizánskych oddieloch si písomne požiadajú na veli-
teľstve zboru.

2. Nepriznanie nadobudnutých dôstojníckych hodností udelených bratislavskou 
slovenskou vládou alebo od bratislavského min. nár. obrany od  povstania v Banskej 
Bystrici.

Nepriznávajú sa dôstojnícke hodnosti, ktoré nadobudli dôstojníci slovenskej ar-
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mády od bratislavskej vlády alebo ministra národnej obrany odo dňa začatia povsta-
nia v Banskej Bystrici.

Za správnosť:
Náčelník štábu    Veliteľ 1. čs. zboru v ZSSR
mjr. pech. LOMSKÝ B.   brig. gen. SVOBODA L. 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR – IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. A/4/15, inv. č. 32.
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57  1945, 18. februára. – Nariadenie vojenskej rady 4.
ukrajinského frontu veliteľovi 1. čs. armádneho 
zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodovi na odstránenie 
nedostatkov zistených v 1. čs. armádnom zbore po 
neúspechu ofenzívnej činnosti v dňoch 12. a 13. februára 
1945

Vojenská rada 4. ukrajinského frontu                                       DÔVERNÉ! 
18. február 1945
Čj. 0071

veliteľovi 1. ČSAZ v ZSSR
gen. Svobodovi

Vyšetrovaním príčin neúspechu ofenzívy 18. armády v dňoch 12. a 13. 2. 1945 
bol u Vám zvereného zboru štábom frontu zistený rad nedostatkov v organizačnej 
a operačnej činnosti štábu, čo v istom stupni malo vplyv na zdar bojovej činnosti 
armádneho zboru.

1. Štáb zboru venuje malú pozornosť prieskumu; chýba plán prieskumu, pozoro-
vacia služba nie je organizovaná, pozorovateľne brigád a práporov nedostali od armád-
neho zboru konkrétne úlohy, na pozorovateľne nie sú prideľovaní dôstojníci, zložky 
prieskumu neboli zjednotené spoločnou úlohou (bojový prieskum, priezvedy, výpa-
dy, nástrahy a pod., nie sú v súlade s ostatnými druhmi prieskumu). Pre prieskum sú 
vyberané náhodné osoby, príprave mužstva na prieskum nie je venovaná pozornosť.

V dôsledku toho nemajú štáb zboru ani štáby brigád potrebné správy o nepriate-
ľovi.

Štáb zboru nevenuje pozornosť riadeniu bojovej činnosti svojich jednotiek, a to 
najmä: náč. štábu mjr. Lomský neudržiava osobný styk s podriadenými jednotkami, 
ich bojovú situáciu nepozná vždy presne, ale len podľa písomných hlásení, priebeh 
boja pozná len z telefonických rozhovorov, nevykonáva cvičenia so štábom zboru 
a štábmi brigád, čím bohaté skúsenosti z vojny s nemeckými fašistami zostávajú pre 
budúce boje nevyužité.

Vojenská rada frontu s veľkým uspokojením kvituje Vaše sebaobetavé osobné 
riadenia boja ako generála – vojaka a taktiež veliteľov brigád, ktorí sa nachádzajú 
priamo v bojových zostavách svojich vojsk, vplývajú na ich bojovú činnosť. Avšak na 
úspešné vedenie boja je potrebný nielen osobný príklad a statočnosť vyšších veliteľov, 
ale aj pomoc štábu, konkrétne a živo riadiaceho vojská.

2. V streleckých jednotkách armádneho zboru je nedostatočný počet dôstojníkov, 
zatiaľ čo v jednotkách pomocných vojsk je prebytok dôstojníkov.
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Strelecké jednotky zboru nie sú doplňované mužstvom na plné počty, zatiaľ čo 
mužstvo predpísané na počty rôt a práporov je mužstvo prideľované inde. Len na 
veliteľstve zboru bolo zistených 465 osôb nad predpísané počty a boli vytvárané aj 
jednotky, ktoré nie sú systematizované, a to so súhrnným počtom 949 osôb.

Zbrane a technická výstroj nie sú rovnomerne rozdelené medzi bojové zväzky.
Toto všetko svedčí o tom, že štáb nevenuje patričnú starostlivosť otázke vyrovna-

nia počtov vo svojich jednotkách.
3. Pri prehliadke dôstojníckych škôl popradskej posádky boli zistené tieto nedo-

statky:
a) nedostatočná disciplína v posádke;
b) vnútorný poriadok nie je pevný, nie je presný program výcviku, zamestnanie 

dôstojníckej školy veliteľ mení bez zdôvodnenej potreby.
Nedostatok akéhokoľvek poriadku spôsobuje tiež nedostatky po stránke zdravot-

nej; v školskom sklade sú uskladnené zbrane spoločne s chlebom, špinavými plášťami 
a našiel si tam miesto aj holič pre svoje holičstvo;

c) veliteľ delostreleckej dôstojníckej školy nevedel, čím sa jeho žiaci práve zamest-
návajú. Výcvik nie je riadne organizovaný, inštruktori nie sú riadne vycvičení a za-
mestnanie pôsobí dojmom, že ide len o zabíjanie času;

d) veľa času sa venuje zamestnaniu na ubytovniach a málo výcviku v poli;
e) kasárenské ubytovne sú väčšinou špinavé a zanedbané, čo platí aj o štábe zálož-

ného pluku.

Vojenská rada frontu požaduje:
1. Aby bojová činnosť jednotiek bola štábom riadená na základe živého bez-

prostredného styku.
2. Uložiť štábu zboru zodpovednosť za doplnenie vojsk na predpísané počty, t. j.. 

urobiť osobne zodpovedným náčelníka štábu.
3. Organizovať systematické cvičenia dôstojníkmi zboru, brigád a práporov 

na praktické osvojenie vojnových skúseností.
4. Všetky nepredpísané jednotky rozpustiť a použiť takto uvoľnené osoby na do-

plnenie streleckých práporov. Vykonanie hlásiť do 25. 2. 1945.
5. Dokončiť postavenie 4. čs. brigády do 1. 3. a 2. čs. paradesantnej brigády do 

5. 3. 1945.
6. Vytvoriť rámcové jednotky ako základ budúcich armádnych útvarov a hlásiť 

Vojenskej rade frontu potrebu dôstojníkov a mužstva.
7. Do 22. 2. 1945 v popradskej posádke zaviesť prísny poriadok a dať kasárňam 

vojenský vzhľad.
8. Program dôstojníckej školy upraviť tak, aby prevládali praktické cvičenia v te-

réne.
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9. Pre riadenie výcviku v dôstojníckej škole vybrať takých inštruktorov z radov 
dôstojníkov, ktorí by ovládali vyučovacie metódy a mali vojnové skúsenosti.

10. Požiadať československú vládu o vykonanie zmien v disciplinárnom poriadku 
tak, ako si to vyžadujú vojnové podmienky, aby bola v každom prípade zabezpečená 
vysoká disciplína vojsk.

11. O plnení týchto smerníc hlásiť Vojenskej rade frontu každých päť dní.

Veliteľ vojsk 4. ukrajinského frontu  Člen Vojenskej rady 4. ukrajinského frontu
armádny generál I. Petrov   generálplukovník L. Mechlis

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. arm. sboru  v SSSR, sign. B/2/3, inv. č. 71.
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58  1945, 20. februára. Londýn. – Prehľad o činnosti
a bojoch 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v dňoch od 4. do 
9. septembra 1944 pod velením brig. gen. J. Kratochvíla, 
spracovaný štábom hlavného veliteľa čs. brannej moci

Trupa: Dňa 4. 9. v noci začal 1. čs. zbor usilovný pochod od Sambora a za dva dni 
a dve noci prekonal vzdialenosť takmer 140 km; do svitania 7. 9. sa sústredil 20 km 
severovýchodne od Krosna.

Veliteľský aparát: Dňa 4. 9. bola stanovená úloha zboru takto: Dňa D vyrazia jed-
notky Červenej armády do útoku západne od Krosna s úlohou prelomiť nepriateľské 
postavenie a piateho dňa ofenzívy zmocniť sa Prešova. Dňa D plus 1 vyrazí z čiary 
Dukla – Iwla 1. čs. zbor spolu s 25. tankovým zborom, aby sa zmocnil priesmyku 
Dukla a ďalej Prešova.

Dňa 5. 9. informoval veliteľ čs. zboru veliteľov brigád a náčelníkov štábov a ozná-
mil im svoje riešenie. (Pritom je zbor 100 km za frontom a východisko je zatiaľ pevne 
v rukách nepriateľa.):

„V noci z D plus 1 sústrediť zbor v priestore Wietrzno – Równe. Pred svitaním 
dňa D plus 1 doraziť na čiaru severne od Dukly – Iwla a odtiaľ v tesnej spolupráci 
s 25. tankovým zborom, s hlavným úsilím cez Tylawu sa čo najskôr zmocniť priesmy-
ku Dukla a prenikať do priestoru Prešova, ktorý obchvátiť z juhozápadu.“ 

Dňa 6. 9. sa na zhromaždení veliteľov zborov u maršala Koneva  pozmenil smer 
a pásma, aby sa 1. čs. zbor nemusel starať o svoje krídla. Večer toho istého dňa veliteľ 
čs. zboru odišiel k veliteľovi 25. tankového zboru, že čs. zbor sa dňa D (8. 9.) sústredí 
severne v priestore Machnówka – Bóbrka, čo však veliteľ čs. zboru v priebehu ope-
rácií na svoju škodu nedodržal a hnal sa do predtým určeného priestoru Wietrzno 
– Równe.

Dňa 7. 9. vydal veliteľ zboru písomný rozkaz na útok dňa 9. 9.
Na posúdenie hodnoty vydaného rozkazu treba popri spomenutej úlohe mať na 

zreteli správy o nepriateľovi. Zostava nepriateľa zakreslená na mape podľa správ zo 
dňa 4. 9. Do 8. 9. veliteľ zboru nové správy nedostal.

Úloha 1. čs. zboru vytýčená vyššie ako pokračovanie útoku pri prielome vyžaduje 
od veliteľského zboru:

1. Najneskoršie dňa 8. 9. nadviazať spojenie s útočnými divíziami 1. sledu Čer-
venej armády.

2. Podľa priebehu ich boja plánovať pokračovanie v útoku na deň 9. 9. a podľa 
postupu týchto divízií riadiť postup 1. čs. zboru, ktorý pre deň 8. 9. bol v 2. slede.

Generál Kratochvíl nenadviazal osobný styk s veliteľom 67. ruského zboru, ktorý 
vykonával prielom. Až do 16.00 hod. dňa 8. 9. sa nestará o spojenie, potom znižu-
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je svoju funkciu na funkciu spojovacieho dôstojníka, ktorý medzi 18. a 19. /hod./ 
predbieha prúdy a dohovára sa s veliteľom čelného práporu 67. zboru a zakladá na 
jeho úsudku, že síce Wrocanka nie je v rukách ruských vojsk, že však stanovený cieľ 
Iwla – Dukla bude dosiahnutý (pritom sa chýli k večeru a uvedená čiara je 10 km 
vzdialená). Gen. Kratochvíl neplánoval útok podľa postupu čelného zboru, ale bez 
ohľadu na jeho postup, vydal rozkaz na útok dňa 9. 9. už 7. 9. na základe správ zo 
dňa 4. 9. a zotrval na svojim rozhodnutí, i keď vývoj udalostí žiadal pozmenenie, 
o čom pozri nižšie.

Činnosť dňa 8. 9. 1944 (vykonávanie rozkazu zo dňa 7. 9.):
Organizácia presunu zo zhromaždiska do východiska:
– Os presunu bola pôvodne vedená cez Krosno, hoci veliteľ zboru predpokladal 

na deň 8. 9., že nepriateľ svojimi zálohami bude držať Krosno, tento predpoklad sa 
ukázal

ako správny, a osu bolo možné pozmeniť cez Czarnorzeki – Odrzykoń – Turoszó-
wka – Polanka – Świerczowa Polska – Wrocanka – Wietrzno.

– Vyrazenie: Pohotovosť na odchod z miesta sústredenia nariadená na 11.00 hod. 
O 10.30 hod. upozornil veliteľ 38. ruskej armády, že 3. brigáda nedosiahla dovtedy 
Odrzykoń. Zostala stáť pri Czarnorzekach. Veliteľ zboru nemohol zistiť na rozkaz 
koho. O 16.00 hod. odišiel veliteľ 1. čs. zboru zo svojho SV v Krasnej a zistil, že 3. 
brigáda prešla cez Odrzykoń. 1. brigáda dosahovala Czarnorzeki a vzhľadom na pro-
tiidúce autá sa pozvoľna pohybovala. Veliteľ zboru predišiel 3. brigádu a asi o 19.30 
hod. dosiahol predné jednotky 67. zboru, u ktorých zistil: Situácia vo Wrocanke je 
neistá, výšiny na východ sú obsadené nepriateľom.

Reakcia na tieto správy si vyžadovala, aby čs. zbor zatiaľ neprekračoval priestor 
obce Świerzowa Polska (ktorý je asi 6 km od čiary dotyku) a sústredil sa okolo neho, 
aby boli sústredení velitelia a vykonaná obhliadka pre útok dňa 9. 9.

Namiesto toho gen. Kratochvíl nariadil: 3. brigáde ovládnuť Wrocanku a pre-
niknúť do priestoru Wietrzno – Równe. Jednotky 1. brigády boli riadené velite-
ľom zboru zo Świerzowy Polskej na západný breh potoka Jasiołka na Machnówku 
– Bóbrku. Tento rozkaz bol 1. brigáde vydaný o 13. hod. a veliteľ zboru podotýka, 
že táto brigáda bola roztiahnutá a postupovala pomaly. Veliteľ zboru útok neplá-
noval, hnal jednotky z pochodu priamo do útoku, v noci, bez veliteľskej obhliadky 
(pozri citovaný rozkaz 3. brigáde). Tým sa celý čs. zbor dostával do útoku po čas-
tiach, roztrieštene. Týmto unáhleným zasadením boli jednotky čs. zboru vlastne 
zmiešané s jednotkami ruskými, o čom svedčí posledný odsek zo str. 1 príloha 6: 
Priestor Machnówka – Chorkówka – Bóbrka bol na deň 8. 9. vyhradený pre 25. 
tankový zbor; 2 prápory 1. brigády, vzhľadom na zatarasené cesty, odtrhli sa od 
čelného práporu vo Świerzowe Poľskej, neodbočili na Machnówku (veliteľ 1. bri-
gády tvrdí, že zablúdili), išli ďalej po západnom brehu Jasiołky na Wrocanku, tesne 
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až za bojovou zostavou 3. brigády, ktorá už bola v boji s nepriateľom. Veliteľom 3. 
brigády boli vrátené späť na Machnówku. To všetko vytvorilo príčinu na čiastočný 
chaos aj v 3. brigáde (v tom čase nepriateľ slabšími silami vykonával protiútok 
v údolí Wrocanky).

Činnosť v noci z 8. na 9. 1944:
Veliteľ 1. čs. zboru vlastne zvečera dňa 8. 9. vydal rozkazy na útok. De facto, ako 

bude ukázané nižšie, nastalo zmiešanie sa so sovietskymi jednotkami, zablúdenie, 
také roztrieštenie, že veliteľ 1. čs. zboru nemal jednotky vôbec v ruke, o čom najlepšie 
svedčí fakt, že 1. brigáda začala útočiť dňa 9. 9. až o 17. hod.

Pokiaľ sa týka situácie nepriateľa, veliteľ zboru nevedel asi omnoho viac ako že 
dediny Bóbrka, Wrocanka a priľahlý lesný masív sú v rukách nepriateľa. Gen. Kra-
tochvíl uvádza: Nepriateľská zostava zakreslená na mape dňa 4. 9. Do 8. 9. som nové 
správy nedostal. Do noci 8. 9. nedostal veliteľ zboru taktiež žiadne správy od zmieša-
ného priezvedného oddielu 1. brigády, ktorý postupoval s čelným tankovým zborom. 
Dňa 9. 9. pred svitaním odišiel veliteľ zboru na smer Machnówka, kde sa stretol 
s veliteľom priezvedného oddielu 1. brigády škpt. Hynkom a veliteľom tankovej bri-
gády 25. tankového zboru. Ako uvádza gen. Kratochvíl vo svojom hlásení, správy 
o nepriateľovi boli nejasné, nepriateľ mal obsadené okraje lesov južne od Bóbrky; 
k večeru 8. 9. boli v boji zničené 4 vlastné tanky. Veliteľ 1. čs. zboru sa vo svojich 
hláseniach  nijako nezmieňuje, že by nariadil nejaké vyhľadávanie správ počas noci. 
Uvádza, že až ráno 9. 9., keď sa v boji získali zajatci, bolo zistené, že popoludní 8. 9. 
prišla do priestoru Dukly nová 75. pešia divízia nemecká (táto divízia bojovala veľmi 
dobre). Súhrnne, aj keď správy boli nejasné, musel gen. Kratochvíl vedieť, že odpor 
nepriateľa bol tuhý (keď neprerazil čelný 67. zbor), že nepriateľ opieral svoju obranu 
o dediny a výhodný lesný masív južne od Bóbrky a Wrocanky. Rovnako mu muselo 
byť známe, že na jeho ľavom boku nepadlo Krosno.

Pokiaľ ide o vlastné jednotky, gen. Kratochvíl uvádza, že nadobudol presvedčenie, 
že 1. brigáda sa nesústredí skôr ako o 09,00 hod. dňa 9. 9. (musel si byť teda vedomý 
neporiadku, ktorý v jednotke panoval).

Takáto situácia si vyžadovala  pozdržať vyrazenie jednotiek do útoku a vzhľadom 
na silné pozície nepriateľa bolo treba: systematické prípravy, starostlivo preskúmať 
palebný systém nepriateľa, sústrediť vlastné útočné prostriedky v tesnej spolupráci 
s podporujúcim 25. tankovým zborom.

Činnosť dňa 9. 9. 1944 (útok zboru?)
Za úsvitu: Útočí tanková brigáda z 25. tankového zboru, zmiešaný priezvedný od-

diel a prápor samopalníkov 1. brigády s úlohou zmocniť sa lesného masívu južne od 
Bóbrky. Tak je informovaný aj veliteľ 1. brigády, ktorý svoj prápor rozvinul v priesto-
re Machnówky na podporu útoku, ostatné dva prápory 1. brigády v tom čase blúdili. 
Čo robila 3. brigáda, zo správ nevyplýva.
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Z predbežných hlásení nie je jasné, prečo bol spustený len útok tankovej brigády 
25. tankového zboru, keď podľa predbežných hlásení mal čs. zbor dňa 9. 9. spolupra-
covať s 25. tankovým zborom. (Zavinila to nepripravenosť 1. brigády, či to bolo z dô-
vodu, že veliteľ čs. zboru neuchopil a nesústredil riadenie útoku do svojich rúk?)

Ráno: Dňa 9. 9. sa o 07.00 hod. veliteľ zboru vrátil na svoje SV vo Świerzowe 
Polskej, kde bol o 6.45 hod. dodaný rozkaz veliteľa 38. armády, datovaný o 06.00 
hod.: Útočiť o 7.00 hod. s hlavnými silami zboru a ovládnuť priestor Dukla – Iwla. 
Na podporu útoku boli dané 2 mínometné a 2 húfnicové pluky, velitelia ktorých,sa, 
s výnimkou veliteľa húfnicového pluku, ktorý sa nedostavil, hlásili u veliteľa zboru až 
o 08.00 hod. Spojenie s veliteľmi brigád nadviazali o 11.00 hod. Preto hodinu útoku 
veliteľ čs. zboru nariadil na 11.30 hod., a to:

1. brigáda, kryjúc svoje pravé krídlo pozdĺž cesty na Kobylany, mala útočiť s hlav-
ným úsilím na Bóbrku, Wolu Albinowsku, Nadole a ovládnuť výšiny severne od čia-
ry Iwla – Dukla.

3. brigáda (1. prápor peší a prápor samopalníkov) mala útočiť s hlavným úsilím 
na smere kóta 417 – trigonometer 512 a ovládnuť výšiny severne od Jasenky, kryjúc 
svoje východné krídlo dobytím kóty 510.

Podľa hlásenia gen. Kratochvíla času na prípravu útoku bolo dosť. (Velitelia de-
lostreleckých plukov nadviazali styk s brigádami o 11. hod. a o polhodinu mali byť 
s prípravou hotoví!) „3. brigáda bola predsa v stanovenom čase hotová.“

Podľa hlásenia raneného npor. Sochora, zdá sa, že delostrelecká paľba padla do 
prázdna, čo bolo asi následkom toho, že pre delostreleckú prípravu nebolo dosť 
času.

Priebeh boja, podľa hlásenia gen. Kratochvíla: Útok 3. brigády sa začal o 11.30 
hod., bol však čoskoro zastavený bočnou paľbou z priestoru Iwonicz – Rogi. Po zra-
není veliteľa práporu kpt. Moravca a zabití jeho zástupcu nastal pri protiútoku Ne-
mcov  dosť neusporiadaný ústup, ktorý veliteľ čs. zboru osobným zásahom zastavil.

Rozbor útoku: Z celého čs. zboru boli prostriedky tak nesústredené, že útok usku-
točňovali len dva prápory, pričom sa zdá, že delostrelecká paľba padla do prázdna. 
V súvislosti s 1. brigádou zostáva nevyriešená otázka, či veliteľ čs. zboru pri vyrazení 
útoku vôbec vedel, že táto brigáda ešte nie je sústredená. (Mal vôbec veliteľ zboru 
spojenie s touto brigádou?) Pokiaľ sa týka dodržania úlohy: maršal Konev nariaďoval 
ovládnuť priestor Dukla – Iwla. Veliteľ 1. čs. zboru sa rozhodol pre útok na vý-
chod od potoka Jasiołky cez Wrocanku na /kótu/ 417 – 512, pričom tento smer bol 
v defiláde bočných zbraní z priestoru Krosno – Suchodól – Rogi a neviedol vlastne 
k ovládnutiu Dukly – Iwly.

K večeru: O 17.30 hod. začala útočiť 1. brigáda s podporou tankov jednotiek 
25.  tankového zboru.

Keď sa veliteľ zboru po stabilizácii frontu u 3. brigády presunul na SV 1. brigády, 
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zistil, že čelné prvky 1. brigády vnikajú do lesa južne od Bóbrky. Na južný okraj lesa 
však neprenikli, ako zistil neskoršie.

Činnosť v noci z 9. na 10. 9. 1944:
Rozhodnutie veliteľa čs. zboru z večera dňa 9. 9. bolo nasledujúce:
1. brigáda pokračuje v plnení danej úlohy útočiac v nariadenom smere.
3. brigáda, ktorá bola daná k dispozícii už k večeru dňa 9. 9. (nie je dobre rozu-

mieť, čo tým veliteľ zboru myslí), prápor pplk. Fantu útočí na svitaní, aby ovládol 
výšiny severne od priestoru Dukla – Jasenka.

Prečo veliteľ zboru si stále rozširuje svoj front na východ od potoka Jasiołka, nie 
je známe.

Po oznámení rozhodnutia odišiel veliteľ zboru na SV vo Świerzowe Polskej, kde 
zistil:

– Nemci po výmene maďarskou divíziou už dňa 8.1 presunuli 75. divíziu na výši-
ny západne od čiary Dukla – Wrocanka, uzavierajúce kotlinu južne od Krosna, s úlo-
hou likvidovať prielom vlastného postavenia. Z priestoru Bardejov sú presunované 
jednotky už dňa 8.2 do priestoru Dukly.

– Podľa rozkazu veliteľa 38. armády, zbor so svojím GROS3 sa má presunúť v noci 
na 10. pozdĺž severných okrajov lesa južne od Bóbrky a postúpiť smerom na Kobyla-
ny,  aby kotlina Kobylany – Wietrzno a Iwla – Dukla bola obchvacovaná zo západu. 
V tomto zmysle vydal veliteľ čs. zboru príslušné rozkazy. Tieto rozkazy boli – aj keď 
styční dôstojníci išli na brencarrieroch, dodané dosť neskoro, takže prápory 1. brigá-
dy dňa 10. o 07.00 hod. boli čiastočne na južnom okraji lesa južne od Chorchówky, 
čiastočne v tejto dedine. 3. brigáda v boji išla lesom južne od Bóbrky.

V tejto situácii zistiac, že maršal Konev urobil veliteľom zboru gen. Svobodu, od-
išiel na svoje SV Świerzowa Polska, kde odovzdal velenie gen. Svobodovi.

Dôvody zbavenia velenia, uvedené maršalom Konevom:
- neovládanie zboru veliteľsky 
- neschopnosť organizovať boj
- netvrdé držanie jednotiek v ruke.
Z hlásenia gen. Píku (ZOE 92160) vyplýva, že neúspech všeobecnej operácie sa 

odrazil na nervozite velenia armády i na našich veliteľoch a boli robené výčitky. Pplk. 
Střelka, veliteľ 3. brigády, bol zbavený velenia a 3. brigádu prevzal pplk. Fanta. Nie je 
ale uvedené, na koho rozkaz sa stalo, z akých dôvodov a či to bolo po neúspechu dňa 
9. 9., či neskoršie! Straty za deň 9. 9. boli: 23 dôst. a 746 mužov.

Činnosť dňa 10. 9. 1944:
O 06.00 hod. bol gen. Svoboda povolaný k veliteľovi armády a po návrate ozná-

mil gen. Kratochvílovi slová gen. Moskalenka: „Majúc k Vám veľkú dôveru, zverujem 
Vám velenie zboru, hoci ako som sa včera presvedčil, to ani s brigádou neviete.“ Gen. 
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Svoboda povedal gen. Kratochvílovi, že podľa jeho názoru sú príčiny jeho zbavenia 
funkcie iné, gen. Kratochvíl ten pocit nemá.

Priznanie gen. Kratochvíla: „Bez toho, aby som neúspech bojov zo dňa 8. a 9. 
septembra prisudzoval inému, konštatujem, že veliteľ 1. brigády a najmä 3. brigády 
neprejavili potrebnú energiu a iniciatívu.“

Aj keď priebeh bojov z došlých hlásení nie je úplne jasný, je zrejmé, že došlo k pre-
vineniu v nedodržaní najprimitívnejších zásad boja.

Poznámky gen. Miroslava:
Z doterajších správ o operáciách zboru počas velenia gen. Kratochvíla vysvitá:
a) Počiatočné rozkazy zboru na presun do miesta prvého určenia boli vydané bez 

akejkoľvek znalosti situácie ruských jednotiek i nepriateľa. Veliteľ zboru nepodnikol 
nič, aby vošiel do styku s ruskými jednotkami na fronte, kde mal byť zbor zasadený 
do útoku. Preto bol zasadený do neznáma.

b) Útok bol zasadený na širokom fronte slabými silami s nevyužitím posilňujú-
cich prostriedkov a bez riadnej prípravy,  teda predčasne; nemal nikde sústredenie 
prostriedkov.

c) Veliteľ zboru pravdepodobne nemal vplyv na vedenie boja.
Naozaj je vina na veliteľovi zboru, že zasadenie do útoku i vedenie boja bolo usku-

točnené z neznalosti velenia zboru a pridelených posilňujúcich prostriedkov.
Je preto nutné z toho vyvodiť dôsledky pri ďalšom zaradení gen. Kratochvíla.

VÚA – VHA Praha, f. HV – VB, sign. 29/2/30, čj. 823/taj., 3. odd. 1944. 

* * *
2   Správne malo byť: 9.
3  Hlavná časť, hlavné sily.
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59  1945, 20. februára, SV. – Hlásenie o činnosti jednotiek
1. čs. samostatnej brigády v ZSSR počas januára 1945

Velit. 1. čs. brigády                             Tajné!                                SV, 20. 2. 1945
Vec: Hlásenie o činnosti

jednotiek 1. čs. brigády 
v januári 1945

Náčelníkovi štábu
1. čs. zboru

V prvej polovici mesiaca sa brigáda nachádzala v obrane, do 4. 1. 1945 na úseku 
svahy vých. od VÁPENÍKA – 2. most na ceste juž. od SVIDNÍKA. 4. 1. 1945 roz-
šírila brigáda svoj úsek na sever až k cestičke sev. od CIECHANIEJ. Jednotky 81. 
pešej divízie boli vystriedané na tomto úseku 2. práporom, na miesto ktorého prišla 
skupina NOSEK, pretvorená neskoršie na 1. prápor, a časť 3. práporu. V noci z 15. 
na 16. 1. 1945 bol úsek brigády rozšírený na juh až po kótu 305. V uvedenom čase 
jednotky brigády uskutočňovali prieskumnú činnosť (16. 1. 1945 bol uskutočnený 
skupinou LAUFER1 – prápor samopalníkov a prieskumná rota – výpad smerom na 
Jurkovu Voľu), pričom prieskumné hliadky neustále zisťovali prítomnosť nepriateľa. 
Ďalej jednotky brigády zdokonaľovali obranu. Pokračovalo sa v akciách na klama-
nie nepriateľa. Hoci v uvedenom čase v úseku brigády zostala len jedna mínometná 
batéria 120 mm a protilietadlový oddiel, tieto úspešne plnili úlohy podpory našej 
prieskumnej činnosti a odrážania prieskumu nepriateľa. 1. a 2. delostrelecký pluk 
boli pridelené sovietskym jednotkám a zúčastnili sa delostreleckej prípravy dňa 15. 
1. 1945 pri JASLE.

 Dňa 16. 1. 1945 ustúpil nepriateľ v severnej časti nášho úseku od CIECHANIEJ 
po V. ORLÍK. 2. prápor s jednou rotou 3. práporu začal prenasledovať nepriateľa. 
Nepriateľ ustupoval, zanechávajúc slabé krycie prvky. Na čiare prebiehajúcej pozdĺž 
cesty z N. POLIANKY do V. ORLÍKA však boli naše jednotky zastavené až do 19. 
1. 1945, keď sa nepriateľ stiahol do obranného postavenia východne od ZBOROVA. 
Zvyšok brigády bol stiahnutý do priestoru N. Jedľovej a brigáda postupovala v dvoch 
prúdoch: 2. prápor dosiahol dňa 19. 1. 1945 priestor BECHEROVA, ostatné jed-
notky vyšli do priestoru CIGLA – ČARNO2, kde narazili na predsunutú obranu 
nepriateľa na výšine západne od ČARNÉHO. Avšak 20. 1. 1945 sa nepriateľovi 
podarilo odpútať a ustúpiť severozápadným smerom. Jednotky brigády pokračovali 
v postupe, obsadzujú ZBOROV a STEBNÍK. Na rozkaz zboru sa ale smer postupu 
brigády zmenil a jednotky sú nasmerované na juh. Delostrelectvo brigády nemohlo 
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podporovať postup brigády, pretože komunikácie neboli na presun upravené. 21. 1. 
1945 sa delostrelectvo sústredilo v ZBOROVE.

Jednotky brigády usilovným pochodom vykonali presun a dňa 21. 1. 1945 sa 
sústredili v priestore západne od PREŠOVA. Pešie jednotky boli čiastočne prevážané 
autami. 22. 1. 1945 vystriedala brigáda jednotky ČA na úseku západne od ŠIRO-
KÉHO. Nepriateľ držal obranu na východnom okraji lesa. Čelné útoky 2. prápo-
ru nemali úspech a jednotky uskutočnili obchvatný manéver cez ŠTEFANOVCE, 
LAČNOV na V. SLAVKOV, kde narazili na odpor nepriateľa. V ďalšom postupuje 
brigáda jadrom síl v smere na LEVOČU a zvyškom (1. prápor a prápor samopalní-
kov) na SPIŠSKÉ PODHRADIE, ktoré obsadzuje dňa 25. 1. 1945. Hlavné sily však 
narážajú na odpor medzi TORISKAMI a DOLINOU. 27. 1. 1945 brigáda dostáva 
úlohu odrezať ústupové cesty nepriateľa z LEVOČE. Pretože 3. brigáda obsadzuje 
LEVOČU, bola úloha zmenená a jednotky brigády pokračujú v postupe, zmocňu-
jú sa DVORIEC3 a o 22,00 hod. vnikajú do KEŽMARKU. 28. 1. 1945 sa všetky 
jednotky brigády sústredili v HUNCOVCIACH a VEĽKEJ LOMNICI. Brigádu 
v tomto období postupu podporoval IPTAP4 a dve sovietske horské mínometné ba-
térie. Ostatné delostrelectvo zdržala na presune nezjazdnosť cesty z V. SLAVKOVA 
do SPIŠSKÉHO PODHRADIA. 

Brigáda pokračuje v prenasledovaní nepriateľa cez ŠTRBU a naráža na odpor ne-
priateľa východne od VAŽCA. Útoky našich jednotiek nepriateľ odráža a brigáda sa 
sústreďuje v ŠTRBE. 30. 1. 1945 však nepriateľ ustupuje z VAŽCA k LIPT. HRÁD-
KU. Brigáda prenasleduje nepriateľa a zvádza boj o LIPT. HRÁDOK, do ktorého od 
severu vniká večer 30. 1. 1945. Nepriateľ ustupuje za PODTUREŇ. V poslednom 
období delostrelectvo brigády postupuje za brigádou, je v palebných postaveniach 
v priestore ŠTRBY a účinne podporuje náš boj o LIPT. HRÁDOK.

V bojoch a počas prenasledovania naše jednotky v januári 1945 obsadili tieto osa-
dy a mestá: CIECHANIA, VÁPENÍK, KEČKOVCE, ROZTOKY, N. ORLÍK, V. 
ORLÍK, JURKOVA VOĽA, OŻENNA, N. POLIANKA, KUCHTUS5, VARAD-
KA, V. POLIANKA, ONDAVKA, BECHEROV, JEDLINKA, N. MIROŠOV, 
V. MIROŠOV, DUBOVÁ, CIGLA, HUTISKO, ČARNO, NIKLOVA, SMIL-
NO, KURIMKA, ZBOROV, BRESTOVKA, STEBNÍCKA HUTA, KOMLOŠA, 
STEBNÍK, ŠINGLÁR, KOJBACHPUSTÁ, LAČNOV, LIPOVCE, N. SLAVKOV, 
BRUTOVCE, OLŠAVICA, PODPROČ, ORDZOVANY, BIJACOVCE, SPIŠSKÉ 
PODHRADIE, KOLBACHY, LÚČKA, JABLONOV, KLČOV, NEMEŠANY, 
DOĽANY, ROŠKOVCE, ÚLOŽA, MARIANSKA HORA, LEVOČSKÉ KÚPELE, 
DOLINA, ZÁVADA, V. REPÁŠE, N. REPÁŠE, TORISKY, PAVĽANY, DVORCE, 
GONALAK6, KOLVALD7, HRADISKO, RUSKINOVCE8, TVAROŽNÁ, ĽU-
BICA, KEŽMAROK, MALÝ SLAVKOV, VAŽEC, VÝCHODNÁ, HYBE, LIPT. 
HRÁDOK.
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Počas tejto doby bolo získaných 29 zajatcov a mnoho prebehlíkov – príslušníkov 
5. maď. ľahkej pešej divízie, 253. a 254. nem. pešej divízie a 97 horskej nem. pešej 
divízie.

Vlastné straty: 68 padlých, 208 ranených, 11 nezvestných.
Početný stav brigády k 31. 12. 1944: dôst. – 199, rtm. – 102, podd. – 1 217, voj. 

– 2 169, dôst. ČA – 40, výcvikové stredisko – 835.
Početný stav brigády k 31. 1. 1945: dôst. – 206, rtm. – 108, podd. – 1 365, voj. 

2 342, dôst. ČA – 38, podd. škola – 193.
Doplnky za január 1945: dôst. – 16, rtm. – 3, podd. – 51, voj. – 167.
Organizačné zmeny: Dňa 3.1. 1945 bola zriadená skupina NOSEK, ktorá bola 

neskoršie pretvorená na 1. p. prápor po doplnení mužstvom z výcvikového stredis-
ka. Výcvikové stredisko bolo likvidované na poddôstojnícku školu pod velením kpt. 
JENČA9.

Osobné zmeny: Dňa 8. 1. 1945 prevzal funkciu náč. štábu škpt. ROSENFEL-
DER. Dňa 8. 1. 1945 padol veliteľ práporu kpt. NOSEK, velenie práporu prevzal 
dočasne kpt. ODEHNAL a neskoršie škpt. HYNEK. Dňa 15. 1. 1945 prevzal vele-
nie brigády plk. pech. SATORIE JAN. Dňa 25. 1. 1945 padol škpt. ENGL, velenie 
dočasne prevzal npor. REICIN.

Prednosta 1. oddelenia     Náčelník štábu
v zast. kpt. del. OBDRŽÁLEK M.10    mjr.    gšt. ROSENFELDER Fr.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/5, inv. č. 134.

* * *
 1  Npor. Erich Laufer.
 2  Šarišské Čierne
 3  Obec Dvorce sa nachádzala asi 15 km severne od Levoče pod Krížovým vrchom v Levočskom 

pohorí. Jej územie bolo v r. 1953 zabraté do vojenského priestoru Javorina, takže obec postupne 
zanikla.

 4  Istrebiteľno-protivotankovyj artillerijskij polk (Stíhací protitankový delostrelecký pluk).
 5 Nepodarilo sa identifikovať
 6 Nepodarilo sa identifikovať.
 7 Nepodarilo sa identifikovať.
 8 Ruskinovce zanikli po zriadení vojenského obvodu Javorina. 
 9  Kpt. Karel Jenč.
10 Kpt. Miroslav Obdržálek.
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60     1945, 22. februára. – Zvláštny rozkaz veliteľa
1. čs. armádneho zboru o operačnom podriadení 
4. partizánskej brigády pplk. A. Cipricha1 1. čs. 
armádnemu zboru a jej úlohách

Veliteľstvo 1. čs. arm. zboru.

Zvláštny rozkaz č. 17
SV, 22. 2. 1945

1. Na rozkaz plk. Asmolova2 prechádza skupina „Ciprich“ dňom doručenia tohto 
rozkazu do operačnej podriadenosti 1. čs. arm. zboru.

2. Úloha: vykonávať usilovný prieskum v nepriateľskom tyle v údolí rieky Váh.
a) Vzatím zajatcov sev. záp. a juh. záp. od Lipt. Sv. Mikuláša preveriť príslušnosť 

nepriateľských jednotiek a ich úlohu.
b) Na smere Lipt. Sv. Mikuláš – Ružomberok zistiť dislokáciu nepriateľských zá-

loh, ich silu a väčšie presuny.
c) Prítomnosť nepriateľských tankov a samohybných diel.
d) Umiestnenie nepr. batérií a ich činnosť a účinky našej delostreleckej paľby.
e) Zistiť, či a ako je vybudované obranné postavenie
– záp. od potoka KVAČIANKA a odtiaľ južne,
– pri Ružomberku,
a či sú tieto postavenia obsadené nepr. jednotkami.
3. Získané správy vo forme hlásení odovzdávať doručiteľovi tohto rozkazu na odo-

slanie rádiom.
Pripraviť zabezpečenie spojenia spojkami na lyžiach pre prípad poruchy rádia.

Náčelník štábu      Veliteľ zboru
mjr. pech. B. Lomský    brig. gen. L. Svoboda

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/5, inv. č. 233. 

* * *
1  Pplk. Anton Ciprich, veliteľ 4. partizánskej brigády.
2  Plk. Alexej Nikitič Asmolov, náčelník Hlavného štábu partizánskeho hnutia na Slovensku.



257

61  1945, 23. februára. – Poznatky z bojov v hornatom
a zalesnenom teréne

1. čs. zbor       SV, 23. II. 1945
Vec: Poznatky z bojov – vydanie    Exempl. č. 8

POZNATKY Z BOJOV V HORNATOM A ZALESNENOM TERÉNE
(Výťah z ruskej príručky „Informacionnyj biuleten č. 24“)

I. Ústup nepriateľa v Karpatoch
Nepriateľ ustupujúc pod údermi našich vojsk sa vždy snažil zadržať naše útočiace 

jednotky na vopred vybudovaných, veľmi výhodných obranných postaveniach (na 
vodných tokoch, dominujúcich výšinách, uzloch komunikácií a prístupoch k osa-
dám), a tým zaistiť hlavným silám ústup na tieto pripravené výhodné čiary.

Svoje hlavné sily začal nepriateľ spravidla sťahovať v noci pod zaistením zadných 
vojov  a zmiešaných oddielov. Na zaistenie ústupu bola obyčajne určená tretina až 
štvrtina hlavných síl s malými posilňujúcimi prostriedkami. Napríklad peší pluk na 
zaistenie svojho ústupu určil dva až tri zmiešané oddiely, každý v sile do roty. Zmie-
šané oddiely sa obyčajne vytvárali tak, že každá rota vybrala jednu čatu. Tieto oddiely 
zaisťovali ústup pluku na širokom fronte, obsadzujúc takticky dôležité čiary (osady, 
dominujúce výšiny, uzly ciest, vodné prechody) a ustúpili len pod silným tlakom 
našich jednotiek. Pri ústupe sa tieto zaisťovacie jednotky snažili nenápadne odpútať 
od našich jednotiek a čo najrýchlejšie odísť na nasledujúcu výhodnú obrannú čiaru. 
Ich ústup sa uskutočňoval skokmi od 5 do 12 km denne.

Na niektorých úsekoch, najmä v zatáčkach ciest prechádzajúcich súteskami, ktoré 
mohli byť použité našimi jednotkami, na svahoch výšin privrátených k cestám, ne-
priateľ zanechával neveľké skupiny samopalníkov s jednotlivými delami. Tieto skupi-
ny mali za úlohu zadržať predvoje našich jednotiek, získať čas a dať možnosť hlavným 
silám odpútať sa od našich prenasledujúcich jednotiek.

Delostrelectvo kryjúce ústup spravidla zaujímalo palebné postavenia v blízkosti 
ciest a v údoliach priľahlých k týmto cestám, v údoliach riek a tiež v osade; tým sa 
dosahovala možnosť rýchlejšieho odpútania a ústupu.

Za účelom dezorientácie našich jednotiek a tiež v snahe spotrebovať zálohy stre-
liva, ktoré bolo možné veľmi ťažko odviesť po zlých cestách Karpát, Nemci spravidla 
pred začiatkom ústupu značne zosilneli delostreleckú a mínometnú paľbu. Tak na 
úseku jednej armády nepriateľ vystrieľal počas dvoch dní viac ako 17 000 rán a po-
tom začal ustupovať. Na inom úseku pri obrane záchytného pásma nepriateľ vystrie-
ľal denne 4 000 delostreleckých granátov.
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Snažiac sa zadržať postup našich úporne prenasledujúcich jednotiek, nepriateľ 
v značnej miere používal mínovanie všetkého druhu. Na mnohých smeroch zničil 
takmer všetky mosty, husto mínoval cesty vedúce k priesmykom a na úzkych úsekoch 
ničil a zatarasoval cesty, ponechávajúc na vozovkách ciest načasované delostrelecké 
granáty, pod vozovku uložil časované míny – fugasy.

Obsadzujúc záchytné obranné pásmo nepriateľ na ňom neorganizoval súvislú ob-
rannú líniu, ale obsadil len dominujúce výšiny, hrebene a na nich ohniská odporu 
v sile čaty, roty a práporné oporné body. Tieto mali kruhovú obranu a skladali sa 
z jednotlivých okopov plného profilu, spojovacích zákopov do tyla a DZOT-ov. Na 
dôležitých smeroch boli prístupy k oporným bodom prehradené protitankovými 
priekopami. V lesných masívoch boli zhotovené záseky. Medzery medzi opornými 
bodmi boli zaistené bočnou a krížovou paľbou a hluché priestory boli obsadzova-
né silnejšími skupinami samopalníkov. Na osamelých výšinách nepriateľ rozmiestnil 
svoje palebné zdroje v niekoľkých radoch nad sebou. Vo vzdialenosti 6 – 8 km od 
predného okraja obrany mal pripravený druhý sled obrany, ktorý obsadil pri svojom 
ďalšom ústupe. Na zosilnenie mohutnosti delostreleckej paľby nepriateľ v značnom 
rozsahu používal prierazné míny, ktoré mu dovoľovali viesť delostreleckú paľbu na 
zničenie obranných zariadení (DZOT-ov) bez toho, aby k svojmu prednému okraju 
vysunoval delá väčších kalibrov. Používajúc uvedené míny (prierazné) nepriateľ veľa-
krát uviedol do omylu neskúsených delostreleckých pátračov, ktorí sa domnievali, že 
nepriateľ vedie paľbu z veľkej vzdialenosti delostrelectvom veľkého kalibru.

Na holých hrebeňoch nepriateľ organizoval obranu tak, že na privrátenom svahu 
k našim jednotkám mal len svoj pozorovací sled (nesúvislé okopy), na odvrátenom 
svahu 2 – 3 rady súvislých okopov. Svoje pozorovateľne umiestňoval na bočné hrebe-
ne, aby odtiaľ riadil paľbu do údolí rovnobežných s našim postavením. Krídla svojej 
obrany opiera o ťažko schodný hornatý terén a medzery hliadkuje, na lesných chod-
níkoch stavia zaistenie.

II. Organizácia a vedenie prieskumu
Skúsenosti z bojov v horách ukázali, že v hornatom a zalesnenom teréne hrá veľmi 

dôležitú úlohu prieskum všetkých druhov. Najdôležitejší je prieskum pozdĺž ciest 
a cestičiek cez ťažko dostupný terén, vedúcich k nepriateľovi na krídla a do tyla. 
Prieskum nepriateľa tak na prednom okraji, ako aj v hĺbke jeho obrany naše jednotky 
vykonávali rôznymi spôsobmi: pozorovaním, výpadmi, organizovaním pascí, vysiela-
ním prieskumných skupín do tyla nepriateľa na dlhší čas a nakoniec bojom. 

Z uvedených spôsobov najdôležitejšie miesto, ako ukázala prax, zaujíma vysiela-
nie hĺbkového prieskumu do tyla nepriateľa a organizovanie pascí za účelom:

a) získania zajatcov a dokumentov,
b) zistenia nepriateľskej zostavy v taktickej hĺbke jeho obrany,
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c) zistenia priestorov sústreďovania záloh a predovšetkým moto-mechanizovaných 
jednotiek nepriateľa,

d) zistenia palebných postavení delostrelectva a zákopových prác v hĺbke obrany,
e) zistenia SV štábov a ústrední,
f ) neočakávaného napadnutia s cieľom dezorganizovať riadenie boja a spôsobiť 

paniku v tyle nepriateľa.
Bojová skúsenosť potvrdzuje, že neveľká, ale dobre pripravená a do tyla nepria-

teľa skryto preniknuvšia skupina prieskumníkov je v hornatom a zalesnenom teréne 
schopná splniť stanovené úlohy a nepriateľovi spôsobiť značné straty.

Základnou podmienkou zaručujúcou úspech činnosti týchto skupín je:
1) neveľký početný stav a skryté preniknutie do tyla nepriateľa,
2) zostavenie týchto skupín z dobre vycvičených a skúsených prieskumníkov (sa-

mopalníkov) a určenie odvážneho a rozhodného veliteľa,
3) vhodná voľba miesta preniknutia do tyla nepriateľa ťažko schodným terénom 

(príkre svahy hôr, úzke korytá potokov, lesy, kroviská),
4) dôkladné preštudovanie predného okraja a správania sa nepriateľa,
5) podrobné prepracovanie plánu činnosti,
6) neočakávané, smelé a rozhodné konanie prieskumných skupín a samostatnosť 

veliteľov.
Veľmi významnú úlohu zohráva taktiež znalosť prieskumníkov postupovať podľa 

azimutu, udržiavajúc nariadený smer.

III. Prenasledovanie v hornatom a zalesnenom teréne
Naše jednotky v horách nepretržite a ustavične prenasledujúc nepriateľa bojovali 

na jednotlivých smeroch, oddelených od seba horami a lesnými masívmi. Každá di-
vízia (brigáda) a taktiež pluky (sam. prápory) mali svoje smery. Na každom z týchto 
smerov pešej divízie alebo pluku (sam. práporu) vo vzdialenosti 1 – 3 km od hlav-
ných síl pôsobil predvoj. Jeho úlohou bolo rozhodne prenasledovať ustupujúceho 
nepriateľa, zmocniť sa dominujúcich výšin, osád a prechodov cez rieku a udržať ich 
do príchodu hlavných síl. Hoci predvoje neboli vybavené autami, ukázali sa ako 
malé jednotky značne pohyblivejšími, než za nimi postupujúce hlavné sily. Najväčší 
význam týchto predvojov v hornatom a zalesnenom teréne sa prejavil v tom, že vý-
razne urýchlil prenasledovanie, a taktiež v tom, že za ním pochodujúca väčšina hlav-
ných síl nebola unavená. Hlavné sily na tom alebo inom smere sa rozvinovali na boj 
len v prípade, keď sa nepriateľ snažil značnejšími silami trvalo udržať na záchytnom 
obrannom postavení.

Spôsoby manévru ako obídenie a obchvat nadobudli v praxi značného využitia 
nielen hlavnými silami, ale aj predvojmi. Boli to hlavné spôsoby manévru v boji 
so zaisťujúcimi jednotkami a hlavnými silami nepriateľa na záchytných obranných 



260

postaveniach. Každý veliteľ, vyššej alebo nižšej jednotky, naraziac na úpornú obranu 
nepriateľa, ponechal pred frontom obrancu neveľkú časť svojich síl zosilnenú neveľ-
kým počtom delostrelectva a mínometov a hlavné sily a prostriedky viedol neveľkými 
skupinami na zasadenie úderu na komunikácie nepriateľa obídením krídiel nepria-
teľskej obrany.

Hornatý a zalesnený terén často nedovoľuje vybudovať súvislú obranu, čo do 
značnej miery umožnilo našim jednotkám presiaknuť do tyla nepriateľa a zasadiť mu 
neočakávaný úder na cestu ústupu. To malo za následok, že obranca opustil svoje 
postavenie a rýchlo ustúpil na nové obranné postavenie.

V hornatom a zalesnenom teréne naše jednotky venovali taktike manévru malých 
jednotiek (družstvo, čata, rota) zvláštnu pozornosť. Týmto jednotkám bol spravidla 
prikladaný veľký počet posilňujúcich prostriedkov, čo im zaisťovalo maximálnu sa-
mostatnú činnosť.

Plukovné a divízne delostrelectvo sa malým jednotkám, v prípade že boli dobré 
cesty, prideľovalo po čatách a jednotlivých delách. Na zaistenie delostrelectva boli 
vždy určené skupiny pešiakov a ženistov. Sila takýchto skupín vždy závisela na situá-
cii, úlohe, teréne a počte posilňujúcich prostriedkov.

Predvoje (peredovyje otriady) boli vždy pripravené vopred a keď sa predpokladal 
prechod z obrany do prenasledovania nachádzali sa v pohotovosti za predným okra-
jom vo vzdialenosti 1 – 2 km.

IV. Činnosť delostrelectva v hornatom a zalesnenom teréne
A) Delostrelecký prieskum.
Skúsenosť delostreleckých jednotiek v hornatom a zalesnenom teréne ukázala, 

že organizácia pozorovania zohráva veľmi dôležitú úlohu – ba niekedy i prvoradú. 
Preto je nutné zvláštnu pozornosť venovať voľbe pozorovateľní. V horách dominu-
júce výšiny nemôžu byť vždy vhodné pre voľbu pozorovateľní, pretože súvislé mraky 
a ranné hmly úplne zahaľujú údolia, niekedy aj na veľmi dlhý čas, čím je pozorova-
nie znemožnené. V závislosti od terénu a poveternostných podmienok je v mnohých 
prípadoch výhodné pozorovateľne umiestňovať na menej vysokých návršiach alebo 
na svahoch privrátených k nepriateľovi. Na niektorých úsekoch boli pozorovateľne 
umiestnené za palebnými postaveniami delostrelectva alebo v susednom úseku. Bo-
jová prax, napr. v Karpatoch, ukázala, že najvhodnejšími miestami pre pozorovateľ-
ne sú nepokryté miesta na svahoch dominujúcich výšin privrátených k nepriateľovi. 
V horách porastených lesom naše jednotky často používali pohyblivé pozorovateľne, 
z ktorých pozorovatelia pozorovali dané úseky.

Ďalej skúsenosť ukázala, že často nie je možné, aby delostrelecké pozorovateľne 
boli v blízkosti pechotných pozorovateľov, pretože miesta výhodné na vybudovanie 
delostreleckých pozorovateľní sa často nachádzali v značnej vzdialenosti od úsekov 
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obsadených pechotou. V takých prípadoch je treba zvláštnu pozornosť venovať spo-
jeniu, pružnej spolupráci, dohovoru pri určovaní cieľov medzi delostrelectvom a ve-
liteľmi pechoty. 

Prerývaný terén a to, že nepriateľ nemá v horách súvislú obranu, núti delostrelcov 
vyslať do tyla nepriateľa delostreleckých pátračov zistiť presné umiestnenie delostre-
lectva – najmä v hĺbke obrany.

Prax používania zvukového prieskumu ukázala, že stanovištia zvukomerov je v 
horách nutné umiestňovať na holých výšinách s rozostavením 1 500 – 2 000 m. Pri 
umiestnení zvukomerov na svahoch a v lese prístroje nepracovali, pretože zvuková 
vlna sa strácala a bola pohltená horami, údoliami, lesnými masívmi.

B) Zostava delostrelectva
V hornatom a zalesnenom teréne bolo delostrelectvo nútené rozmiestňovať pa-

lebné postavenia v blízkosti ciest, v priľahlých k nim údoliach, údoliach riek a tak-
tiež v okolí osád. Priestor palebných postavení bol spravidla veľmi obmedzený. Tieto 
priestory mohol   letec nepriateľa ľahko zistiť; zo strany nepriateľa bolo do nich veľmi 
často vidieť z dominujúcich výšin. Preto priestory palebných postavení delostrelectva 
boli často ostreľované. Pre zmenšenie strát bolo treba veľkú pozornosť venovať záko-
povým prácam a maskovaniu.

Pre húfnice a delá priamej paľby boli v okopoch do strany alebo do čela okopu 
vyryté takzvané „kapsy“, kde sa umiestňovali delá počas palebného pokoja. Na rých-
lejšie začatie paľby boli v batérii určované dozorné delá. 

Skúsenosť ďalej ukázala, že pre zaistenie bezprostredných prístupov k prednému 
okraju paľbou a pre odrazenie protiútoku je nutné na výšiny prvého sledu a do naj-
bližšej hĺbky predsunúť jednotlivé delá na priamu streľbu. Delá je nutné dobre ukryť 
v okopoch a dôkladne maskovať. Veľmi často bolo palebné postavenie delostrelectva 
zvolené v blízkosti význačných bodov, označených na mape. Toto urýchlilo určenie 
prvkov streľby a skrátilo dobu zastrieľania a  tým sa tiež zmenšila potreba streliva.

Po všetkých stránkach bolo veľmi výhodné použitie mínometov. Napriek tomu 
ale niektorí velitelia pechoty, pre neznalosť ich správneho použitia v horách, nepri-
kladali mínometom zvláštny význam.

C) Bojová činnosť delostrelectva
Plánovanie paľby v hornatom a zalesnenom teréne si vyžadovalo predbežné hlbo-

ké štúdium terénu a zváženie možností palebných postavení.
V obrane na širokom fronte sa vždy zohľadňovala možnosť manévru paľbou do 

šírky, aby bolo možné viesť paľbu čo možno do najväčšej šírky frontu.
Sústredenie delostrelectva bolo takmer výnimkou aj v divízii a najčastejšie sa ob-

medzilo na skupinu podpory pechoty.
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Protibaterijná činnosť bola možná len v prípade dobrého pozorovania a vybavenia 
zvukomermi. Ak jednotky tieto prístroje nemajú, tak jediným, a to málo efektívnym, 
prostriedkom je takzvané prečesávanie pravdepodobných priestorov nepriateľských 
palebných postavení.

Obrana na širokom fronte v horách, pri nedostatočnom vybavení delostrelec-
tvom, vyžadovala použitie kočujúcich diel a mínometov, aby sa utajil počet a zostava 
nášho delostrelectva. 

Protitanková obrana sa organizovala prevažne pri cestách a odkrytých dolinách.
V týchto priestoroch sa rozmiestňovalo aj delostrelectvo strieľajúce zo zakrytých 

postavení. Aby bola zvýšená presnosť delostreleckej paľby a šetrilo sa strelivom, bolo 
nutné delostrelectvo všetkých druhov vybaviť tabuľkami pre streľbu v horách.

Ťažké zastrieľanie obyčajnými nárazovými granátmi a nutnosť hospodárenia so 
strelivom si na zastreľovanie vynútili použiť dymové a časované granáty.

V.  Ženijné zabezpečenie činnosti jednotiek v horách
Majúc na zreteli zvláštnosti hornatého a zalesneného terénu, snaží sa brániaci ne-

priateľ   všetkými prostriedkami vo svojich rukách udržať cesty, priesmyky, údolia 
a dominujúce výšiny.

Pri vynútenom ústupe nepriateľ využíva ohraničenosť smerov výhodných pre po-
stup všetkých druhov vojsk a pristupuje k vytvoreniu prekážok všetkých druhov (mí-
novanie, kladenie časovaných mín, trhanie skál a vozoviek v úzkych priechodoch a ser-
pentínach), zriaďuje lesné závaly, strháva mosty, mínuje brody atď. Charakter horského 
terénu mu dáva možnosť vybudovať prekážky v niekoľkých sledoch do hĺbky.

Hlavnými úlohami ženistov v útoku sú:
a) prieskum a zistenie prekážok nepriateľa, 
b) oprava ciest a mostov,
c) zriadenie výhybiek pre obojstranný pohyb (frekvenciu),
d) prieskum a vybudovanie nových ciest,
e) zabezpečenie prepravy pechoty, tankov a delostrelectva cez vodné toky,
f ) zaistenie postupu tankov a delostrelectva,
g) utajenie obranného systému,
h) činnosť v zostave úderných skupín s úlohou zistiť prekážky nepriateľa,
ch) riadenie prác pri udržiavaní dobytého terénu na jednotlivých oporných bodoch.

Prednosta 1. odd.      Náčelník štábu
škpt. pech. DOČKAL, J.1     mjr. pech. LOMSKÝ, B.

 VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/5. inv. č. 233.

* * *
1 Škpt. Jaroslav Dočkal.
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62  1945, 28. februára, Košice – Predsedníctvo Slovenskej
národnej rady veliteľovi 1. čs. armádneho zboru div. 
gen. L. Svobodovi o zaobchádzaní s vojenskými osobami 
slovenskej národnosti v 1. čs. armádnom zbore

 
Úrad predsedníctva Slovenskej národnej rady
číslo: 97/prez. dôv./1945     Košice, 28. február 1945

Predmet: Zaobchádzanie s voj. osobami 
slovenskej národnosti v 1. čs. zbore

Veliteľstvo 1. čs. zboru
div. gen. L. Svoboda
SV

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady považuje za svoju povinnosť v záujme 
bratského spolužitia medzi príslušníkmi čs. armády českej a slovenskej národnosti, 
aby Vás pán generál upozornilo na stále sa množiace sťažnosti dôstojníkov, rotmaj-
strov a vojakov slovenskej národnosti nastupujúcich vojenskú službu vo vašom zbo-
re.

Slovenskí vojaci a dôstojníci, z ktorých mnohí s radosťou a nadšením schádzajú 
z hôr po ťažkom, niekoľkomesačnom strádaní v horách k čs. vojsku, sú v záložnom 
pluku v Poprade prijatí a prijímaní veľmi nevľúdne. Sú ponechaní aj 4 – 5 dní bez 
ubytovania, bez jedla a bez povšimnutia. Bansko-bystrické povstanie, ako aj ich par-
tizánska činnosť, je pred nimi otvorene bagatelizované. Do doby prijatia prijímacou 
komisiou zakazuje sa im nosenie hodností. S dôstojníkmi sa zaobchádza  pri prezen-
tácii horšie ako s mužstvom bez hodností, a to dôstojníkmi ďaleko mladšími vekom 
i hodnosťou.

Podobné zaobchádzanie ale nemôže prispieť k vytvoreniu žiaduceho kamarátstva 
medzi príslušníkmi obidvoch národov, tým menej k vytvoreniu pre bojovú morálku 
takého nutného nadšenia a bojového ducha.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je presvedčené, že sa zhora uvedené ne-
prístojnosti robia bez Vášho vedomia a proti Vašej vôli a žiada preto o energické za-
kročenie a patričnú nápravu.

Pokiaľ ide o hodnosti dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov, prosím, aby až 
do definitívneho riešenia a dojednania s čs. vládou, boli prijatým dôstojníkom, rot-
majstrom a poddôstojníkom slovenskej národnosti ponechané hodnosti nadobud-
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nuté do 27. augusta 1944 v slovenskej armáde, ako aj hodnosti priznané po tomto 
dátume Slovenskou národnou radou. U poddôstojníkov z povolania, nakoľko čs. 
armáda nemala podobnú skupinu, prosím dočasne prepožičať čatníkovi z povolania 
hodnosť čatára, rotníkovi z povolania hodnosť rotného a zástavníkovi z povolania 
hodnosť rotmajstra.

 Predsedníctvo Slov. národnej rady

VÚA – VHA Praha, f. MNO – Kancelária SNR, šk. 1.
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63  1945, 23. februára. – Výkaz o činnosti prieskumných
jednotiek 1. čs. armádneho zboru v ZSSR od 23. januára 
do 23. februára 1945

Vel. 1. čs. arm. zboru
2/B oddelenie
Čís.: 99/Taj. sprav. 45
Príloha:

VÝKAZ
činnosti prieskumných jednotiek 1. čs. arm. zboru za obdobie 

od 23. I. do 23. II. 19451

I. Charakteristika nepriateľa:
V čase od 23. 1. 1945 v dôsledku úspešných operácií v Poľsku nepriateľ pod tla-

kom ruských vojsk a jednotiek 1. čs. zboru aj naďalej vykonáva ústup z východného 
Slovenska.

Po vytiahnutí z priestoru Zborov – Bardejov a jeho nasadení na smer Prešov – 
Branisko – Levoča, nenadväzuje 1. čs. arm. zbor dňa 23. 1. 1945 s nepriateľom dotyk 
v priestore Bertatoviec, kde prekračuje ruské jednotky.

Pod tlakom jednotiek zboru nepriateľ ustupuje z tohto priestoru ďalej na západ, 
prechodne sa zachytáva na vých. úpätiach masívu Branisko, kde má pripravené ob-
ranné postavenie. Po úspešnom obídení tohto postavenia na smere Lipovce – Lačnov 
– Vyšný Slavkov toto postavenie padá, nepriateľ vykonáva ďalší ústup až na veľmi 
dobre vybudované obranné postavenie na čiare východne od Levoče – Sp. Nová Ves. 
Dňa 26. I. 1945 toto postavenie, kde sa nepriateľ drží po dva dni, padá tiež a ne-
priateľ pokračuje v ústupe ďalej na západ kryjúc ústup hlavných síl silnými zadnými 
vojmi. Dňa 2. II. 1945 sa mu podarí zachytiť na čiastočne vopred vybudovanom 
obrannom postavení na čiare: Jalovec – osada Jalovec – kóta 768 – 729 – trig. 748 
– kóta 624 – vých. od Iľanova.

Počas tohto prenasledovania väčšinou pred jednotkami 1. čs. arm. zboru boli jed-
notky 254. pešej div. (N). Na tomto smere ustupovali však aj jednotky 4. horskej 
strel. div., 100. ľahkej pešej div., 2. záložnej div. a 16. pešej divízie maďarskej. Svedčia 
o tom zajatci získaní počas týchto operácií na tomto smere. Zdá sa, že keď sa aj ne-
priateľ na výhodných postaveniach na niekoľko dní zastavil, bolo to len preto, aby 
uľahčil nerušený ústup 4., 100., 2. záložnej div. a 16. pešej div. maďarskej. Krytie 
ústupu týchto jednotiek vykonávala 254. pešia div. Táto divízia drží spočiatku aj 
obranu na čiare zboru uvedenej pred Lipt. Sv. Mikulášom. Na začiatku prvej polo-
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vice februára sú jednotky tejto divízie postupne sťahované z obrany, nahradzované 
jednotkami 3. horskej strel. divízie, a samotná divízia je presunutá do priestoru Vrati-
slavy2. Na začiatku druhej polovice februára sú vymieňané i jednotky 3. horskej strel. 
div. a nahradzované maďarskými vojskami dosiaľ nepreverenej príslušnosti.

Obranné postavenie nepriateľa pred Lipt. Sv. Mikulášom sa opiera o veľké výho-
dy, ktoré mu poskytuje terén. Skladá sa z radu nesúvislých ohnísk odporu, 200 – 300 
m od seba vzdialených, z ktorých vedú spojovacie zákopy do krytov, umiestnených 
ďalej vzadu.

V severnej časti úseku, od juž. okrajov lesov pozdĺž potoka Jalovec až do priestoru 
2 km juhovýchodne od obce Jalovec, tiahne sa vlastné obranné postavenie nepriateľa 
na odvrátených svahoch. Pred touto časťou obranného postavenia sú na výhľade vy-
sunuté ojedinelé okopy, obsadené vo dne poľnými strážami.

Priestor ojedinelých domčekov severovýchodne od obce Jalovec aj východné sva-
hy trig. 748, priestor medzi Váhom a železničnou traťou a časť úseku južne od rieky 
Váh, je silne zamínovaný protipechotnými mínami.

Drôtené prekážky pred obranným postavením nepriateľa nie sú.
Výhody prevýšenia terénu na sev. krídle obrany nepriateľ využíva na bočné paľby 

ťažkých guľometov, ktorými ovláda celé predpolie pred tou časťou svojho postavenia, 
ktorá je na odvrátenom svahu.

Krídla nepriateľskej obrany sú zaseknuté hlboko v zalesnených svahoch horského 
masívu Lipt. Hole a Nízke Tatry a siahajú až po nedostupné skaliská týchto vrchov, 
takže ich nemožno obísť najmä v tomto ročnom období, keď tu vrstvy snehu dosa-
hujú 3 – 5 m. Nebezpečenstvo lavín robí akékoľvek pokusy obídenia väčšími jednot-
kami vylúčenými.

Horská poloha terénu poskytuje nepriateľovi výborné pozorovateľne pre riadenie 
a kontrolu palieb svojho delostrelectva.

Nepriateľ bráni postavenia pred Lipt. Sv. Mikulášom silou do jednej divízie. 
Obsadenie vlastnej obrany je pomerne dosať riedke. Nepriateľ má však v obciach 
bezprostredne za obranným postavením značné zálohy pohotové na protiútok. 
Okrem toho disponuje v smere na Ružomberok silou do 6 tankov a samohybných 
diel.

II. Úlohy dané vlastným prieskumným orgánom
A. Pre prenasledovanie boli prieskumným orgánom dané tieto úlohy:
1. Viesť nepretržitý prieskum tak, aby bola známa príslušnosť, sila a úloha protiv-

níka pred zborom.
2. Na dôležité smery vysielať prieskumné hliadky vedené dôstojníkom, s úlohou 

zhromažďovať dokumenty od padlých a podľa nich zisťovať príslušnosť jednotiek, 
silu a smer nepriateľa.
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3. Prieskumné hliadky na dôležitých smeroch vybaviť rádiom.
4. Často používať prieskumné jazdecké hliadky.
5. Civilnému obyvateľstvu, ktoré prichádza zo strany nepriateľa, venovať náležitú 

pozornosť, pretože toto môže dodať veľmi dôležité správy o nepriateľovi.

B. Počas dočasnej obrany pred Lipt. Sv. Mikulášom boli prieskumným orgánom 
dané tieto úlohy:

1. Vzatím zajatca zistiť príslušnosť nepriateľských jednotiek a zistiť zoskupenie 
nepriateľa pred. 1. čs. zborom:

a) Priebeh obranného postavenia predného okraja nepriateľa.
b) Krídla nepriateľského obranného postavenia na severe a juhu, zistiť možnosti 

týchto krídiel.
c) Umiestnenie nepriateľských samočinných zbraní.
3. Vyslať brigádné hĺbkové hliadky do blízkeho tyla nepriateľa s úlohou zistiť:
a) príslušnosť nepriateľských jednotiek,
b) umiestnenie a silu nepriateľských záloh,
c) počet palebných postavení a zámenné postavenia del. a mín. batérií a ich pre-

miestňovanie,
d) SV práporu 1. sledu.
4. Vyslať zborovú hĺbkovú hliadku do priestoru Sv. Mara s úlohou zistiť:
a) či nepriateľ má pripravenú obranu na svahoch záp. do potoka Kvačianka – Sv. 

Mara – Kľačany a do akej miery je pripravená,
b) silu a rozmiestnenie nepriateľských záloh, skladov a umiestnenie SV,
c) príslušnosť nepriateľských jednotiek pred 1. čs. arm. zborom, ich silu a úlohu,
d) intenzitu obojstrannej frekvencie po hradskej Lipt. Sv. Mikuláš – Ružombe-

rok,
e) počet, druh a umiestnenie (pal. post.) nepriateľského delostrelectva, 
f ) počet, druh a parkovisko nepriateľských tankov,
g) plniť konkrétne úlohy, ktoré budú čas od času dané rádiotelegraficky.
5. Nepretržitým pozorovaním sledovať činnosť nepriateľa v obrannom postavení 

i v hĺbke obrany.
6. Načúvaním sledovať činnosť nepriateľa.
7. Zistiť stav okopových prác v nepriateľskom obrannom postavení, DZOT-y, 

mínové polia, drôtené prekážky, priechody v mínových poliach a drôt. prekáž-
kach.

Hĺbkovým prieskumom zistiť stav komunikácií v tyle nepriateľa, objekty pripra-
vené na vyhodenie, prekážky na komunikáciách v tyle nepriateľa a možnosti ich ob-
jazdu.

8. Zistiť postavenia nepriateľského delostrelectva a mín. batérií a ich počet.
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III. Ako boli úlohy dané prieskum. orgánom splnené
K ad 1./
Príslušnosť nepriateľských jednotiek pred 1. čs. arm. zborom bola známa počas 

celého prenasledovania od masívu Branisko počínajúc, až po priestor vých. od Lipt. 
Sv. Mikuláša, kde sa front predbežne ustálil. Bola to 254. pešia divízia, čo bolo zis-
tené výsluchom získaných zajatcov. Zajatci získaní od iných jednotiek boli zväčša 
zbehovia.

K ad 2./, 3./, 4./
Požiadavkám v týchto bodoch uvedených bolo dokonale vyhovené.
K ad 5./
Pokusy o preniknutie hĺbkových hliadok do tyla nepriateľa sa diali často, avšak 

bezúspešne. To z toho dôvodu, že ústup nepriateľa bol taký rýchly, že hliadky nesta-
čili preniknúť. Keď sa im podarilo preniknúť, pôsobili tam len jeden deň, nakoľko 
nasledujúci deň nepriateľ pokračoval v ústupe ďalej a naša hliadka, ktorá sa musela 
pohybovať mimo komunikácií, po zlom teréne, bola nepriateľom znova prekročená 
a ocitla sa zasa na vlastnej strane.

K ad 6./
Civilnému obyvateľstvu, ktoré prešlo cez front zo strany nepriateľa, bola venovaná 

zvýšená pozornosť a získali sa od neho správy najmä o pripravených obranných po-
staveniach v tyle nepriateľa. Tak boli získané správy o obrannom postavení na čiare 
Levoča – Sp. Nová Ves a Ružomberok a plány obrany z priestoru východne od Žili-
ny. 

„B“
K ad 1./
Príslušnosť nepriateľských jednotiek pred 1. čs. arm. zborom bola zistená získaním 

zajatcov PO 254. pešej divízie dňa 2. a 4. II. 1945 v priestore Podtureň a Okoličné, 
zajatcov z 83. žen. práporu 3. horskej div. v priestore sev. vých. od Vitališoviec dňa 
12. II. 1945. Pri prieskumnej akcii dňa 18. II. 1945 v priestore Iľanoviec boli zabití 
nepriateľskí vojaci – Maďari, ktorých príslušnosť a zoskupenie nepriateľa pred 1. čs. 
arm. zborom udáva mapa zoskupenia priložená ako príloha k tomuto výkazu.3

K ad 2a./ 
Priebeh predného okraja nepriateľskej obrany bol zistený intenzívnym pozorova-

ním a prieskumom.
K ad 2c./
Bolo zistené prieskumnými hliadkami.
K ad 2b./ 
Bolo zistené pozorovaním a prieskumnými akciami.
K ad 3./ 
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Do 27. II. 1945 sa brigádnym hĺbkovým hliadkam nepodarilo preniknúť do blíz-
keho tyla nepriateľa.

K ad 4./ 
Do 23. II. 1945 boli vyslané do tyla nepriateľa dve zborové hĺbkové hliadky. Jedna 

prešla 20. II. 1945, druhá 23. II. 1945. Prvá hĺbková hliadka splnila z daných jej úloh 
do 23. II. 1945 tieto:

1. Dňa 20. II. 1945 boli v Lipt. Teplej vyložené dva transporty maď. vojska.
2. Pred Ružomberkom a Dolným Kubínom pracuje civilné obyvateľstvo na opev-

ňovacích prácach.
3. Nemecké delostrelectvo je vystriedané maďarským. Pechota je tiež vystriedaná. 

Z maďarského delostrelectva je v Bobrovčeku jedna batéria, v Pavlovej Vsi jedna ba-
téria, v Ráztokách dve batérie.

K ad 5./
Vykonáva sa nepretržite zo všetkých pozorovateľní v úseku zboru.
K ad 6./
Denne sa v noci vysielajú načúvacie hliadky.
K ad 7./
Bolo zistené podľa zakreslenia zoskupenia v mape, ktorá sa prikladá ako príloha 

k výkazu. Stav komunikácií v tyle nepriateľa, objekty pripravené na vyhodenie a pre-
kážky na komunikáciách, ako aj možnosti ich objazdu, zisťujú príslušníci hĺbkovej 
prieskumnej hliadky – ženisti.

K ad 8./
Postavenia delostreleckých a mínometných batérií sú zistené pozorovaním z pozo-

rovateľní, vyslaním hĺbkovej rozviedky a zistením zvukomernými jednotkami.

divízia
kedy zistená 
a potvrdená

jej prítomnosť
čím bola potvrdená miesto

5. p. div. (M) 23. I. 1945 6 zajatcov – p. pl. 46 Vyšný Slavkov
254. p. div. 24. 1. 1945 1 zajatec – p. pl. 454. Vyšný Slavkov
4. hor. div. 25. I. 1945 2 zajatci Sabanovce4

5. p. div. (M) 25. 1. 1945 5 zajatcov – p. pl. 46 Doľany
254. p. div. 25. 1. 1945 1 zajatec - PO Klčov
100. ľahká p. div. 26. 1. 1945 2 zajatci – 83. del. pl. Hrhov
5. p. div. (M) 29. 1. 1945 1 zajatec – spoj. rota Vrbov
254. p. div. 29. 1. 1945 3 zajatci – 82. sam. sk. Važec
254. p. div. 29. 1. 1945 1 zajatec – 82. sam. sk. Východná
84. pech. prápor 31. 1. 1945 3 zajatci Východná
97. hor. div. 31. 1. 1945 1 zajatec – p. pl. 207 Východná
pracovná rota (M) 31. 1. 1945 62 zajatcov Východná
2. zál. div. (M) 31. 1. 1945 8 zajatcov – p. pl. 52 Východná
2. zál. div. (M) 31. 1. 1945 3 zajatci – zál. pl. 22 Východná
2. zál. div. (M) 31. 1. 1945 1 zajatec – del. zásob. kolóna Východná
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100. ľahká p. div. 31. 1. 1945 2 zajatci Východná
2. zál. div. (M) 31. 1. 1945 4 zajatci Hybe
2. zál. div. (M) 31. 1. 1945 13 zajatcov p. pl. 16 Lipt. Kokava
254. p. div. 31. 1. 1945 3 zajatci – zál. pl. 464 Lipt. Hrádok
16. pd (M) 3. 2. 1945 45 zajatcov Porúbka
254. p. div. 2. 2. 1945 1 zajatec – 52. mot. pl. Podtureň
254. p. div. 4. 2. 1945 1 zajatec – PO výšina 713
1. hor. div. 11. 2. 1945 1 zajatec – zál. pl. 98 záp. od Smrečian
3. hor. div. 12. 2. 1945 1 zajatec – 83. žen. pr. sev. od Vitališoviec

VÚA-VHA Praha. f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/5, inv. č. 233.

* * *
1  Dokument sa nezachoval celý.
2  Wrocław.
3  Nepublikuje sa.
4  Podľa prehľadu zajatcov získaných počas prenasledovania nemeckých jednotiek na smere Prešov 

– Levoča – Poprad – Liptovský Mikuláš (mapová príloha) dvaja príslušníci 4. horského zboru 
boli 25. 1. 1945 zajatí v okolí Beharoviec. VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor 
v SSSR, sign. C/7/18, inv. č. 259.

   Podľa hlásenia o vojskovom prieskume 1. čs. armádneho zboru za mesiac február 1945 pre 
veliteľstvo 18. armády bolo od 23. 1. 1945 do 12. 2. 1945 zajatých dovedna 177 príslušníkov 
nemeckej a maďarskej armády. VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign.
C/2/5, inv. č. 233.



271

64  1945, 3. apríla. SV. – Spravodajské hlásenie prednostu
oddelenia obranného spravodajstva 3. čs. samostatnej 
brigády v ZSSR za mesiac marec 1945

3. čs. sam. brig. – odd. OBZ    SV, 3. apríla 1945

Spravodajské hlásenie za mesiac marec 1945

1. Činnosť obranného spravodajstva
a) Organizačná práca.
Počas mesiaca boli obsadené miesta dôstojníkov OBZ vo 4. a 5. pešom prápore, 

na veliteľstve delostrelectva a veliteľstve tyla. Obsadenie bolo uskutočnené nasledov-
ne: 

- v 5. pešom prápore por. Ferenc Alexander a súčasne je dôstojníkom OBZ v 2. 
prápore samopalníkov,

- vo 4. pešom prápore rt. Ocilko Urban,
- pre veliteľstvo delostrelectva ppor. Kričfaluši Michal Vasil,
- pre veliteľstvo tyla rtm. Haršáni Vlad. a súčasne je dôstojníkom OBZ štábnych 

jednotiek.
Počas mesiaca onemocnel ppor. Kričfaluši na zápal pľúc a na niekoľkokrát opako-

vanú žiadosť bol rt. Ocilko Urban zbavený svojej funkcie a s vedomím npor. Vaša1 
zaradený do BO2.

Sieť našich informátorov bola síce rozšírená, avšak ešte nie v takom rozsahu, ako 
by bolo treba. Okrem toho z našich informátorov bol ranený č. 302 (ppor. Coklan3, 
5. peší prápor) a preložený č. 303 k náhradnému pluku (voj. Šmonka).

Boli pribraní traja noví, potvrdenie ktorých prikladám. Slabý nárast siete infor-
mátorov je možné odôvodniť organizačnými zmenami na OBZ brigády – ranený 
bol kpt. Růžička4, preložený bol por. Božuk5 a noví príslušníci, ktorí boli len teraz 
pridelení, nemajú patričné skúsenosti vo svojich jednotkách.

b) Vlastná spravodajská práca
Oddelenie OBZ brigády systematicky zisťovalo prípady zbabelcov a panikárov.
Na tieto osoby bolo podané trestné oznámenie za zbabelosť:
1. voj. Gorol Ľudev., 4. p. prápor
2. voj. Petr Andrej, 4. p. prápor
3. voj Bogar Mich., 4. p. prápor
4. čat. Havaša Ant., 6. p. prápor
5. voj. Paša Karel, 6. p. prápor (súčasne udával nesprávnu národnosť).
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Na nižšie uvedených dôstojníkov bolo taktiež podané trestné oznámenie za zba-
belosť a vyvolávanie paniky:

1. kpt. Mistrík Vinc., 4. p. prápor
2. npor. Adámek, 4. p. prápor
3. npor. Moskal, 6. p. prápor
4. npor. Dragošek, 6. p. prápor
5. kpt. Dvořák, 6. p. prápor
6. npor. Marcinko, 4. p. prápor
7. šrtm. Kautský Lad., 4. p. prápor.
Okrem toho bolo podané trestné oznámenie na ppor. Emericha Prontekera za 

nekonanie povinností a znižovanie morálky. 
Od brigády boli odoslaní pre nespoľahlivosť a protištátnu činnosť:
- por. Haluška, HS 4. p. práporu,
- šrtm. Sinkanič Vasil, 5 p. prápor.
Tieto osoby inej národnosti boli odoslané:
1. slob. Novosad Jan, žen. prápor 3. brig.,
2. voj. Štětka František, 4. p. prápor.
Asi v polovici mesiaca bolo objavené organizované hnutie Zakarpatských Ukra-

jincov, ktorého strediskom bolo veliteľstvo delostrelectva, a ktoré bolo riadené dôs-
tojníkmi. Toto hnutie sme starostlivo sledovali a upovedomili sme vás tromi listami 
zo dňa 15., 16. a 17. marca t. r. pod čj. 155/taj. sprav. 1945. Toto hnutie po zatknutí 
čat. Teichmana vo všetkých našich častiach umĺklo.

Od 20. do 25. marca bola vykonaná kontrola ubytovacieho priestoru 3. čs. sam. 
brigády, po ktorej k vám bolo odoslaných 9 osôb, a to 4 civilné a 5 vojenských. 
Okrem toho bolo zavedené stále hliadkovanie na prednom okraji, aby sa zabránilo 
prechodu cez front. Bolo k vám odoslaných 13 civilných osôb a 72 partizánov. Ďalej 
bola vykonaná kontrola evakuácie, výber mužstva do hradnej stráže a ZO6.

Hlásených bolo 26 prípadov podozrenia zo sebapoškodenia. Vo všetkých prípa-
doch bolo podané trestné oznámenie, brigádnym rozkazom však prešli len tri prípady 
osôb, ktoré boli poľným súdom odsúdené za sebapoškodenie.

2. Dôstojníci a rotmajstri
Morálka dôstojníckeho zboru 3. brigády sa oproti minulému mesiacu podstatne 

zlepšila, čo možno usúdiť z týchto príkladov:
3. čs. brigáda zverenú úlohu v boji dňa 31. marca splnila. Svoje postavenia na 

dobytom území proti mnohonásobným útokom nepriateľa udržala. Počas príprav na 
túto ofenzívu sa všetci dôstojníci, a to aj dôstojníci štábu, až na niekoľko výnimiek 
(mjr. Holemář7, npor. Odstrčil8) s veľkou chuťou venovali bojovému výcviku muž-
stva.
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Pri útoku na obec Jalovec, pri ktorom sa nepriateľ snažil odrezať naše jednotky, 
boli to dôstojníci, ktorí sa najviac vyznamenali a ktorí svojím osobným príkladom 
povzbudili mužstvo. Uvádzam najmarkantnejší príklad, pričom podotýkam, že by sa 
dalo uviesť viacej. Škpt. Hlavatý9, ktorý osobne riadil paľbu diel 76 mm našich ipta-
povcov10, keď videl, že obsluha jedného dela bola následkom zásahu nepriateľského 
náboja z boja vyradená, sám priskočil k delu a strieľal. Svedkovia: slob. Kocík, ktorý 
mu neskoršie pomáhal a ppor. Böhm11 a iní.

V otázke zmýšľania dôstojníkov poukazujem na svoje predchádzajúce hlásenie, 
ako aj na hlásenia dôstojníkov OBZ, ktoré vám súčasne zasielame. Podotýkam len, 
že dôstojníci z Anglicka sú v poslednom čase vo svojich prejavoch opatrní, to platí 
najmä o vyšších dôstojníkoch, ktorí sú v našej brigáde vo všetkých oddeleniach štá-
bu. Napriek tomu sa nám podarilo zachytiť niekoľko zvláštnych prejavov, z ktorých 
uvádzam:

Pplk. Selner pri jednej z návštev u npor. Markusa12 povedal: „ja som 6 rokov v za-
hraničnom odboji bol preto, aby celistvosť našej republiky bola neporušená a rovna-
ko tak som nechcel, aby Československá republika prepadla Nemecku, tiež nechcem 
aby bola ovplyvňovaná ZSSR“.

Kpt. Formánek13 pri hlásení sa osvetového dôstojníka ppor. Sisra14 povedal: 
„Ukážte mi, čo za maturitu ste v tom osvetovom kurze robili. Chcem vaše poznámky, 
chcem vidieť, čo ste sa tam učili.“

Por. Rebhun15, spravodajský dôstojník 5. pešieho práporu povedal: „Naše Čs. listy 
sú samá nepravda. Osveta to nie je nič dobrého.“ Svedok: ppor. Sisr.

Všeobecné správanie:
Voči civilnému obyvateľstvu dobré, pri evakuácii sa mnohí dôstojníci zastávali 

rodín.
Správanie voči nadriadeným – celkom dobré, až na výnimky, ktoré som vám už 

hlásil, a to prípad kpt. Svátka16 a kpt. Lustbadera17. U kpt. Svátka sa prípad bitia 
mužstva a poddôstojníkov znova opakoval.

Sťažnosti: pozri spravodajské hlásenie z minulého mesiaca.
Disciplína: dobrá.

3. Mužstvo
Morálka mužstva je ešte stále na dosť nízkej úrovni. Hoci už boli náznaky zlepše-

nia, v kritických chvíľach bojov mužstvo v mnohých prípadoch podľahlo panikárom, 
a tým nesplnilo svoju úlohu. Uvádzam prípad straty kóty 768 a jej opätovné dobytie 
z 21. marca 1945 a prikladám protokol18 veliteľa roty a veliteľa čaty, ktorí sa akcie 
zúčastnili. 

Stredobodom pozornosti a hlavnou témou rozhovorov mužstva boli moskovské 
rokovania, podľa ktorých je možné usudzovať akého je mužstvo zmýšľania. 
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Slovákov je možné rozdeliť na dve skupiny. Väčšina Slovákov je za programom 
Slovenskej národnej rady, t. j. samostatnosť Slovenska v rámci Československej re-
publiky, za vládu slovenského ľudu, za tesnú spoluprácu Československa a ZSSR, za 
orientáciu čs. zahraničnej politiky na ZSSR. Menšia časť Slovákov, medzi nimi aj časť 
slovenských dôstojníkov hlavne zo zámožnejších rodín, chce jednotnú Českosloven-
skú republiku a orientáciu na západné mocnosti.

Mužstvo ukrajinskej národnosti je možné rozdeliť na ľudí, ktorí sa vyslovujú za 
pripojenie Zakarpatskej Ukrajiny k Československu a väčšia časť, ktorá sa nevyslovu-
je ani pre, ani proti, čo je možné odôvodniť neuvedomelosťou a taktiež neznalosťou 
terajších pomerov na Zakarpatskej Ukrajine.

Všeobecné správanie voči civilnému obyvateľstvu sa aj u mužstva podstatne zlep-
šilo. Prípadov plienenia a krádeží bolo omnoho menej a vyskytli sa len prípady jed-
notlivcov, ktorí boli odovzdaní poľnej prokuratúre.

Správanie k nadriadeným je dobré.
Sťažnosti – pozri minulé spravodajské hlásenie, náprava urobená nebola. Ohľadne 

výzbroje a výstroja poukazujem na náš list čj. 157/taj. sprav. zo dňa 10. t. m. a na 
protokoly spísané s novým mužstvom, ktoré sme vám odoslali dňa 21. t. m. pod čj. 
157/taj. sprav.

Disciplína – stále nevyhovujúca, čo je jasne vidieť z priloženého protokolu19 ppor. 
Fotula.20

Bojová nálada – oproti minulému mesiacu, vzhľadom na to, že boli vykonané ur-
čité cvičenia ako príprava na boj a následkom zvýšenej osvetovej činnosti, sa pomerne 
zlepšila.

4. Ženy
Ako v minulom spravodajskom hlásení, zvláštne zjavy pozorované neboli až na 

prípad ppor. Fantovej a slob. Veselej, ktorá odcudzila 100 rubľov a bola za túto vec 
degradovaná a potrestaná.

 5. Strava.
Ako minule, v niektorých jednotkách nastalo určité zlepšenie (štábna rota brigády 

a prieskumná rota brigády).

6. Vyznamenania a povýšenia
Počas mesiaca marca vyznamenanie udelené nebolo.
42 dôstojníkov bolo povýšených, 8 dôstojníkom bola hodnosť zapožičaná, povo-

lenie nosiť hodnosť dostalo 24 dôstojníkov a 4 dôstojníkom bola hodnosť priznaná. 
Povýšených bolo 20 rotmajstrov.

V mužstve bolo vykonaných 58 povýšení (neúplné), hodnosť bola priznaná v 3 
prípadoch.
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7. Trestnosť
Počas marca bolo odsúdených:
za svojvoľné vzdialenie ................. 12 mu-

žov
za sebapoškodenie .......................  3 muži
za porušenie subordinácie ...........  1 muž
za zbabelosť .................................  3 muži 
za plienenie .................................  9 mužov
odoslaných do TO21 .................... 24 mužov. 
Trestné oznámenie bolo podané:
– na 7 dôstojníkov pre zbabelosť a 1 za plienenie,
– na 1 šrtm. za panikárstvo,
– na mužstvo: 5 prípadov trestného oznámenia za zbabelosť,  2 prípady trestných 

oznámení za plienenie,  4 prípady trestných oznámení za zbehnutie.

8. Zdravotný stav
Počas marca: onemocneli 3 dôstojníci a 240 mužov,
 ranení boli 11 dôstojníci a 547 mužov,
 padli 2 dôstojníci, 3 rotmajstri a 66 mužov.
Zdravotný stav je všeobecne dobrý.

9. Osvetová činnosť
Po útvaroch osvetoví dôstojníci vykonali prednášky na témy:
– krymská konferencia,
– o smelosti a disciplíne vojaka,
– o potrestaní vojnových zločincov.
Ďalej sa uskutočnili: 2 prednášky sovietskych lektorov,
 4 prednášky osvetových dôst. brigády, 
 privítanie nováčikov a besedy s nimi.
Organizovala sa anketa „Ako si predstavujeme novú Čs. republiku“.
Uskutočnili sa tieto filmové predstavenia: „My z Kronštadtu“
„Zoja“
„Misia do Moskvy“.
Práca OGU22: 8 vysielaní v maďarskej a nemeckej reči, v 6. p. prápore kpt. Lust-

bader vysielanie sabotoval, takže nemohlo byť uskutočnené, svedok: rtm. Péša.

10. Národnostné zloženie.
Pretože došli nové doplnky skladajúce sa zo Slovákov, väčšiu časť brigády tvoria 

Slováci, menšiu časť Zakarpatskí Ukrajinci a len 2 % iných národností a 5 % Čechov. 
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Pretože je obdobie presunov, presnú štatistiku nemôžem dať.
11. Štátna príslušnosť.
95 % ČSR a 5 % ZSSR.
Pretože 4. oddelenie nevedie presnú štatistiku, dávame stav percent.

Prednosta oddelenia OBZ
v zast. por. Šalgovič Vil.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/7/2, inv. č. 242.

* * *
 1 Npor. Karel Vaš.
 2 Bezpečnostný oddiel.
 3 Ppor. Vasil Coklan.
 4 Kpt. Václav Růžička.
 5 Por. Ivan Božuk.
 6 Zvláštny oddiel.
 7 Mjr. Bohuslav Holemář.
 8 Npor. Stanislav Odstrčil.
 9 Škpt. Bohuslav Hlavatý.
10 Delostrelcov stíhacieho protitankového delostreleckého pluku.
11 Ppor. Vladimír Böhm.
12 Npor. Kurt Markus.
13 Kpt. Vojtěch Formánek.
14 Ppor. Vladimír Sisr.
15 Por. Rudolf Rebhun.
16 Kpt. Ladislav Svatek.
17 Kpt. Josef Lustbader.
18 Pri spise sa nenachádza.
19 Pri spise sa nenachádza.
20 Ppor. Jan Fotul.
21 Trestný oddiel.
22 Oblegčennaja gromkogovorjaščaja ustanovka (slov. ľahké reproduktorové zariadenie – tlampač).
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65  1945, 3. – 16. marca. SV Sv. Peter. – Záznamy vo
vojnovom denníku 1. čs. zboru v ZSSR o bojovej činnosti 
zboru v priestore Liptovského Mikuláša

Zápis za deň 3. III. 1945 – sobota
I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 3. III. 1945 o 05.00 hod. prešli do útoku s úlohou 

prelomiť obranu nepriateľa v úseku 1 km sev. od Smrečian – výšina 770 a do večera 
3. III. 1945 dosiahnuť priestor Sielnice1.

Jednotky 1. čs. zboru smelou neočakávanou sečou pechoty 2. a 3. práporu roz-
prášili nepriateľa na výšine 768 a potom, prekonávajúc odpor nepriateľa, už o 08.20 
hod. sa zmocnili Trsteného a očistili od nepriateľa sev. časť Bobrovca. K 14.00 hod. 
sa 2. peší prápor zmocnil nepomenovanej výšiny sv. od Ondrašovej2. Protiútokom 
nepriateľa o 20.00 hod. 3. III. 1945 bola pechota 1. čs. brigády donútená ustúpiť 
z Bobrovca a nepomenovanej výšiny sv. od Ondrašovej.

3. čs. brigáda dňa 3. III. 1945 vykonávala 4. a 5. peším práporom útočné boje 
o predný okraj nepriateľa na juž. svahoch výšiny 817,4. Po ťažkých bojoch, keď záko-
py nepriateľa na prednom okraji prešli dvakrát z rúk do rúk, 4. a 5. peší prápor vnikol 
do zákopov v priestore: 4. peší prápor po oboch stranách cesty z Jalovca do Žiaru, 
900 m vých. od Jalovca; 5. peší prápor južne od 4. pešieho práporu.

6. a 1. peší prápor, ktoré útočili na krídlach zostavy 1. čs. zboru pozdĺž úpätia hôr, 
nemali úspech vzhľadom na silné bočné paľby vedené zo svahov hôr.

Vzhľadom na to, že nepriateľ kládol silný odpor pechote 6. pešieho práporu boč-
nými paľbami a taktiež preto, že nepriateľ v smere na Bobrovec prešiel s prevahou síl 
do protiútoku a prinútil ustúpiť 3. peší prápor a prápor samopalníkov 3. čs. brigády, 
bolo počas odpoludnia vykonané preskupenie zostavy zboru, s úlohou rozhodným 
útokom väčšiny pechoty zboru, podporovanej všetkým delostrelectvom, obnoviť 
stratené postavenie v Bobrovci. 

Situácia jednotiek zboru o 21.00 hod. 3. III. 1945:
3. čs. brigáda: 4. peší prápor – 1 km vých. od Jalovca, 5. peší prápor – 600 m vých. 

od 676,8 (južne od 4. pešieho práporu), 6. peší prápor bez jednej roty s práporom 
samopalníkov v priestore dvoch mlynov sev. od Trsteného, jedna rota 6. práporu na 
záp. okraji lesa sev. od kóty 790.

SV 3. čs. brigády – Jakubovany.
1. čs. brigáda: 3. peší prápor, prápor samopalníkov, 2. peší prápor – Trstené, 1. 

peší prápor – 400 m vých. od 624,4 – 400 m vých. od 373.
SV 1. čs. brigády: Sv. Ondrej3.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru z doterajších postavení podporovalo útok 

našej pechoty. Spotreba streliva 5 000 mínometných a delostreleckých nábojov.
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1. čs. tanková brigáda: pokračovala v bojovom výcviku v doterajších priestoroch.
SV 1. čs. tankovej brigády: Chocznia4.

II. Nepriateľ dňa 3. III. 1945 kládol našej útočiacej pechote silný odpor protiú-
tokmi, paľbou pechoty, mínometov a delostrelectva.

Predný okraj nepriateľa k 21.00 hod.: 4 domy – záp. svahy 817,4 – Jalovec – Bob-
rovec – Ondrašová – 500 m záp. od kóty 624,4 – Iľanovo – výšina 828. V priestore 
jv. od Iľanova, na zalesnených svahoch, mal nepriateľ vysunuté ťažké a veľkokalibrové 
guľomety.

O 07.30 hod. a o 10.00 hod. z Iľanova nepriateľ protiútočil v sile dvoch rôt pe-
choty smerom na 673. Oba protiútoky boli odrazené paľbou našej pechoty a de-
lostrelectva.  

O 09.00 hod. a o 12.00 hod. nepriateľ práporom pechoty, podporovaným mí-
nometmi, z Jalovca protiútočil  smerom na juhovýchod. Protiútokom obnovil svoje 
postavenie v priestore 376,8.

O 10.00 hod. protiútočil nepriateľ z Ondrašovej silou dvoch rôt pechoty smerom 
na Bobrovec a Trstené. Protiútok nepriateľa bol odrazený paľbou našej pechoty a de-
lostrelectva.

Od 18.00 do 20.00 hod. nepriateľ v sile 500 mužov podporovaných delostrelec-
kou a mínometnou paľbou protiútočil z juhozápadu smerom na Bobrovec. Protiúto-
kom prinútil naše jednotky ustúpiť a zmocnil sa Bobrovca.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa dňa 3. III. 1945 z priestoru Jalovca, Lipt. 
Trnovca, Ráztok5, Demänovej a Ploštína ostreľovali našu útočiacu pechotu. Počas 
tejto doby dopadlo do priestoru našej bojovej zostavy 900 mínometných a delostre-
leckých nábojov.

III. Dňa 3. III. 1945 bol vydaný operačný rozkaz č. 94.

IV. Straty nepriateľa: 350 padlých a ranených. Zničených 18 ŤG, 6 pevnôstok. 
Ukoristených bolo 16 ŤG a ĽG, 40 pušiek. Počas dňa 3. III. 1945 bolo zajatých 22 
Maďarov a 11 Nemcov.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 37 padlých, 204 ranených, 103 nezvestných; 
3. čs. brigáda – 8 padlých, 48 ranených.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: nábojov TT6 – 3,10, do pušiek – 2,80, míny 82 
mm – 3,10, 120 mm –1,80, granátov : 45 mm – 2,07, 76 mm – 0,94, 122 mm 
– 0,72, 152 mm – 0,97 palebného priemeru.



279

PH7 – 0,44 náplne.
Proviant na 16, krmivo na 16,5 dní.

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť ohraničená.

VIII. Od doplňovacej správy bolo odoslaných osôb: k 3. čs. brigáde 3, k 4. čs. 
brigáda 82, k cestnému práporu 2, k tylu zboru 1.

Zápis za deň 4. III. 1945 – nedeľa

I. 1. čs. zbor s 24. divíziou dňa 4. III. 1945 viedol ťažké boje s protiútočiacim ne-
priateľom pokúšajúcim sa obnoviť svoje pôvodné postavenie západne od potoka Smre-
čianka. Po 6-hodinových bojoch, keď nepriateľ protiútočil zo severozápadu a západu, 
k 07.00 hod. donútil pechotu zboru ustúpiť z Trsteného a ďalej z výšiny 706 a nepo-
menovanej výšiny jz. od Smrečian. O 08.00 hod. pechota 2. pešieho práporu v spolu-
práci s práporom samopalníkov 1. čs. brigády obnovila svoje postavenie na nepomeno-
vanej výšine jz. od Smrečian. Po boji, trvajúcom hodinu, sa o 14.00 hod. nepriateľovi 
podarilo donútiť 168. p. pluk 24. p. divízie ustúpiť z lesa sz. od výšiny 729,4.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru a 24. p. divízie k 21.00 hod.  dňa 4. III. 1945:
3. čs. brigáda: jedna rota 6. pešieho práporu – záp. okraj lesa sev. od kóty 790, 4. 

peší – 1 km vých. od Jalovca, 6. peší prápor a prápor samopalníkov – sev. vých. od 
výšiny 765,0, 5. peší prápor – južné svahy výšiny 768,0.

SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
1. čs. brigáda: prápor samopalníkov a 3. peší prápor – južné svahy výšiny 768,0, 

2. peší prápor. – jz. svahy nepomenovanej výšiny jz. od Smrečian, 1. peší prápor 
– 400 m vých. od 624,4 – 300 m vých. od 673.

SV 1. čs. brigády: Sv. Ondrej.
24. p. divízia: 1. prápor 168 p. pluku – sev. svahy výšiny 748, 2. peší prápor 168 

pešieho pluku – nepomenovaná výšina sev. od nadpisu „stanica Lipt. Sv. Mikuláš“, 
1. prápor 7. pešieho pluku v priestore stanice Lipt. Sv. Mikuláš, 2. prápor 7. pešieho 
pluku – vých. časť Palúdzky – kóta 593,4.

2. prápor 274. pluku v spolupráci s práporom lyžiarov 1. čs. zboru a 1. práporom 
168. pluku sa pripravujú útokom z výšiny 768 obnoviť postavenie na výšine 729,4.

SV 24. pešej divízie: Beňadiková.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru z doterajších postavení odrážalo protiútoky 

nepriateľa. Spotreba streliva za 4. III. 1945 – 2 500 mínometných a delostreleckých 
nábojov.

Situácia 1. čs. sam. tankovej brigády: bez zmeny.
SV 1. čs. zboru: Sv. Peter.



280

II. Nepriateľ sa počas 4. III. 1943 snažil protiútokmi pechoty, podporovanej de-
lostreleckou  a mínometnou paľbou, obnoviť svoje stratené postavenie záp. od po-
toka Smrečianka. Predný okraj nepriateľa na konci dňa 4. III. 1945: 4 domy, záp. 
svahy výšiny 817,4 – Jalovec – výšina 729,4 – juž. svahy výšiny 706 – nepomenovaná 
výšina sev. od nadpisu Ondrašová – Ondrašová – záp. časť Palúdzky – výšina 615,9 
– výšina 675,9 – Iľanovo – výšina 822. V priestore jv. od Iľanova má nepriateľ vysu-
nuté skupiny pechoty, ťažké a veľkokalibrové guľomety.

V noci na 4. III. 1945 nepriateľ prisunul zo svojej zálohy do priestoru Bobrovca 
500 mužov a priestor Jalovca zosilnil 965. ochranným práporom.

O 00.45 hod. začal nepriateľ v sile 500 mužov protiútok na Trstené a do priestoru 
dvoch mlynov sev. od Trsteného. Súčasne prešiel 200 mužmi pechoty do protiúto-
ku z Jalovca na výšinu 768. Protiútokom donútil ustúpiť našu jednotku z Trsteného 
a o 07.00 hod. 4. III. obsadil Trstené, potom výšinu 706 a nepomenovanú výšinu jz. 
od Smrečian, kde bol zastavený paľbou našej pechoty. Protiútok nepriateľa z Jalovca 
na výšinu 768 bol zastavený paľbou našej pechoty, pri čom boli získaní dvaja zajatci 
z 965. ochranného práporu. O 08.00 hod. bol sečou našej pechoty nepriateľ donúte-
ný ustúpiť z nepomenovanej výšiny jz. od Smrečian.

O 10.00 hod. dňa 4. III. 1945 nepriateľ protiútočil v sile roty zo záp. časti Palúdzky 
smerom na východ. O 04.00 hod. z priestoru Ondrašovej smerom na cintorín 1 200 m 
sev. od železničnej stanice Lipt. Sv. Mikuláš nepriateľ protiútočil silou dvoch rôt, pod-
porovaných delostreleckou  a mínometnou paľbou. Oba protiútoky boli odrazené. Od 
11.00 hod. do 13.40 hod. nepriateľ protiútočil štyrikrát (o 11.20; 12.00; 12.50 a 13.40 
hod.) silou 100 mužov z priestoru dvoch mlynov sev. od Trsteného smerom na výšinu 
768,0. Všetky protiútoky nepriateľa boli odrazené paľbou našej pechoty.

O 13.00 hod. 4. III. 1945 nepriateľ obnovil protiútoky z výšiny 706 smerom na 
les sz. od výšiny 729,4 silou pešieho práporu a z nepomenovanej výšiny 1 km sv. od 
Ondrašovej smerom na cintorín 1 200 m sev. od stanice Lipt. Sv. Mikuláš. Súčasne 
sa do 6 tankov a samohybných diel nepriateľa s výsadkom pechoty sústredilo na juž-
nom okraji Ondrašovej a podporovali útok paľbou. Po hodinovom boji sa nepriate-
ľovi podarilo zmocniť lesa sv. západne od výšiny 729,4.

O 14.30 hod. nepriateľ novými silami v počte 500 mužov obnovil protiútok z vý-
šiny 706 na výšinu 729,4. O 16.00 hod sa nepriateľ protiútokom zmocnil výšiny 
729,4.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z priestoru Jalovca, Bobrovca a Lipt. Trnov-
ca podporovali protiútok vlastnej pechoty, ostreľovali výšinu 768. Počas 4. III. 1945 
dopadlo do týchto priestorov 800 mínometných a delostreleckých nábojov.

III. Straty nepriateľa: 300 padlých a ranených. Zničených bolo 15 ŤG, 20 ĽG. 
Ukoristených  bolo 20 ŤG, 1 KPÚV 37 mm. Počas dňa boli zajatí 4 Nemci.
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Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 17 padlých, 50 ranených, 35 nezvestných; 3. 
brigáda – 19 padlých, 115 ranených; spojovací prápor 1 – 1 ranený.

IV. Spojenie: nepretržité.

V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: nábojov : TT – 3,10, do pušiek – 2,78, míny 82 
mm – 1,95, 82 mm – 1,95, 120 mm –1,5: granáty 45 mm – 2,95, 76 mm – 0,84, 
122 mm – 0,44, 152 mm – 0,21 palebného priemeru.

VI. Počasie: slnečno, viditeľnosť od 5 do 10 km.

VII. Od doplňovacej správy bolo odoslaných osôb: k 3. čs. brig. – 1, k 4. čs. brig. 
– 67, na zbor – 1.

Zápis za deň 5. III. 1945 – pondelok

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 5. III. 1945 viedli ťažké boje s protiútočiacim nepria-
teľom v priestore záp., severne a severozápadne od Lipt. Sv. Mikuláša, v priestore záp. 
a juhozápadne od Smrečian.

Protiútokmi nepriateľa a taktiež silnými palebnými prepadmi boli jednotky 24. p. 
divízie donútené o 06.00 hod. ustúpiť z výšin 729,4 a 748 a z Palúdzky.

1. čs. zbor sa po ťažkých bojoch počas dňa dvakrát zmocnil výšiny 906. V dô-
sledku protiútokov nepriateľa, podporovaných mohutnými palebnými prepad-
mi, ustúpil o 15.20 hod. z výšiny 706 a 768. O 18.00 hod., keď nepomenovaná 
výšina jz. od Smrečian dvakrát prešla z rúk do rúk, ustúpil aj z nepomenovanej 
výšiny.

Situácia jednotiek 1 čs. zboru a 24. p. divízie k 21.00 hod. 5. III.:
1. čs. brigáda: 2. peší prápor, 3. peší prápor, prápor samopalníkov a prieskumná 

rota sa sústredili v južnej časti Smrečian a pripravovali sa obnoviť postavenie na nepo-
menovanej výšiny jz. od Smrečian. 1. peší prápor – 400 m východne od výšiny 624,4 
– 300 m vých. od výšiny 673.

SV 1. čs. brigády: Sv. Ondrej.
3. čs. brigáda: jednou rotou na západnom okraji lesa sev. od výšiny 790, 4. peší 

prápor v priestore 1 km vých. od Jalovca, 5. a 6. peší prápor, prápor samopalníkov 
a prieskumná rota sa pripravovali obnoviť stratené postavenie na výšine 765.

SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
24. p. divízia: 1. prápor 168 pluku s 2. práporom viedli útočné boje za obnovenie 

postavenia na výšine 745, 2. prápor 168 pluku – nepomenované výšiny 1,5 km sev. 
od Lipt. Sv. Mikuláša. 7. pluk 2. práporom zaujímal obranu v priestore stanice Lipt. 
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Sv. Mikuláš, 1. práporom na záp. okraji Lipt. Sv. Mikuláša. 1. prápor 247. pluku – na 
juž. okraji Vrbice.

SV 24. p. divízie: Beňadiková.
Delostrelectvo a mínomety z doterajších palebných postavení počas 5. III. 1945 

podporovali útok našej pechoty a odrážali protiútoky nepriateľa. Spotreba streliva 
– 4 000 mínometných a delostreleckých nábojov. 

Situácia 1. čs. sam. tankovej brigády: bez zmeny.

II. O 04.45 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 95.
O 20.15 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 96.

III. Nepriateľ počas 5. III. 1945 sa protiútokmi nepretržite vedenými z rôznych 
smerov, so silnou podporou delostreleckej a mínometnej paľby a samohybných diel, 
snažil obnoviť svoje pôvodné postavenie záp. od potoka Smrečianka.

Od 03.00 hod. dňa 5. III. 1945 nepriateľ, podporovaný silnou delostreleckou 
a mínometnou paľbou, začal protiútok z dvoch smerov: z lesa sz. od kóty 729,4 na 
juhovýchod dvomi prápormi pechoty a zo západnej časti Palúdzky smerom na vý-
chod silou práporu a 6 samohybnými delami. Po trojhodinovom ťažkom boji sa ne-
priateľovi podarilo zmocniť výšin 729,4 a 748 a Palúdzky.

O 07.00 hod. nepriateľ po silnom delostreleckom a mínometnom prepade ob-
novil protiútok práporom pechoty v smere na železničnú stanicu Lipt. Sv. Mikuláš. 
Súčasne útok podporoval paľbou zo 4 samohybných diel z juž. okraja Ondrašovej. 
Malým skupinám nepriateľa sa podarilo preniknúť k železnici východne od Lipt. 
Sv. Mikuláša a na nepomenovanú výšinu 0,7 km sv. od stanice. Po boji  trvajúcom 
dve hodiny bol nepriateľ prinútený vrátiť sa do svojho východiska – postavenie bolo 
obnovené.

O 08.30 hod. bolo v priestore jz. od kóty 324,4 spozorované sústredenie 450 
mužov nepriateľa. O 09.20 hod. bola paľbou skupina nepriateľa rozprášená.

O 09.20 hod. nepriateľ protiútočil silou roty v priestore dvoch mlynov sev. od 
Trsteného smerom na nepomenovanú výšinu. O 09.40 hod. bol protiútok nepria-
teľa odrazený. O 10.00 hod. nepriateľ silou do práporu pechoty, podporovanej 
dvomi batériami 81 mm a jednej batérie 119  mm z Trsteného protiútočil vý-
chodným a juhovýchodným smerom. Protiútokom donútil našu pechotu ustúpiť 
z výšiny 706 a z priestoru 500 m východne od dvoch mlynov, ktoré sú sev. od 
Trsteného.

O 11.40 hod. v priestore Trsteného nepriateľ silou práporu pechoty obnovil pro-
tiútok na našu útočiacu pechotu. O 12.30 hod. bola naša pechota donútená ustúpiť 
z vých. svahov výšiny 706 a zo záp. svahov výšiny 768. O 14.40 hod. nepriateľ silou 
práporu pechoty v priestore Trsteného zopakoval protiútok východným smerom. 
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Protiútokom o 12.30 hod. bola naša pechota donútená ustúpiť z východných svahov 
výšiny 768.

O 15.30 hod. nepriateľ silou 70 mužov protiútočil z priestoru sev. svahov 729,4 
na nepomenovanú výšinu jz. od Smrečian. O 16.00 hod. sa nepriateľovi podarilo 
výšiny zmocniť.

O 17.10 hod., po 30 minút trvajúcom boji, naša pechota, mohutne podporova-
ná delostrelectvom a mínometmi, na nepomenovanej výšine obnovila svoje stratené 
postavenie.

O 18.00 hod začal nepriateľ protiútok z južného a juhozápadného smeru na ne-
pomenovanú výšinu. Protiútok nepriateľa bol podporovaný silnou guľometnou paľ-
bou z južných svahov výšiny 768, severných svahov výšiny 729,4, a mínometnou 
paľbou z priestoru Bobrovca. Protiútokom sa nepriateľ o 18.30 hod. znova zmocnil 
výšiny.

Predný okraj nepriateľa o 21,00 hod dňa 5. III. 1945: 4 domy – západné svahy 
výšiny 817,4 – Jalovec – kóta 678 – kóta 768 – nepomenovaná výšina jz. od Smre-
čian – výšina 729,4 – vrchol výšiny 748 – južné svahy výšiny 706 – nepomenované 
výšiny sv. od Ondrašovej – Ondrašová – Palúdzka – kóta 593,4 – hrebeň záp. od kóty 
324,4 – Iľanovo – výšina 882.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa dňa 5. III. 1945 z doterajších priestorov 
ostreľovali bojovú zostavu zboru. Počas 5. III. 1945 bolo do priestoru činnosti 1. čs. 
zboru vystrelených 1 500 mínometných a delostreleckých nábojov nepriateľa.

Tri samohybné delá nepriateľa z priestoru južnej časti Ondrašovej a 6 samohyb-
ných diel z Palúdzky podporovali protiútoky pechoty nepriateľa a silno ostreľovali 
priestor Mikuláša, západnú časť Mikuláša a nepomenovanú výšinu severovýchodne 
od železničnej stanice.

IV. Straty nepriateľa: do 350 padlých a ranených. Zničených bolo 16 ŤG a ĽG, 
vyradená bola jedna mínometná a jedna delostrelecká batéria, ukoristených bolo 5 
tel. aparátov. Počas dňa boli v priestore Jalovca zajatí 4 Nemci.

  Straty 1. čs. zboru: 1. brig. – 30 padlých, 74 ranených, 53 nezvestných; 3. brig. 
– 6 padlých, 99 ranených, 10 nezvestných; žen. prápor 1 – 1 padlý, 20 ranených, 9 
nezvestných.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru. nábojov TT – 3, do pušiek – 2,75, míny 82 mm 
– 1,85, 120 mm – 1,38, granáty 45 mm – 2,39, 76 mm – 0,83, 122 mm – 0,42, 152 
mm – 0,21 palebného priemeru.

PH: 0,34 náplne.
Proviant na 14 dní, krmivo na 14 dní.
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VII. Počasie: zamračené, sneženie, viditeľnosť ohraničená.

VIII. Od doplňovacej správy bolo odoslaných osôb: k 1. čs. brig. 2, k 2. čs. brig. 
2, k 4. čs. brig. – 68. Od náhradného pluku bolo odoslaných k 1. čs. brig. 592 osôb, 
k 3. čs. brig. 578 osôb, k ZU8 6 osôb a k spoj. práporu 3 osoby. 

Zápis za deň 6. III. 1945 – utorok

I. Jednotky 1. čs. zboru s 24. p. divíziou o 23.45 hod. 5. III. 1945 pechotou 1. 
čs. brigády obnovili postavenie na nepomenovanej výšine jz. od Smrečian a o 02.10 
hod. na výšine 768. Počas dopoludnia 6. III. 1945 sa pechota 1. čs. zboru pripravo-
vala na útok s úlohou obnoviť stratené postavenie na výšinách 748 a 729,4.

O 14.00 hod. dňa 6. III. 1945 1. čs. zbor prešiel do útoku 6., 5. a 2. práporom 
a práporom samopalníkov, 1. práporom 168. pluku a jedným práporom 274. p. plu-
ku. Vzhľadom na silný palebný odpor pechoty nepriateľa útok pechoty zboru a 24. 
divízie nebol úspešný.

1. čs. brigáda sa nočným útokom od 22.55 hod. o 23.45 hod. zmocnila nepome-
novanej výšiny jz. od Smrečian. O 14.00 hod. 2. peším práporom prešla do útoku 
smerom na cintorín 1 200 m sv. od stanice Lipt. Sv. Mikuláš, práporom samopalní-
kov smerom na výšinu 729,4. Dva pokusy 2. poľného práporu a práporu samopal-
níkov (o 14.00 hod. a o 16.10 hod.) zmocniť sa výšiny 729,4 sa vzhľadom na silný 
palebný odpor nepriateľa skončili bez úspechu.

Situácia 1. čs. brigády ku koncu dňa 6. III. 1945: 2. a 3. prápor, prápor samo-
palníkov – nepomenovaná výšina jz. od Smrečian 1. peší prápor – 400 m vých. od 
výšiny 624,4 – 300 m vých. od výšiny 673.

SV 1. čs. brigády: Sv. Ondrej.
3. čs. brigáda od 22.55 hod. do 02.00 hod. dňa 6. III. 1945 bojovala o výšinu 

768. O 02.10 hod. sa pechote brigády podarilo výšiny zmocniť. O 14.00 a o 16.00 
hod. 3. čs. brigáda 5. a 6. peším práporom prešla do útoku smerom na Trstené. Dva 
pokusy 3. čs. brigády boli odrazené paľbou pechoty a mínometov nepriateľa.

Situácia jednotiek 3. čs. brigády k 21.00 hod. dňa 6. III. 1945: jedna rota 6. pe-
šieho práporu na záp. okraji lesa sev. od 790, 4. peší prápor 1 km vých. od Jalovca, 5. 
a 6. prápor a prápor samopalníkov na výšine 768,0.

SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
24. p. divízia: od 14.00 hod. 6. III. 1945 prešla do útoku 274. p. plukom 

a 1. práporom 168. pluku s úlohou z juhu očistiť od nepriateľa sev. svahy výšiny 
748 a zmocniť sa výšiny 729,4. Útok pechoty 24. p. divízie nebol úspešný v dô-
sledku účinných palieb nepriateľa z výšiny 729,4 a z juž. okraja lesa sz. od výšiny 
729,4.
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Situácia 24. p. divízie k 21.00 hod.: 274 pluk – južné a sz. svahy výšiny 748, 168. 
p. pluk – nepomenovaná výšina sev. od nadpisu Lipt. Sv. Mikuláš, 7. pluk v priestore 
železničnej stanice Lipt. Sv. Mikuláš a na západnom okraji Lipt. Sv. Mikuláša. Jedna 
rota samostatného ženijného práporu na južnom okraji Vrbice.

SV 24. p. divízie: Beňadiková.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru dňa 6. III. 1945 z doterajších postavení od-

rážalo protiútoky nepriateľa a podporovalo útok vlastnej pechoty. Spotreba nábojov 
– 650 mínometných a delostreleckých granátov.

1. čs. sam. tanková brigáda sa dňa 6. III. 1945 presunula: 1. tank. prápor do juž-
nej časti Bestwiny9, 2. tank. prápor – Bestwina, 3. tank. prápor – Bestwinka10, prápor 
samopalníkov – Bestwina jv. od kostola.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády – Bestwinka.
SV 1. čs. zboru: Sv. Peter.

II. Dňa 6. III. 1945 bol vydaný operačný rozkaz č. 98.

III. Nepriateľ sa dňa 6. III. 1945 protiútokmi silou roty až prápor pokúšal ob-
noviť svoje postavenie záp. od potoka Smrečianka. Počas odpoludnia silnou paľbou 
pechoty, delostrelectva a mínometov odrážal útoky našej pechoty.

Predný okraj nepriateľa k 21.00 hod. dňa 6.III. 1945: 4 domy –  záp. svahy výšiny 
817,4 – Jalovec – kóta 676,8 – záp. svahy výšiny 768 – výšina 706 – výšina 729,4 
– sev. svahy výšiny 748 – juž. svahy výšiny 706 – hrebeň záp. od 624,4 – Iľanovo 
– výšina 822. V priestore jv. od Iľanova mal nepriateľ vysunuté ťažké a veľkokalibrové 
guľomety.

O 02.25 nepriateľ v sile 300 mužov, podporovaných mínometmi, začal z lesa sz. 
od výšiny 729,4 protiútok smerom na juh. O 04.30 hod. bol protiútok nepriateľa 
odrazený. O 07.45 hod. nepriateľ rotou pechoty protiútočil zo západného smeru na 
nepomenovanú výšinu jz. od Smrečianky. O 08.25 hod. bol protiútok odrazený paľ-
bou našej pechoty a delostrelectva.

Od 08.00 hod. do 12.00 hod. nepriateľ vyrazil trikrát na bojový prieskum, pod-
porovaný delostrelectvom a mínometmi, na výšinu 768 – vždy silou roty pechoty. 
Všetky tri bojové prieskumy nepriateľa boli rozprášené paľbou nášho delostrelectva.

O 03.00 hod. dňa 6. III. 1945 bolo v priestore vých. okraja Palúdzky a výšiny 
675,9 pozorované sústredenie pechoty nepriateľa v sile 200 mužov v každom priesto-
re. Súčasne 9 samohybných diel nepriateľa ostreľovalo priamou paľbou našu bojovú 
zostavu z južného brehu rieky Váh. Pechota nepriateľa bola rozprášená paľbou de-
lostrelectva a mínometov, most cez rieku Váh bol vyhodený a protiútok nepriateľa 
bol zlikvidovaný.

Počas dňa mínomety a delostrelectvo nepriateľa z doterajších priestorov rušivou 
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paľbou ostreľovali bojovú zostavu zboru a prísunové komunikácie. Do týchto priesto-
rov dopadlo počas 6. III. 1945: 400 mínometných a delostreleckých nábojov.

IV. Straty nepriateľa: do 250 padlých a ranených. Zničených bolo 15 ŤG, vyrade-
ná bola mínometná batéria 81 mm. V priestore výšiny 768 bol zajatý jeden Nemec 
– 587. p. pluk 320. FGD11, v priestore záp. od výšiny 624,4 bol zajatý jeden Nemec 
– 582. ochranný prápor.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig – 11 padlých, 87 ranených, 54 nezvestných; 3. čs. 
brig. – 3 padlí, 32 ranených, 1 nezvestný.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: nábojov TT – 2,55, do pušiek – 2,48, ručné graná-
ty – 1,02, míny 82 mm – 0,82, 120 mm – 0,45, granáty 45 mm – 2,2, 76 mm 0,6, 
122 mm – 0,29, 152 mm – 0,25 palebného priemeru.

PH: 0,37 náplne.
Proviant na 13, krmivo na 6,5 dní.

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť ohraničená.

VIII. Od náhradného pluku bolo k 1. čs. žen. práporu odoslaných 72 mužov.
Od doplňovacej správy boli odoslaných k 1. čs. brig. 3, k 3. čs. brig. 48, k spoj. 

práporu 1 jeden, k liečebnému ústavu jeden muž.

Zápis za deň 7. III. 1945 – streda

I. 1. čs. zbor s 24. p. divíziou v noci na 7. 3. 1945 v súvislosti s novým rozhodnutím 
uskutočnil toto preskupenie bojovej zostavy: 3. čs. brigáda svojím 5. peším práporom 
vystriedala jednotky 3. čs. brigády v priestore nepomenovanej výšiny jz. od Smrečian, 
73. samostatný ženijný prápor vystriedal 2. prápor 274 p. pluku v priestore Vrbica.

Od 06.00 hod. dňa 7. III. 1945 1. čs. zbor  s 24. p. divíziou z juhu a zo severu 
viedol útočné boje o výšiny 729,4 a 748,0. Útočiaca pechota 1. čs. zboru a 24. p. 
divízie vzhľadom na silný palebný odpor nepriateľa nemala úspech.

1. čs. brigáda v noci na 7. III. 1945 uskutočnila preskupenie svojej bojovej zosta-
vy, dala jednotkám odpočinok a o 05.00 hod. zaujala východisko na juž. svahoch ne-
pomenovanej výšiny jz. od Smrečian. O 06.00 hod. pechota 1. čs. brigády prešla 3. a 
2. práporom a práporom samopalníkov do útoku smerom na výšinu 729,4. Útočiaca 
pechota 1. čs. brigády prekonávajúc odpory nepriateľa odrazila jeho protiútoky a po 
druhom pokuse o 15.30 hod. dosiahla sev. okraj lesa, ktorý je sev. od výšiny 729,4. 



287

V tom istom čase nepriateľ sústredil do tohto priestoru paľbu ťažkých a veľkokalib-
rových guľometov a súčasne do boku útočiacej pechoty uskutočnil protiútok čatou 
samopalníkov vedúcich paľbu počas pohybu. Palebným prepadom nepriateľa bola 
pechota 1. čs. brigády donútená vrátiť sa do východiska.

K 21.00 hod. dňa 7. III. 1945, v súvislosti s novým rozhodnutím pre útok, boli 
jednotky 1. čs. brigády sústredené v týchto priestoroch: 2. a 3. peší prápor – Smreča-
ny, prápor samopalníkov a prieskumná rota zaisťovali čiaru 400 m sev. od lesa, ktorý 
je sz. od výšiny 729,4. 1. peší prápor udržiaval obranu na čiare 4 domy 500 m sz. od 
Závažnej Poruby – 400 m vých. od výšiny 624,4 – 300 m vých. od výšiny 673.

SV 1. čs. brig.: Sv. Ondrej.
3. čs. brigáda: Jednotky 3. čs. brigády dňa 7. III. 1945 vykonávali zákopové práce. 

Situácia jednotiek 3. čs. brigády k 21.00 hod.: prápor samopalníkov – záp. okraj lesa 
sev. od výšiny 790, 4. peší prápor – 1 km vých. od Jalovca, 6. peší prápor – výšina 
768, 5. peší prápor – nepomenovaná výšina jz. od Smrečian.

SV 3. čs. brig.: Jakubovany.
24. p. divízia: 274. p. plukom a 1. práporom 168. pluku dňa 7. III. 1945 bojovala 

o výšinu 768. Pre silný palebný odpor nepriateľa nemala úspech. Situácia jednotiek 
24. p. divízie k 21.00 hod. dňa 7. III. 1945: 2. prápor 274. p. pluku – jv. svahy vý-
šiny 748, 1. prápor 274. p. pluku – vých. svahy výšiny 748, 168. pluk – v priestore 
cestičky 08,10 jv. od kóty 724 a nepomenovanej výšiny sev. od Lipt. Sv. Mikuláša, 
2. prápor 7. pluku – v priestore stanice Lipt. Sv. Mikuláš, 1. prápor – záp. a jz. okraj 
Lipt. Sv. Mikuláša, žen. prápor 73 – juž. okraj Vrbice.

SV 24. p. divízie: Beňadiková.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru v doterajších postaveniach počas 7. III. 1945 

podporovalo útok pechoty. Spotreba streliva: 5 335 mínometných a delostreleckých 
nábojov.

Situácia 1. čs. samostatnej tankovej brigády – bez zmeny. SV: Bestwinka.
SV 1. čs. zboru: Sv. Peter.

II. O 20,30 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 99.

III. Nepriateľ dňa 7. III. 1945 silným palebným odporom pechoty a protiútokmi 
skupinami 40 – 80 mužov bránil výšiny 748 a 729,4.

O 20.40 hod. dňa 7. III. 1945 nepriateľ silou roty pechoty, podporovanej dvomi 
samohybnými delami, začal z Ondrašovej protiútoky na Lipt. Sv. Mikuláš. Protiúto-
ky nepriateľa boli odrazené o 21.00 hod.

Od 06.00 do 09.00 hod. 7. III. 1945, v čase útoku našej pechoty na výšinu 748, 
nepriateľ kládol silný palebný odpor a súčasne silou roty pechoty trikrát prešiel do 
útoku z výšiny 748 na jv. na južné svahy výšiny 748. Všetky protiútoky boli odraze-
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né. Pri tom bol zajatý jeden nemecký vojak zo 4. roty úderného dielu podriadeného 
320. divízii. Úderný oddiel bol 320. divízii pridelený s úlohou spolupracovať pri 
obnovení strateného postavenia v priestore Lipt. Sv. Mikuláša. Zajatec vypovedal, 
že na výšine 748 zaujíma obranu 4. rota úderného oddielu a čata ženistov. Výšinu 
748 bráni dovedna 130 mužov, ktorí sú vyzbrojení 11 ľahkými a jedným ťažkým 
guľometom.

O 11.45 hod. nepriateľ v sile roty, podporovanej delostrelectvom priamej streľby, 
z výšiny 729,4 protiútočil severným smerom. Protiútok bol odrazený o 12.15 hod.

O 15.30 hod. nepriateľ sústredil paľbu na sev. okraj lesa sz. od výšiny 729,4. Sú-
časne čatou samopalníkov, ktorí strieľali počas pohybu, vykonával protiútok na krídlo 
našej útočiacej pechoty. Protiútokom a palebným prepadom našu pechotu nepriateľ 
donútil, aby ustúpila 400 m od sev. okraja lesa.

Delostrelectvo nepriateľa dňa 7. III. 1945 z Bobrovca, Lipt. Trnovca, Ondrašovej, 
z priestoru vých. od Ondrašovej a Jalovca rušivou paľbou ostreľovalo našu zostavu, 
osady v priestore našej zostavy a prísunové komunikácie. Počas 7. III. 1945 dopadlo 
do týchto priestorov 100 mínometných a delostreleckých nábojov.

IV. Straty nepriateľa: do 300 padlých a ranených. Zničených bolo 17 ŤG a ĽG, 2 
pevnôstky, vyradených bolo 6 ŤG a jedna mínometná batéria.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 12 padlých, 50 ranených; 3. čs. brig. – 4 padlí, 
54 ranených.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: nábojov TT – 2, do pušiek – 2, ručných granátov 
– 1,0, míny 82 mm – 0,58, 120 mm – 0,42, granáty 45 mm – 2, 76 mm – 0,54, 122 
mm – 0,26, 152 mm – 0,23 palebného priemeru.

PH – 0,36 náplne.
Proviant na 12, krmivo na 12 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť od 4 do 6 km.

VIII. Od doplňovacej správy 1. čs. zboru bolo odoslaných: k 1. čs. brig. – 1, k 2. 
čs. brig. – 1, k 3. čs. brig. – 1, k 4. čs. brig. – 7 dôstojníkov, k leteckej divízii – 1 
dôstojník.

Zápis za deň 8. III. 1945 – štvrtok 

I. Jednotky 1. čs. zboru s 24. p. divíziou počas noci na 8. III. 1945 a počas dopo-
ludnia 8. III. 1945 udržiavajúc doterajšiu čiaru dotyku odrážali protiútoky nepriateľa 
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a jednotkami 1. čs. brigády, 274. p. pluku a 1. práporu 168. pluku sa pripravovali na 
útok s úlohou zmocniť sa výšin 748, 729,4 a lesa sz. od kóty 729,4. 

O 17.30 hod. dňa 8. III. 1945 pechota 2. pešieho práporu, 3. práporu a prá-
por samopalníkov 1. čs. brigády zo severu, pechota 274. p. pluku a 1. práporu 168. 
pluku z juhu, prešli do útoku smerom na výšinu 729,4. 1. čs. brigáda prekonávajúc 
odpor nepriateľa sa zmocnila jeho predného okraja, pričom získala 11 zajatcov, z kto-
rých 4 patrili k 14. rote 587. pluku, jeden k prieskumnej rote 320. divízie, prísluš-
nosť 6 nebola zistená. Ďalšiemu postupu našej pechoty bránil nepriateľ protiútokmi 
z priestoru výšiny 706 a z lesa sv. od výšiny 729,4 silou dvoch rôt pechoty. Pechota 1. 
čs. brigády bola protiútokmi donútená o 19.30 hod. vrátiť sa do východiska. Pechota 
274. p. pluku a 1. práporu 168. pluku úspech nedosiahla vzhľadom na silný palebný 
odpor nepriateľa.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 8. III. 1945:
1. čs. brigáda: v priestore juž. svahov nepomenovanej výšiny jz. od Smrečian po-

nechala zaistenie, 1. peším práporom zaujíma čiaru: domy 500 m záp. od Závažnej 
Poruby – 400 m vých. od výšiny 624,4 – 300 m vých. od výšiny 673, jej 3., 2. prápor 
a prápor samopalníkov boli sústredené v Smrečanoch.

SV 1. čs. brigády: Sv. Ondrej.
3. čs. brigáda: jednotky 3. čs. brigády dňa 8. III. 1945 vykonávali zákopové práce 

na čiare: prápor samopalníkov – záp. okraj lesa sev. od výšiny 790, 4. peší prápor – 1 
km vých. od Jalovca, 6. peší prápor – výšina 768, 5. peší prápor – nepomenovaná 
výšina jz. od Smrečian.

SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
24. p. divízia: 274. p. pluk – vých. a juž. svahy výšiny 748, 168. pluk – nepome-

novaná výšina sev. od Lipt. Sv. Mikuláša, 7. pluk s rotou ženistov 73. žen. práporu 
– stanica Mikuláš – záp. okraj Vrbice.

SV 24. p. divízie: Beňadiková.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru podporovalo útok pechoty a ostreľovalo 

predný okraj nepriateľa. Spotreba streliva 3 600 mínometných a delostreleckých gra-
nátov.

1. čs. samostatná tanková brigáda sa dňa 8. III. 1945 presunula do priestorov: 1. 
tank. prápor – Ligota, 2. tank. prápor – Międzyrzecze Dolne, 3. tank. prápor – Ligo-
ta, prápor samopalníkov, žen. rota a prieskumná rota – Ligota.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Ligota.
SV 1. čs. zboru: Sv. Peter.

II. Nepriateľ sa dňa 8. III. 1945 pokúšal protiútokmi obnoviť svoje stratené po-
stavenie v priestore záp. od Smrečianky. Od 17.30 hod. 8. III. 1945 paľbou pechoty 
a protiútokmi kládol našej útočiacej pechote silný odpor. Predný okraj nepriateľa 
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k 21.00 hod. dňa 8. III. 1945: 4 domy – záp. svahy výšiny 817,4 – Jalovec – kóta 
676,8 – záp. svahy výšiny 768 – výšina 706 – výšina 729,4 – sev. svahy výšiny 748 
– juž. svahy výšiny 706 – nepomenovaná výšina sv. od Ondrašovej – Ondrašová 
– Palúdzka – výšina 593,4 – hrebeň záp. od výšiny 624,4 – Iľanovo – výšina 622. 
V priestore jv. od Iľanova mal nepriateľ vysunuté ťažké a veľkokalibrové guľomety.

O 01.30 hod. dňa 8. III. 1945 začal silou roty, podporovanej dvomi samohybný-
mi delami, protiútok z Ondrašovej smerom na stanicu Mikuláš. Súčasne sa silou roty, 
podporovanej delostreleckou a mínometnou paľbou, pokúšal prepraviť cez rieku Váh 
v priestore mosta na sv. kraji Palúdzky. Oba protiútoky nepriateľa boli odrazené paľ-
bou pechoty a delostrelectva priamej streľby.

O 03.00 hod. 8. III. 1945 nepriateľ silou dvoch rôt pechoty opakoval protiútok 
z priestoru lesa, ktorý je sz. od kóty 729,4, smerom na juh. Po boji trvajúcom hodi-
nu, bol protiútok odrazený. Na bojisku zostalo 30 mŕtvych Nemcov, ukoristený bol 
ťažký guľomet, 2 samopaly, 10 pušiek a 30 bojových hlavíc do Panzerfaustu.

O 08.05 hod. nepriateľ v sile čaty vyrazil na bojový prieskum z priestoru lesa sz. 
od výšiny 729,4 smerom na sever. O 08.20 hod. bol prieskum nepriateľa rozprášený 
paľbou našej pechoty.

Z priestoru trig. 706 prešiel nepriateľ silou 890 mužov dvakrát, o 08.35 a o 09.10 
hod., do protiútoku východným smerom.

O 18.55 hod. nepriateľ v sile dvoch peších rôt prešiel do protiútoku z priestoru trig. 
706 a zo západného smeru proti našej útočiacej pechote v priestore sev. svahov výšiny 
729,4. Pechota 1. čs. brigády bola protiútokom donútená ustúpiť do východiska.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z priestoru Jalovca, Ploštína, Ondrašovej, 
Bobrovca, Bobrovca, Demänovej a Lipt. Trnovca počas 8. III. 1945 krátkymi prepad-
mi ostreľovali našu bojovú zostavu a prísunové komunikácie. Do priestoru bojovej 
zostavy 1. čs. zboru dopadlo 500 mínometných a delostreleckých nábojov.

 III. Straty nepriateľa: do 200 padlých a ranených. Zničených 9 ŤG a ĽG, 8 pev-
nôstok, vyradená jedna batéria 105 mm a jedna batéria 119 mm. Počas dňa bolo 
zajatých 11 Nemcov.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 3 padlí, 17 ranených; 3. čs. brig. – 28 ranených.

IV. Spojenie: nepretržité.

V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: nábojov TT – 2,53, do pušiek – 2,46, ruč. granátov 
– 1,0, míny 82 mm – 0,58, 122 mm – 0,42, granáty 45 mm – 2,08. 76 mm – 0,54, 
122 mm – 0,26, 152 mm – 0,23 palebného priemeru.

PH: 1,84 náplne.
Proviant na 11, krmivo na 11 dní.
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VI. Počasie: zamračené, sneženie, viditeľnosť ohraničená.

VII. Od doplňovacej správy bolo odoslaných: k 1. čs. brig – 2, k 2. čs. brigáde 
– 1, k 3. čs. brig. – 1, k 4. čs. brig. – 2, k spoj. práporu – 1 dôstojník.

Zápis za deň 9. III. 1945 – piatok 

I. 1. čs. zbor s 24. p. divíziou 2. a 3. peším práporom, a práporom samopalníkov 
3. čs. brigády o 10.15 hod. prešli do útoku zo severného smeru na odpory nepriateľa 
v priestore sev. svahov výšiny 729,4. Súčasne 274. p. pluk a 1. prápor 168. pluku boli 
v pohotovosti pripojiť sa k útoku pechoty 1. čs. brigády, hneď len čo sa táto zmocní 
výšiny 729,4 a v spolupráci s ňou očistiť od nepriateľa výšinu 748 a les sz. od výšiny 
729,4. Nepriateľ kládol silný odpor paľbou pechoty a mínometov a nedovolil 1. čs. 
brigáde priblížiť sa k svojmu prednému okraju na vzdialenosť seče.

Dva rozhodné pokusy pechoty 1. čs. brigády, o 10.15 a o 13.00 hod., so silnou 
podporou  delostrelectva a mínometov sa priblížiť k prednému okraju nepriateľa, 
boli odrazené jeho palebnou priehradou.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru a 24. p. divízie dňa 9. III. 1945:
1. čs. brigáda: na čiare južných svahov nepomenovanej výšiny držala prápor samo-

palníkov, 2. a 3. peší prápor boli sústredené v Smrečanoch, 1. peší prápor udržiaval 
obranu na čiare most juž. od Okoličného – 4 domy sz. od Závažnej Poruby – kóta 
673 – 1,3 km jv. od kóty 673.

SV 1. čs. brigády: Sv. Ondrej.
3. čs. brigáda: prápor samopalníkov – záp. okraj lesa sev. od výšiny 790, 4. prápor 

– 1 km vých. od Jalovca, 6. peší prápor – výšina 768, 5. prápor – vrchol, jz. a sz. 
svahy nepomenovanej výšiny jz. od Smrečian.

SV 3. brigády: Jakubovany.
24. p. divízia: 274. p. pluk – vých. a juž. svahy výšiny 748, 168. pluk – nepo-

menované výšiny sev. od Lipt. Sv. Mikuláša, 7. pluk – stanica Mikuláš – záp. okraj 
Mikuláša, 73. žen. prápor – juž. okraj Vrbice.

SV 24. p. divízie: Beňadiková.
Delostrelectvo jednotiek zboru z doterajších postavení podporovalo útok pechoty. 

Spotreba streliva: 664 delostreleckých a mínometných nábojov.

1. čs. samostatná tanková brigáda: udržiavala pohotovosť v doterajších priesto-
roch sústredenia.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Ligota. 
SV 1. čs. zboru: Sv. Peter.
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II. Dňa 9. III. 1945 došla šifrovka štábu 18. armády č. 1168/š. Na základe tejto 
šifrovky bol vydaný operačný rozkaz č. 101, ktorým bolo 1. čs. zboru nariadené 
v noci z 9. na 10. III. 1945 vystriedať jednotky 24. p. divízie na juž. svahoch výšiny 
748, nepomenovaných výšinách sev. od Lipt. Sv. Mikuláša a ďalej na rieke Váh a na 
celom fronte prejsť do obrany.

O 02.30 hod. dňa 9. III. 1945 bol vydaný operačný rozkaz č. 100.

III. Nepriateľ sa dňa 9. III. 1945 bránil na doterajšej čiare paľbou pechoty a mí-
nometov.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z priestoru Trsteného, Bobrovca, Liptov-
ského Trnovca, záp. od Ondrašovej a Demänovej krátkymi prepadmi ostreľovali našu 
útočiacu pechotu a priestor bojovej zostavy zboru. Počas 9. III. 1945 nepriateľ do 
týchto priestorov vystrelil 400 mínometných a delostreleckých nábojov.

O 13.30 hod. bol spozorovaný pohyb 10 mužov nepriateľa z Ráztok do Lipt. Tr-
novca.

IV. Straty nepriateľa: do 200 padlých a ranených. Zničených bolo 8 ŤG a ĽG.
Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 2 padlí, 45 ranených; 3. čs. brigáda – 12 ra-

nených.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: nábojov TT – 2,48, do pušiek – 2,4, ruč. granátov 
– 0,95, míny 82 mm – 0,46, 120 mm – 0,81, granáty 45 mm – 2,0, 76 mm – 0,49, 
120 mm – 0,26, 152 mm – 0,31 palebného priemeru.

PH: 1,67 náplne.
Proviant na 10, krmivo na 10 dní.

VII. Počasie: zamračené, metelica, viditeľnosť slabá.

Zápis za deň 10. III. 1945 – sobota

I. 1. čs. zbor dňa 10. III. 1945 protiútokmi, paľbou delostrelectva a pechoty 
úspešne odrážal útoky nepriateľa na Lipt. Sv. Mikuláš. 1. čs. brigáda v noci na 10. III. 
1945 podľa šifrovky štábu 18. armády vykonávala preskupenie s úlohou vystriedať do 
svitania jednotky 24. p. divízie v priestore Lipt. Sv. Mikuláša. V čase, keď pechota 
1. čs. brigády prichádzala k Lipt. Sv. Mikulášu, začal nepriateľ útočiť z Ondrašovej 
na stanicu Mikuláš a z priestoru kóty 593,4 na Vrbicu. Súčasne začali zo severu do 
priestoru východne od kasární pôsobiť skupiny, ktoré sa v noci prepravili cez Váh 
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a prenikli do stredu osady Vrbica. Nepriateľovi sa podarilo zmocniť stanice Lipt. Sv. 
Mikuláš, južnej časti a centra Vrbice. Pechota 1. čs. brigády s jednotkami 24. p. diví-
zie protiútokmi obnovila postavenie s výnimkou skupín nepriateľa, ktoré sa udržali 
v centre a severozápadnej časti Vrbice, a v priestore kasární severovýchodne od mes-
ta. K 11.00 hod. jednotky 1. čs. brigády vystriedali 24. p. divíziu.

Počas dňa pechota 1. čs. brigády viedla ťažké boje. Popoludní pechota brigády 
trikrát stratila a obnovila postavenie v priestore železničnej stanice. Ťažké boje boli 
aj v priestore Vrbice.

K 21,00 hod. 1. čs. brigáda bojovala na čiare: 1. peší prápor juž. svahy výšiny 
768 – juž. svahy nepomenovaných výšin sev. od Lipt. Sv. Mikuláša, 2. peší prápor 
– stanica Lipt. Sv. Mikuláš a záp. okraj Lipt. Sv. Mikuláša až po rieku Váh, 3. peší 
prápor a prápor samopalníkov – Vrbica s výnimkou južného okraja osady, ktorý bol 
v rukách nepriateľa.

SV 1. čs. brig.: Beňadiková.
3. čs. brigáda: k 21.00 hod. udržiavala obranu na čiare: 4. peší prápor – záp. okraj 

lesa sev. od výšiny 790 a v priestore 1 km vých. od Jalovca, 6. peší prápor – výšina 
768, 5. peší prápor – nepomenovaná výšina jz. od Smrečian, skupina nováčikov – vý-
šina 770, prápor samopalníkov vykonával presun do priestoru Lipt. Sv. Mikuláša.

SV 3. čs. brig.: Jakubovany.
Delostrelectvo 1. čs. zboru dňa 10. III. 1945 vykonávalo presun s úlohou vystrie-

dať delostrelectvo 24. p. divízie a odrážalo protiútoky nepriateľa. Spotreba streliva: 
76 mm granátov – 670, 122 mm – 27, 152 mm – 38, 45 mm – 190, mín 82 mm 
– 81 a 120 mm – 2, granáty 37 mm – 1 200. Podpora delostrelectva nemôže byť taká 
účinná ako to vyžaduje situácia vzhľadom na to, že je veľmi obmedzená viditeľnos-
ť, zásoba streliva v jednotkách sa veľmi znížila a prísun munície je sťažený nezjazd-
nosťou komunikácií.

1. čs. samostatná tanková brigáda bola v pohotovosti v doterajších priestoroch 
sústredenia.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Ligota.
SV 1. čs. zboru: Sv. Peter.

II. Dňa 10. III. 1945 bol vydaný zvláštny rozkaz o zosilnení obrany na smere 
Lipt. Sv. Mikuláš – Lipt. Hrádok.

III. O 05.00 hod. dňa 10. III. 1945 nepriateľ začal protiútok so snahou obnoviť 
svoje stratené postavenie v Lipt. Sv. Mikuláši.

O 05.00 hod. nepriateľ silou práporu pechoty začal protiútok z lesa, ktorý je sz. 
od kóty 729,4 smerom na juh. Protiútok bol odrazený po boji trvajúcom 20 minút.

O 06.40 hod., po krátkom delostreleckom a mínometnom prepade do priesto-
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ru stanice Lipt. Sv. Mikuláš, Vrbice a na západný okraj Okoličného, začal nepriateľ 
protiútok súčasne z dvoch smerov: z Ondrašovej na Lipt. Sv. Mikuláš v sile do hod-
noty práporu pechoty a z priestoru výšiny 593,4 na Vrbicu silou roty pechoty. V tom 
istom čase skupina 3. roty pochodového práporu, ktorá sa o 01.00 hod. 10. III. 
1945 prepravila a vnikla do stredu Vrbice, začala útočiť na bojovú zostavu 73. žen. 
práporu v južnej časti Vrbice. Po boji trvajúcom hodinu o 08.00 hod. sa nepriateľovi 
podarilo zmocniť stanice Mikuláš, južnej časti a stredu Vrbice. V tejto situácii bola 
nasadená pechota 1. čs. zboru prichádzajúca do Lipt. Sv. Mikuláša s úlohou: s jed-
notkami 24. p. divízie obnoviť postavenie. O 10.00 hod. bolo nepriateľ zlikvidovaný 
v priestore stanice Mikuláš a tiež v osade Vrbica, s výnimkou skupiniek samopalní-
kov, ktoré sa ešte udržali v opevnených domoch v strede a severozápadnej časti osady 
Vrbica a tiež v priestore východne od kasární v Mikuláši. Počas popoludnia nepria-
teľ stále útočil práporom pechoty podporovanej 2 samohybnými delami z Ondra-
šovej smerom na železničnú stanicu v Lipt. Sv. Mikuláši, zo severu a severovýchodu 
na stred mesta a z lesa severozápadne od výšiny 729,4 smerom na juh. Smerom do 
stredu mesta a z lesa nepriateľ útočil skupinami 150 mužov. Počas popoludnia pre-
šla železničná stanica trikrát z rúk do rúk a len vďaka ráznym protiútokom pechoty 
2. pešieho práporu a práporu samopalníkov bolo postavenie obnovené po štvrtýkrát. 
Ostatné protiútoky nepriateľa boli odrazené s veľkými stratami pre nepriateľa.

Predný okraj nepriateľa k 21.00 hod.: 4 domy – záp. svahy výšiny 817,4 – kóta 
676,8 – výšina 729,4 – vrchol výšiny 748 – juž. svahy výšiny 706 – nepomenovaná 
výšina sv. od Ondrašovej – Palúdzka – hrebeň záp. od výšiny 624,4 – Iľanovo – výši-
na 832. Nepriateľ má vysunuté skupiny: v sile 100 mužov v priestore sv. od kasární 
v Lipt. Sv. Mikuláši, v sile 60 mužov v južnej časti Vrbice a na svahoch jv. od Iľanova 
má ťažké a veľkokalibrové guľomety.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z doterajších priestorov počas dňa podpo-
rovali útoky svojej pechoty palebnými prepadmi do priestorov Lipt. Sv. Mikuláša, 
Vrbice a  Okoličného.

IV. Straty nepriateľa: do 300 padlých a ranených. Zničených bolo 16 ŤG.
Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 9 padlých, 46 ranených; 3. čs. brigáda – 1 

padlý, 9 ranených, 2 nezvestní; 4. čs. brigáda – 3 ranení, 1 nezvestný; žen. prápor – 1 
padlý, 2 nezvestní.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 2,47, do pušiek – 2,39, ručné graná-
ty – 1,02, míny 82 mm – 0,42, 120 mm – 0,92, granáty 45 mm – 0,54, 122 mm 
– 0,26, 152 mm – 0,31 palebného priemeru.
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PH: 1,65 náplne. 
Proviant na 14, krmivo na 13 dní.

VII. Počasie: zamračené, metelica, cesty nezjazdné.

VIII. Od náhradného pluku 1. čs. zboru bolo odoslaných: k 1. čs. brigáde doved-
na 250, k 3. čs. brigáde 169 mužov.

Od doplňovacej správy boli odoslaní: k 1. čs. brigáde – 1, k 2. čs. brigáde – 1, 
k 3. čs. brigáde – 1, k 4. čs. brigáde – 1 dôstojník. Na zbor boli odoslaní 3 dôstojníci 
a 1 vojak. 

Zápis za deň 11. III. 1945 – nedeľa 

I. Jednotky 1. čs. zboru 1. brigádou, práporom samopalníkov 3. čs. brigády a ženij-
ným práporom 1 dňa 11. III. 1945 viedli ťažké boje s útočiacim nepriateľom o mesto 
Lipt. Sv. Mikuláš. Pechota 1. čs. zboru dňa 11. III. 1945 odrážala útoky nepriateľa 
na Lipt. Sv. Mikuláš paľbou pechoty, delostrelectva a protiútokmi. Po ťažkých bojoch 
o prístupy k mestu a ťažkých pouličných bojoch vzhľadom na silné údery nepriateľa 
z niekoľkých smerov a činnosti skupín samopalníkov, ktoré sa udržali v osade Vrbica 
a v priestore severovýchodne od kasární, bola pechota 1. čs. zboru donútená k 22.00 
hod. s ťažkými stratami opustiť mesto Lipt. Sv. Mikuláš a ustúpiť na čiaru jv. svahy 
výšiny 748 – veľkostatok záp. od Okoličného. Od 23.00 hod. jednotky sa 1. čs. zboru 
usporadúvali v priestore Okoličného a zaisťovali sa na južných svahoch výšiny 748 
a v priestore veľkostatku.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru na konci dňa 11. III. 1945:
1. čs. brigáda: práporom samopalníkov 3. čs. brigády a ženijným práporom 1 za-

isťovala čiaru juž. svahy 748 – veľkostatok záp. od Okoličného, 7. peší prápor, ktorý 
v noci z 9. na 10. III. 1945 vystriedal 1. peší prápor južne od rieky Váh, zaujíma 
obranu na čiare domy 500 m sz. od Závažnej Poruby – kóta 6743 – 1,5 km jv. od 
kóty 673.

SV 1. čs. brigády: Beňadiková.
3. čs. brigáda udržiavala obranu na doterajšej čiare: 4. peší prápor – záp. okraji lesa 

sev. od kóty 790 a v priestore vých. od Jalovca, 6. peší prápor – výšina 768, 5. peší 
prápor – nepomenovaná výšina jz. od Smrečian, skupina nováčikov – výšina 770.

SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru z doterajších postavení dňa 11. III. 1945 

odrážalo útok pechoty nepriateľa. Spotreba streliva: mín 82 mm – 374, mín 120 mm 
– 120, granátov 45 mm – 10, 37 mm – 40, 76 mm – 16, 152 mm – 46. S ohľadom 
na to, že zabezpečenie muníciou v palebných postaveniach bolo veľmi obmedzené, 
podpora pechoty delostrelectvom bola málo efektívna.
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1. čs. samostatná tanková brigáda: pokračovala v bojovom výcviku v doterajšom 
priestore sústredenia.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Ligota.

II. O 07.40 hod. dňa 11. III. 1945 začal nepriateľ protiútok so snahou obnoviť 
svoje pôvodné postavenie záp. od riečky Smrečianka.

O 07.05 hod. nepriateľ silou 200 mužov, podporovaných dvomi samohybnými 
delami, začal z juhu útočiť na Vrbicu. O 08.15 hod. začal útočiť súčasne z dvoch 
smerov – zo západu na stanicu v Lipt. Sv. Mikuláši silou 350 mužov, zo severu sme-
rom do stredu mesta silou 150 mužov. O 08.30 hod. sa nepriateľ silou 100 mužov 
snažil z priestoru kóty 748 preniknúť po západných svahoch výšiny 748 do priestoru 
železnice a cesty jz. od výšiny 748. O 09.00 hod. prešiel nepriateľ do útoku v sile 
150 mužov z priestoru výšiny 624 smerom na Okoličné a súčasne v sile roty pechoty 
útočil na výšinu 673. Útokmi sa mu do 09.30 hod. podarilo zmocniť stanice Lipt. 
Sv. Mikuláš a južnej časti Vrbice. Útoky nepriateľa na ostatných smeroch boli odraze-
né protiútokmi a paľbou našej pechoty podporovanej delostrelectvom. Nepriateľovi 
boli spôsobené veľké straty – v priestore výšiny 748 zostalo zabitých 30 Nemcov, 
v priestore sev. od mesta 40 Nemcov a v priestore severovýchodne od kasární 50 Nem-
cov, okrem celého radu zranených.

Protiútokom našej pechoty podporovanej samohybnými delami sa k 11.00 hod. 
dňa 11. III. 1945 podarilo obnoviť postavenie v priestore záp. okraja Mikuláša 
a v strede osady Vrbica.

Od 11.00 hod. nepriateľ kládol našej protiútočiacej pechote silný odpor v priesto-
re stanice Lipt. Sv. Mikuláš a v priestore Vrbice. O 15.30 hod. útočil nepriateľ zo zá-
padu s podporou samohybných diel. Útokom nepriateľa boli naše jednotky k 17.00 
hod. donútené opustiť západný okraj mesta. Nepriateľ prenikol až do priestoru kos-
tolov v strede mesta. O 17.15 hod. naša pechota prešla do protiútoku a obnovila 
postavenie v západnej časti Mikuláša.

O 19.00 hod. nepriateľ obnovil protiútoky, podporované samohybnými delami, 
zo severu, západu a juhu. Dovedna do útoku zasadil 700 mužov. Súčasne 150 mužmi 
vyrazil južným smerom z priestoru výšiny 748 a snažil sa preraziť cez cestu Lipt. Sv. 
Mikuláš – Okoličné.

O 21.00 hod. nepriateľ viedol hlavný úder na smeroch z výšiny 748 na juh a z Vr-
bice na severovýchod, s úmyslom obkľúčiť našu pechotu, ktorá viedla pouličné boje 
v Lipt. Sv. Mikuláši.

Pod tlakom nepriateľa pechota 1. čs. zboru k 23.00 hod. opustila mesto Lipt. Sv. 
Mikuláš.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa počas 11. III. 1945 z doterajších postavení 
vystrelili do priestorov bojovej zostavy zboru 300 mín a delostreleckých nábojov.
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Pred frontom 1. čs. zboru mal 11. III. 1945 nepriateľ zasadené tieto jednotky: sev. 
od Bobrovca – výšina 768 jednotky 587. p. pluku a 965. ochranný prápor, južne až 
po rieku Váh 585. p. pluk a 4. rotu úderného oddielu, južne od rieky Váh 586. p. 
pluk, 582. ochranný prápor, 1., 2. a 3. rotu úderného oddielu.

III. Straty nepriateľa: do 350 padlých a ranených. Zničených bolo 12 ŤG. 
V priestore Vrbice boli zajatí 2 Nemci z 2. a 3. pochodového práporu.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 47 padlých, 144 ranených, 210 nezvestných; 3. 
čs. brig. – 1 padlý,1 ranený, 26 nezvestných; žen. prápor 1 – 2 padlí, 8 ranených, 3 
nezvestní; 3. spoj. prápor – 1 padlý, 2 ranení.

 IV. Spojenie: s 18. armádou telefónom, morseom12 nebolo, s podriadenými jed-
notkami nepretržité.

V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 2,42, do pušiek – 2,29, ruč. granáty 
– 0,97, míny 82 mm – 0,52, 120 mm – 0,97, granáty 45 mm – 0,50, 76 mm – 0,48, 
122 mm – 0,25, 152 mm – 0,24 palebného priemeru.

PH: 1,10 náplne.
Proviant na 13, krmivo na 12 dní.

VI. Počasie: zamračené, metelica, viditeľnosť okom slabá.

Zápis za deň 12. III. 1945 – pondelok

 I. 1. čs. brigáda od 23.00 hod. 11. III. 1945, udržiavajúc obranu na čiare jv. 
svahy výšiny 748 a veľkostatok záp. od Okoličného, usporadúvala svoje hlavné sily 
v Okoličnom.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 12. III. 1945:
3. čs. brigáda: 4. peší prápor – záp. okraj lesa sev. od výšiny 790 – 1 km vých. od 

Jalovca, 6. peší prápor – výšina 768,0, 5. peší prápor – nepomenovaná výšina jz. od 
Smrečian, skupina nováčikov – výšina 770, prieskumná rota – Žiar.

SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
1. čs. brigáda:  prápor samopalníkov 3. čs. brigády – záp. okraj Vitališoviec, 1. 

peší prápor – jv. svahy 768, 3. peší prápor – od železnice po rieku Váh, v priesto-
re veľkostatku záp. od Okoličného, 2. peší prápor – Stošice, prápor samopalníkov 
a prieskumná rota – Beňadiková, 7. peší prápor udržiaval doterajšiu čiaru obrany 
južne od rieky Váh.

Delostrelectvo 1. čs. zboru dňa 12. III. 1945 z doterajších postavení vystrelilo do 
priestorov bojovej zostavy nepriateľa 1 021 mínometných a delostreleckých nábojov.
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1. čs. samostatná tanková brigáda dňa 12. III. 1945 pokračovala v bojovom výcvi-
ku v doterajšom priestore sústredenia.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Ligota.
SV 1 čs. zboru: Sv. Peter.

II. Dňa 12. III. 1945 bolo vydané nariadenie o výcviku jednotiek.

III. K 21.00 hod. nepriateľ zaujímal obranu na čiare osamelý dom juž. od kóty 
933 – záp svahy výšiny 817,4 – výšina 676,8 – výšina 706 – výšina 729,4 – záp. svahy 
výšiny 748 – kóta 624,4 – Iľanovo.

Od 23.00 hod. 11. III. 1945 nepriateľ pred frontom 1. čs. zboru slabou guľo-
metnou paľbou a riedkou mínometnou paľbou ostreľoval Smrečany, Žiar a Závaž-
nú Porubu. Počas 12. III. 1945 delostrelectvo a mínomety nepriateľa vystrelili do 
priestorov bojovej zostavy zboru 400 mínometných a delostreleckých nábojov.

Dňa 12. III. 1945 bol pozorovaný silný obojstranný pohyb po ceste Lipt. Sv. Mi-
kuláš – Bodice a Lipt. Sv. Mikuláš – Ploštín.

IV. Straty nepriateľa: do 200 padlých a ranených, Zničených 11 ŤG.
Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 3 ranení; 3. čs. brigáda – 1 padlý, 2 ranení; 

spoj. prápor 1 – 2 padlí, 2 ranení.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 2,37, do pušiek – 2,25, ruč. granáty 
– 0,9, míny 82 mm – 0,39, 120 mm – 0,75, granáty 45 mm – 1,81, 76 mm – 0,45, 
122 mm – 0,25, 152 mm – 0,2 palebného priemeru.

PH: 1,46 náplne.
Proviant na 13, krmivo na 12 dní.

VII. počasie: slnečno, viditeľnosť dobrá.

VIII. Od čs. doplňovacej správy bolo odoslaných: k 1. čs. brig. – 2, k 2. čs. brig. 
– 4, k 3. čs. brig. – 2, k 4. čs. brig. 2, na zbor – 7 mužov.

Zápis za deň 13. III. 1945 – utorok

I. 1. čs. zbor dňa 13. III. 1945 udržiaval dotyk s nepriateľom na doterajšej čiare. 
jednotky zboru vykonávali prieskum nepriateľa skupinami 10 – 14 mužov a zabez-
pečovali sa na čiare dotyku.
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Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 13. III. 1945: bez zmeny.
SV 1. čs. brigády: Beňadiková.
SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru dňa 13. III. 1945 ostreľovalo predný okraj 

bojovej zostavy nepriateľa. Spotreba streliva: 150 mínometných a delostreleckých ná-
bojov.

1. čs. samostatná tanková brigáda: pokračovala v bojovom výcviku v doterajších 
priestoroch sústredenia.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Ligota.

II. O 12.00 hod. 13. III. 1945 bol vydaný operačný rozkaz č. 102 o prechode 1. 
čs. zboru do úpornej obrany.

III. Predný okraj nepriateľa k 21.00 hod. 13. III. 1945: osamotený dom 700 m 
juž. od kóty 933 – záp. svahy výšiny 817,4 – 676,8 – záp. svahy výšiny 768 – vých. 
svahy výšiny 706 – sv. okraj lesa sz. od 729,4 – výšina 729,4 – les sev. od trig. 748 
– záp. svahy 748 – cintorín 800 m vých. od Vrbice – kóta 624,4 – Iľanovo – výšina 
jv. od Iľanova.

O 00.00 hod. 13. III. 1945 nepriateľ vykonával prieskum v sile družstva zo sev. 
kraja Bobrovca smerom na východ. Prieskum nepriateľa bol rozprášený paľbou našej 
pechoty.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z priestoru Pavlová Ves – Bobrovec – On-
drašová – Ráztoky a Bodice do priestoru bojovej zostavy zboru dňa 13. III. 1945 
vystrelili 300 delostreleckých a mínometných nábojov.

15. III. 1945 bol na ceste z Ondrašovej do Ráztoky pozorovaný pohyb práporu 
pechoty a 15 povozov. Po ceste z Vrbice do Ploštína – 80 mužov, z Vrbice do Iľanova 
– 120 mužov.

Podľa správ hĺbkového prieskumu v Ružomberku má nepriateľ posádku 70 mu-
žov, vo Sv. Mare 250 mužov a v Lipt. Teplej 200 mužov.

IV. Straty nepriateľa: 20 padlých a ranených.
 Straty 1. čs. zboru: 3. čs. brig. – 2 ranení.
 8. p. prápor 4. čs. brigády sa sústredil v Lipt. Sv. Jáne.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 2,35, do pušiek – 2,23, míny 82 mm 
– 0,41, 120 mm – 0,84, granáty 45 mm – 1,76, 76 mm – 0,41, 122 mm – 0,25, 152 
mm – 0,2 palebného priemeru.
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PH: 1,27 náplne.
Proviant na 12, krmivo na 11 dní.

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť ohraničená.

VIII. Z doplňovacej správy bolo odoslaných dôstojníkov: k 1. čs. brig. – 1, k 4. 
čs. brig. – 1, k leteckej divízii – 1, k žen. práporu – 1, k cestnému práporu – 1, na 
zbor – 1.

Zápis za deň 14. III. 1945 – streda

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 14. III. 1945 uskutočnili preskupenie bojovej zosta-
vy, vykonávali prieskum nepriateľa dvomi skupinami po 18 mužoch z výšiny 768 na 
západ a sv. okraj. Lipt. Sv. Mikuláša, s úlohou získať zajatcov. Prieskumné hliadky 
zboru nemali úspech vzhľadom na silný palebný odpor nepriateľa. Pešie prápory vy-
konávali prieskum nepriateľa skupinami v sile družstva, s úlohou preveriť dotyk s ne-
priateľom. Mužstvo jednotiek zboru vykonávalo zákopové práce. Situácia jednotiek 
1. čs. zboru k 21.00 hod. 14. III. 1945:

3. čs. brigáda: záp. okraj lesa sev. od kóty 790 – 1 km vých. od Jalovca, 6. peší prá-
por – výšina 768 – nepomenovaná výšina jz. od Smrečian – výšina 770, 5. peší prá-
por bol sústredený v Konskej, prápor samopalníkov vo Veternej Porube, prieskumná 
rota v Žiari.

SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
1. čs. brigáda: 1. peší prápor – jv. svahy výšiny 768 – veľkostatok záp. od Oko-

ličného, 2. peší prápor – Stošice, prápor samopalníkov – Beňadiková, 3. peší prápor 
– ako záloha veliteľa zboru v Jamníku.

SV 1. čs. brigády: Beňadiková.
4. čs. brigáda: 8. peší prápor –záp. okraj Vitališoviec – Okoličné, 7. peší prápor 

– domy 500 m sz. od Závažnej Poruby – kóta 673 – 1,4 km jv. od 673.
SV 4. čs. brigády: Lipt. Sv. Ján.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru dňa 14. III. 1945 z doterajších priestorov 

vystrelilo do priestorov bojovej zostavy nepriateľa mín 82 mm – 265 a 120 mm – 40, 
delostreleckých nábojov 45 mm – 15, 76 mm – 3, 122 mm – 2.

1. čs. samostatná tanková brigáda dňa 14. III. 1945 pokračovala v bojovom výcvi-
ku v doterajších priestoroch sústredenia.

Dňa 14. III. 1945 bol vydaný plán boja 1. čs. zboru pre obranu.

II. Nepriateľ dňa 14. III. 1945 udržiaval doterajšie obranné postavenie. Delostre-
lectvo a mínomety nepriateľa z doterajších priestorov vystrelili do priestorov bojovej 
zostavy 1 čs. zboru 100 mínometných a delostreleckých nábojov.
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III. Straty nepriateľa: 20 padlých a ranených.
Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 5 ranených; 3. čs. brig. – 3 padlí, 14 ranených, 15 

nezvestných; 4. čs. brig. – 4 ranení.

IV. Spojenie: nepretržité.

V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,04, do pušiek 2,21, ruč. granáty 
– 2,23, míny 82 mm – 0,5, 120 mm – 1,04, granáty 45 mm – 1,75, 76 mm – 0,53, 
122 mm – 0,25, 152 mm – 0,2 palebného priemeru.

VI. počasie: slnečno, viditeľnosť do 5 km.

VII. Od doplňovacej správy bolo odoslaných: k 1. čs. brig. – 3, k 2. čs. brig. – 1 
muž.

Zápis za deň 15. III. 1945 – štvrtok

I. 1. čs. zbor dňa 15. III. 1945 zaujímal obranu na doterajšej čiare. Mužstvo 
jednotiek 1. čs. zboru vykonávalo zákopové práce. Prieskumné jednotky dňa 15. III. 
1945 vykonávali prieskum nepriateľa skupinami 10 – 15 mužov smerom na 4 domy, 
na výšinu 576,8, z výšiny 768,0 na západ, na Lipt. Sv. Mikuláš, na kótu 624,4 a do 
priestoru juž. od Iľanova. Prieskumom bol preverený dotyk s nepriateľom.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod dňa 15. III. 1945:
Situácia 3. čs. brigády – bez zmeny.
SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
1. čs. brigáda s 8. peším práporom 4. čs. brigády: 1. peší prápor – jv. svahy výšiny 

748 – veľkostatok záp. od Okoličného, 8. peší prápor – záp. okraj Vitališoviec – Oko-
ličné, 2. peší prápor – Stošice, prápor samopalníkov – Beňadiková, 3. peší prápor ako 
záloha veliteľa zboru v Jamníku.

SV 1. čs. brigády: Beňadiková.
4. čs. brigáda: 7. peším práporom udržiavala doterajšiu čiaru obrany južne od 

rieky Váh.
SV 4. čs. brigády: Lipt. Sv. Ján.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru z doterajších palebných postavení do priesto-

ru bojovej zostavy nepriateľa vystrelilo 380 mínometných a delostreleckých nábojov.
1. čs. samostatná tanková brigáda: pokračovala v bojovom výcviku v doterajších 

priestoroch.

II. Veliteľ lyžiarskeho práporu potvrdzuje doručenie nariadenia o sústredení ly-
žiarskeho práporu do priestoru Lipt. Sv. Jána.
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Dňa 15. III. 1945 boli vydané nariadenia o spôsobe riešenia zaistenia dotyku 
medzi jednotkami. V ten istý deň bolo 1. čs. náhradnému pluku odovzdané na-
riadenie vydané na základe chodu služby vo výcvikových práporoch náhradného 
pluku.

III. Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z doterajších postavení počas 15. III. 
1945 vystrelili do priestoru bojovej zostavy zboru 100 mínometných a delostrelec-
kých nábojov.

Podľa správ hĺbkového prieskumu dňa 15. III. 1945 prišli do Lipt. Teplej dva 
vlaky s maďarskými vojakmi.

IV. Straty nepriateľa: 15 padlých a ranených.
Straty 1. čs. zboru: 3. čs. brigáda – 5 ranených.

V. Spojenie: nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 2,3, do pušiek – 2,19, ruč. granáty 
– 1,03, míny 82 mm – 0,49, 120 mm – 1,08, granáty 45 mm – 1,75, 76 mm – 0,6, 
122 mm – 0,25, 152 mm – 0,28 palebného priemeru.

PH: 1,05 náplne.
Proviant na 13, krmivo na 14 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 5 km.

VIII. Od náhradného pluku bolo odoslaných: k 1. čs. žen. práporu – 37 mužov, 
k 1. čs. brig. – 15, k 3. čs. brig. – 15 mužov. Od doplňovacej správy bol k 2. čs. bri-
gáde a tankovej brigáde odoslaný jeden dôstojník ku každej  z nich.  

IX. Počet tankov 1. čs. samostatnej tankovej brigády: 1. tank. prápor – 8 T-34/85, 
11 T-34; 2. tank. prápor 21 T-34/85; 3. tank. prápor – 21 T-34/85; veliteľská rota – 2 
T-34/85; výcvikový prápor 2 T-34.

2. čs. brigáda sa ku dňu 15. III. 1945 organizuje a je dislokovaná do Kežmarku.
Od 15. II. 1945 odvodovou komisiou bolo pri doplňovacej správe 1. čs. zboru 

odvedených 8 909 osôb. Z tohto počtu je zo Slovenska: dôst. a rtm. – 349, mužstva 
– 8 332. Z Čiech a Moravy je: dôst. a rtm. – 13, mužstva – 25. Z Karpatskej Ukra-
jiny: mužstva – 48. Z iných miest: dôst. – 6, mužstva – 141. Dovedna bolo odvede-
ných: dôst. a rtm. – 368, mužstva – 8 541. 

Počty aktívnych bodákov k 15. III. 1945: 1. čs. brig. – 738, 3. čs. brig. – 871, 4. 
čs. brig. – 488. Dovedna – 2 097.
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Dňa 15. III. 1945 bola zriadená vojenská odsunová nemocnica Vyšné Hágy ako 
samostatné kmeňové hospodárske teleso. Nemocnica má 1 000 lôžok a bude postup-
ne rozširovaná na 2 000.

Zápis za deň 16. III. 1944 – piatok

I. Jednotky 1. čs. zboru udržiavajú obranu na doterajšej čiare, pechotou 6. a 5. 
práporu, prieskumnou rotou 3. čs. brigády a 1. peším práporom 1. čs. brigády od-
rážali protiútoky nepriateľa, vykonávali prieskum a zdokonaľovali svoje obranné po-
stavenia. Prieskumné jednotky 1. čs. zboru dňa 16. III. 1945 vykonávali prieskum 
v sile 10 – 20 mužov smerom na výšinu 817,4 –  výšinu 676,8 – výšinu 704 – sev. od 
trigonometra 748 a na Vrbicu – Iľanovo a kótu 624,4. Prieskumné hliadky preverili 
dotyk s nepriateľom.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod.: bez zmeny.
SV 3. čs. brigády: Jakubovany.
SV 1. čs. brigády: Beňadiková.
SV 4. čs. brigády: Lipt. Sv. Ján.
SV 1. čs. zboru: Sv. SV. Peter.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru odrážalo útoky nepriateľa a podporovalo 

útoky našej pechoty. Spotreba streliva: mín 82 mm – 710, 120 mm – 345, del. gra-
nátov 152 mm – 11.

1. čs. samostatná tanková brigáda dňa 16. III. 1945 pokračovala v bojovom výcvi-
ku v doterajších priestoroch sústredenia.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Ligota.

II. Nepriateľ dňa 16. III. 1945 udržiaval doterajšie obranné postavenie.
O 01.30 hod. nepriateľ po mohutnom krátkom delostreleckom a mínometnom 

prepade začal útočiť z Trsteného smerom na výšinu 768 silou dvoch rôt pechoty, z le-
sa sz. od výšiny 729,4 smerom na nepomenovanú výšinu jz. od Smrečian silou roty 
a zo severu smerom na jv. svahy výšiny 748 silou roty pechoty.

Nepriateľovi sa útokom podarilo o 09.00 hod. donútiť našu pechotu ustúpiť z vý-
chodných svahov výšiny 768. O 14.00 hod. bol nepriateľ prekvapivou sečou našej 
pechoty donútený ustúpiť z východných svahov výšiny. Pôvodné postavenie 1. čs. 
zboru bolo obnovené. Seč pechoty smerom na jv. svahy výšiny 748 bola odrazená 
o 02.30 hod. paľbou našej pechoty. Útok nepriateľa na bezmennú výšinu bol odraze-
ný o 03.00 hod. paľbou delostrelectva a protiútokom našej pechoty.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa krátkymi prepadmi podporovali útok vlast-
nej pechoty z priestorov: batéria 81 mm – Jalovec, Trstené, Mikuláš; 119 mm – Plo-
štín, Palúdzka, Bobrovec; 105 mm – Palúdzka, Pavlová Ves, Ondrašová; 150 mm 
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– Lipt. Trnovec, Parížovce13. Počas 16. III. 1945 bolo do priestoru 1. čs. zboru vystre-
lených 400 mínometných a delostreleckých nábojov.

O 15.00 hod. skupina nepriateľských lietadiel preletela nad priestorom našej bo-
jovej zostavy zo severozápadu na juhovýchod. Hĺbkový prieskum hlásil: 13. III. 1945 
odišlo z Ružomberka smerom na Lipt. Mikuláš do 250 maďarských vojakov, 4 kanó-
ny 150 mm, 2 kanóny 105 mm a 250 nemeckých vojakov so 6 KPÚV 75 mm a 2 ka-
nónmi 105 mm. V Lipt. Teplej bolo 13. III. 1945 vyložených 8 transportérov a jeden 
Tiger – presunuli sa do Sv. Mary14. Dňa 14. III. 1945 bolo v Parížovciach vyložených 
16 ľahkých tankov, 9 kanónov 150 mm, 19 áut na pásoch a 600 nemeckých vojakov. 
Iný hĺbkový prieskum hlásil, že do Ráztok prišlo 18 tankov, z priestoru Ráztok sa do 
Lipt. Sv. Mikuláša premiestňovalo 5 delostreleckých batérií. 

Straty nepriateľa: 120 padlých a ranených. Zničených bolo 6 ŤG a ĽG, vyradená 
bola 1 mínometná batéria.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 4 ranení; 3. čs. brigáda – 3 padlí, 63 ranených; 
4. čs. brigáda – 5 ranených.

III. Spojenie: nepretržité.

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 2,16, do pušiek – 2,07, ruč. granáty 
– 0,96, míny 82 mm – 0,38, 120 mm – 1,04, granáty 45mm – 1,72, 76 mm 0,62, 
122 mm – 0,25, 152 mm – 0,3 palebného priemeru.

PH: 0,72 náplne.
Proviant na 13,5, krmivo na 16 dní.

V. Počasie: hmla, poobede jasno.

VI. Od doplňovacej správy bolo odoslaných: k 1. čs. brig. – 1, k 2. čs. brig. – 12, 
k 4. čs. brig. – 1, k spoj. práporu 1 -1, k lyžiarskemu práporu – 22, na zbor – oso-
by.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. A/5/11, inv. č. 56.

* * *
 1 Liptovská Sielnica.
 2 Liptovská Ondrašová.
 3 Liptovský Ondrej.
 4 Poľská obec juhovýchodne od mesta Wadowice.
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 5  Obec bola zatopená pri výstavbe vodného diela Liptovská Mara.
 6  Náboje 7,62 x 25 mm TT pre sovietske pištole TT 33 (Tulský Tokarev vz. 33), samopaly PPŠ-

41 (Pistolet-pulemjot Špagina ) a PPS-43 (Pistolet- pulemjot Sudajeva).
 7  Pohonné hmoty.
 8  Rota zvláštneho určenia.
 9  Poľská obec nachádzajúca sa severne od Bielsko-Białej.
10  Obec severne od Bestwiny.
11  Volks-Grenadier-Division. 
12  Telegrafom.
13 Obec bola v roku 1969 pričlenená ku obci Liptovská Sielnica, ktorá bola v roku 1975 zatopená 

vodným dielom Liptovská Mara.
14  V roku 1952 bola premenovaná na Liptovskú Maru. 
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66  945, 4. marca. – Spravodajské hlásenie oddelenia
obranného spravodajstva 4. čs. samostatnej brigády 
v ZSSR za mesiac február 1945

4. čs. samostatná brigáda 4. 3. 1945 
oddelenie OBZ
Čj.: 183/taj. sprav./45
Vec: Spravodajské hlásenie

Spravodajské hlásenie za mesiac február 1945

1. Činnosť obranného spravodajstva:
a) organizačná práca:
Ihneď v prvých dňoch sa prikročilo k organizácii BO1, ktorý dnes má 1 rtm. a 19 

mužov. BO sa aj naďalej doplňuje. Výber mužstva sa robí podľa zásady, že členom BO 
môže byť len vojak, ktorý preukázal svoje demokratické zmýšľanie nie slovami, ale 
činmi, t. j. bojom proti fašizmu. Z 19 členov BO je 6 bývalých partizánov a 8 mužov 
ranených v bojoch o čs. hranice.

b) vlastná spravodajská práca:
Táto je veľmi sťažená špecifickými pomermi v  4. čs. sam. brigáde. Absencia sta-

rých, preverených ľudí, tak medzi dôstojníkmi, ako aj medzi mužstvom, nedáva mož-
nosť vykonávať túto prácu v takom rozsahu, aký by bol žiaduci. Preverovanie gážistov 
sa preto deje výsluchmi na základe ich dotazníkov a životopisov. 

V mesiaci február 1945 bol členmi BO v meste dopadnutý bývalý čašník „Deut-
sche Haus“ občan Jozef Štaba, ktorého už dlhší čas hľadali sovietske bezpečnostné 
orgány. Menovaný bol týmto orgánom odovzdaný.

Na základe zaťažujúceho materiálu boli odoslaní na oddelenie OBZ štábu zboru 
voj. MUDr. Gustav Papp a MUDr. František Gašpar, npor. zdrav. v zálohe. Okrem 
toho bolo uskutočnených vyše 50 protokolárnych výsluchov, rezultáty ktorých boli 
odoslané na oddelenie OBZ štábu zboru.

2. Dôstojníci a rotmajstri:
Pre správne posudzovanie týchto je treba rozdeliť na 3 skupiny, a síce:
a) dôst. a rtm. odvelení do 4. čs. sam. brigády od bojových jednotiek 1. čs. zboru,
b) dôst. a rtm., ktorí sa zúčastnili odboja v dobe slovenského povstania alebo v ra-

doch partizánov,
c) dôst. a rtm., ktorí nastúpili na výkon služby v čs. armáde následkom mobilizá-

cie po oslobodení časti Slovenska Červenou armádou.
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ad a)
Morálka týchto dôstojníkov, väčšinou za dlhý čas v bojoch preverených ľudí, 

je veľmi dobrá. Ich zmýšľanie je demokratické a v plnom súlade s líniou, ktorá 
bola vyjadrená v prejavoch vedúcich činiteľov Československej republiky. V radoch 
týchto dôstojníkov a rotmajstrov došlo v poslednej dobe k prejavom svedčiacim 
o nespokojnosti s pomerom medzi vlastnými hodnosťami a hodnosťami bývalých 
príslušníkov nepriateľskej slovenskej armády. Vyskytol sa napr. prípad, že podpo-
ručík (Stašo), ktorý sa v bojoch v radoch čs. vojenskej jednotky v ZSSR ako veliteľ 
PT2 roty plne osvedčil a vyznamenal, bol zo začiatku poverený organizáciou PT 
pluku, postupne ale s príchodom dôstojníkov z bývalej slovenskej armády bol za-
tlačený až na miesto veliteľa čaty PT roty, teda na nižšiu funkciu,  než ktorú úspeš-
ne zastával na fronte – a to preto, že došli iní dôstojníci, ktorí síce túto zbraň ešte 
nepoznajú, ale majú vyššiu hodnosť. (V tomto prípade bola vykonaná náprava.) 
Následkom toho vyslovili niekoľkí z týchto gážistov prianie vrátiť sa ku svojim 
bývalým jednotkám.

V súvislosti s takýmito prípadmi sa často rozvíjala debata o hodnostiach bývalých 
príslušníkov slovenskej armády a všeobecne prevládol názor, že by zodpovedalo de-
mokratickým princípom čs. armády, keby týmto bola priznaná hodnosť, ktorú do-
siahli v radoch demokratických jednotiek, t. j. v československej alebo inej spojenec-
kej armáde alebo u partizánov, nie ale hodnosť, ktorá bola dosiahnutá v nepriateľskej 
armáde a možno dokonca v boji proti demokracii.

Títo gážisti odovzdávajú teraz mužstvu skúsenosti, ktoré získali priamo v boji.
Všeobecné správanie je dobré, aj keď následkom dlhého pobytu na fronte trochu 

voľnejšie ako u ostatných gážistov.
Správanie k podriadeným je korektné.
Nespokojnosť bola len v súvislosti s vyššie uvedenými rozpormi.
Vzájomné správanie dobré, najmä medzi nižšími dôstojníkmi a rotmajstrami ka-

marátske.
Disciplína a bojová nálada veľmi dobrá, spoľahlivosť bola preukázaná na fronte.

ad b) a c):
Správne posudzovanie týchto gážistov je omnoho ťažšie. Všeobecne je možné po-

zorovať určitú neistotu, ktorá vyplýva z ich minulosti. Obzvlášť silno je to vidieť 
u tých, ktorí sa nijako nezúčastnili odboja ani v dobe slovenského povstania, ani 
v radoch partizánov. Teraz sa všemožne snažia dokázať svoje demokratické a česko-
slovenské zmýšľanie aspoň slovami a tým, že sa poctivo starajú o výcvik mužstva. 
Definitívne posudzovanie bude možné vtedy, keď na fronte dokážu, že toto všetko 
myslia čestne a vážne.

K žiadnym prejavom, ktoré by sa priečili duchu novej čs. armády nedošlo. Dôs-
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tojníci a rotmajstri sú naplno zamestnaní výcvikom mužstva, ktorému venujú väčši-
nu svojho času.

Všeobecné správanie je korektné, správanie k podriadeným predpisové.
Nedostatky sa vyskytli najmä u tých, ktorí boli členmi partizánskych jednotiek 

– nedostatočná výstroj (šaty, bielizeň, čistiace potreby atď.).
Vzájomné správanie, najmä medzi tými, ktorí sa poznajú z predchádzajúcej doby, 

je kamarátske.
Disciplína je dobrá, spoľahlivosť a bojová nálada sa zatiaľ posudzovať nedá.

3. Mužstvo:
Mužstvo sa skladá z troch skupín, ktoré sa ešte následkom stálych príchodov ne-

podarilo zjednotiť do jednotného celku:
a) mužstvo odvelené (väčšinou ako inštruktori) z bojových jednotiek 1. čs. zbo-

ru,
b) mužstvo, ktoré sa zúčastnilo povstania, partizánskeho hnutia alebo sa dobro-

voľne prihlásilo do čs. vojenskej jednotky,
c) mužstvo mobilizované po oslobodení časti územia Slovenska Červenou armá-

dou.

ad a) a b):
Morálka a zmýšľanie tohto mužstva je na výške. Prejavuje sa stále snaha čo naj-

rýchlejšie zasahovať do bojov s úhlavným nepriateľom ľudstva, t.j.. s fašizmom. Vý-
cvik sa uskutočňuje usilovne, inštruktori sa snažia čo najviac z vlastných skúseností 
odovzdať svojim kamarátom.

Všeobecné správanie je dobré a nedávalo príčinu sťažovať sa.
Správanie k nadriadeným v plnej miere zodpovedá služobným predpisom.
Sťažnosti neboli prednesené žiadne.
U tohto mužstva sa javí byť veľkým nedostatkom stav obuvi. Keďže nováčikovia 

dostávajú novú obuv, oni majú často starú, obnosenú.. Odstrániť tento nedostatok 
sa zatiaľ nepodarilo.

Disciplína je veľmi dobrá.
Bojovú náladu a svoje pozitívne stanovisko k demokratickej čs. armáde prenášajú 

aj na nováčikov.

ad c):
Medzi týmto mužstvom je značná časť, ktorá si ešte nie je úplne vedomá politickej 

situácie. Nemocná manželka alebo vidina lepšej stravy sú dostatočnými dôvodmi, aby 
svojvoľne a napriek výslovnému zákazu opustili posádku na 48 hodín alebo ešte viac.

Počas februára zbehlo 47 mužov, ktorí všetci náležia do tejto skupiny mužstva. 
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Hlavnou príčinou je, že toto mužstvo, ktoré počas celej doby vojny sedelo doma 
„pri mamičke“, nie je ešte politicky prevychované a osobné pohodlie a cudzosť ide-
álov, za ktoré bojujú čs. jednotky po boku Červenej armády, ich vedú ich k zbeh-
nutiu.

Všetko je to dôkazom toho, že disciplína u týchto nie je na výške, že toto mužstvo 
ešte nie je spoľahlivé a že potrebuje usilovný výcvik a výchovu, aby bojová nálada 
dosiahla takú úroveň, aká sa očakáva od každého uvedomelého čs. vojaka.

Treba podotknúť, že medzi týmto mužstvom je aj časť, ktorá sa snaží prispôsobiť  
kamarátom – frontovikom.

4. Ženy:
V jednotke je len 16 žien, ktoré sú väčšinou zaradené v zdravotníckej rote a v prá-

čovni. Správanie týchto žien bolo bezchybné, morálka je dobrá. Zvláštne zjavy ziste-
né neboli.

5. Strava:
Strava bola kvalitatívne i kvantitatívne dostatočná. S ohľadom na nedostatok ze-

leniny bola jednotvárna. Pretože mužstvo má len po jednej šálke, varí sa na obed tiež 
len jeden chod, takže často bolo vyslovené želanie mať polievku.

6. Vyznamenania a povýšenia:
Počas februára 1945 nebol vyznamenaný žiadny príslušník 4. čs. sam. brigády.
Počas tejto doby bolo povýšených: dôst. – 2 (škpt. Matl3 na mjr., ppor. Fisch4 na 

por.),
rtm – 0, 
mužstvo – 15 mužov.

7. Trestnosť:
Počas mesiaca februára 1945 bolo potrestaných:
– 1 muž na trest 7 dní zostrenej samoväzby za narušenie v strážnej službe,
– 89 mužov na celkový trest 1257 dní väzenia po službe za svojvoľné vzdialenie,
– 1 muž na trest 10 dní väzenia po službe za narušenie v strážnej službe,
– 8 mužov na celkový trest 37 dní kasárenského väzenia za disciplinárne priestupky.
Podaných bolo 47 trestných oznámení, všetky pre zločin zbehnutia.
Počet ľudí odoslaných k poľnému prokurátorovi: 2 (rtm. Silbiger a čat. Haubens-

tok).

8. Rozsudky:
Žiadne.
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9. Zdravotný stav:
Zdravotný stav je s ohľadom na ubytovanie uspokojujúci.
Denne sa hlási priemerne asi 140 mužov na lekársku prehliadku, z ktorých len 30 

– 40 je lekárom uznaných. Denne sú 2 – 3 odoslaní do nemocnice.
Počas presunu do Levoče sa vyskytol jeden prípad škvrnitého týfusu. Nemocný 

bol už vyliečený. Okrem toho sa vyskytli tri prípady brušného týfusu. Pohlavné ne-
moci zistené neboli.

Ubytovacie pomery sú dobré. Mužstvo však spí väčšinou oblečené na slame na 
podlahe, pretože nie sú prikrývky. Následkom toho sa pri najväčšom úsilí nepodarilo 
zbaviť mužstvo vší. Napríklad za posledných 10 dní boli vši zistené u 179 mužov.

Počet nemocných svrabom sa znížil z počiatočného čísla 150 na 80 mužov. Kúpa-
nie a výmena bielizne sa vo všetkých jednotkách vykonávali pravidelne každých 10 
dní. Nedostatky, ktoré sa vyskytli (v 9. prápore) boli odstránené.

10. Osvetová činnosť:
Uskutočnilo sa 5 prednášok pre mužstvo na tému „Za čo bojujeme“ a 2 pred-

nášky pre dôstojníkov o vojenskej a politickej situácii (lektor zo 4. UF) a o novej čs. 
armáde.

Na oslavu 27. výročia ČA boli zorganizované: spoločná večera (slávnostná) dôs-
tojníkov ČA a čs. armády, slávnostná prehliadka a defilé brigády, koncert a tanečná 
zábava.

Zborové noviny „Bojovník“ a „Za slobodné Československo“ sa doručujú pravi-
delne všetkým jednotkám brigády. Taktiež iný propagačný materiál, vydávaný odde-
lením osvety a propagandy, sa teší veľkému záujmu príslušníkov brigády.

Nedostatok osvetových pracovníkov je veľmi citeľný. 

11. Zloženie brigády:
a) národnostné:
slovenská ukrajinská česká židovská  ruská juhoslov. dovedna

2 952 850 117 11 31 1 3 962

b) štátna príslušnosť:
ČSR ZSSR Dovedna
3 902 60 3 962

Prednosta odd. OBZ     Veliteľ 4. čs. sam. brig. 
por. pech. SCHEINMANN Jan   plk. pech. KUNA Pavel 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/7/2, inv. č. 242.
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* * *
1  Bezpečnostný oddiel.
2  Protitanková(ý).
3  Škpt. Antonín Matl.
4  Ppor. Tibor Fisch.
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67  1945, 5. marca. – Správa prednostu spravodajského
oddelenia veliteľstva 1. čs. armádneho zboru o obranných 
opatreniach vykonaných nemeckým velením počas 
februára 1945, spracovaná na základe informácií 
poskytnutých 4. partizánskou brigádou

Vel. 1. čs. arm. zboru
2/B oddelenie      SV, dňa 5. III. 1945 
Príloha: 11

Nepriateľské vojenské zariadenia
(podľa správ 4. part. brig.)

Dňom 6. II. 1945 premávka na ľavom brehu Váhu bola zastavená. Premávka po 
Váhu sa vykonáva údajne len po Sv. Maru.

Dňa 6. II. 1945 mal byť vyhodený most vo Vlachoch.
Cesta Ružomberok – Černová je podmínovaná, a to za Černovou po pravej strane 

Váhu až ku Kraľovianom – kľukato, od Kraľovian k Sučanom – štolovaním.
V priestore Nemecká Ľupča prebiehala čiara starých okopov v poli tesne pozdĺž 

údolia rieky Ľupčianka, záp. od Nemeckej Ľupče2. Nové okopy sa kopú po hrebeni 
terénnej vlny tiahnucej sa po ľavom brehu riečky Ľupčianka, teda medzi Ľupčou 
a Sliačom. Okopy sa tiahnu od lesa po tomto hrebeni až po Váh, pri Sv. Michale3 
prebiehajú na západ od uvedených obcí. Pred pechotnými okopmi, vo vzdialenosti 
asi 200 m, sú vykopané guľometné hniezda vo forme „L“ a polkruhovito. Tieto 
sú pozdĺž celej čiary streleckých okopov od hôr až po Váh. Jeden od druhého sú 
vzdialené 50 – 60 m. Proti útoku z krídla nie sú tieto zákopy chránené žiadnym 
opevnením.

Severozápadne od obce Liptovská Teplá je zamínovaný štvorec 150 x 200 m. Jeho 
juhozápadný roh je vzdialený 250 m od východného okraja obce.

Stanica Vlachy je vykladacou stanicou pre muníciu a krmivo pre kone.
Zariadenie zbrojovky v Dubnici bolo Nemcami do 14. II. 1945 odmontované 

a odvezené do Protektorátu. Robotníctvo bolo rozpustené až na časť, ktorá bola po-
užitá na mínovanie väčších objektov.

V Žiline je podmínované nádražie, celulózka, továreň na výrobu ohybného nára-
dia a väčšie budovy.

Vo Vrútkach sú podmínované sklady „Siemens“ a továreň na vagóny.
Dňa 25. II. 1945 Nemci odvážali z Kľačian4 a Ľubele statok a 16 – 40-ročných 

občanov mužského pohlavia.
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Dňa 25. II. 1945 dosiaľ nezistený vyšší nemecký dôstojník v istej spoločnos-
ti v Lipt. Sv. Mikuláši sa vyjadril, že nemecké jednotky sa na obrannom postavení 
v priestore Lipt. Sv. Mikuláša zdržia dlhší čas, a preto budú v tomto priestore budo-
vať nové a dokonalejšie obranné postavenia.

Dňom 28. II. 1945 boli pre príslušníkov slovenskej armády  zrušené oslobodenia. 
Naďalej doklady o uvoľnení z vojenskej služby povoľujú výhradne nemecké vojenské 
úrady. Slovenskí vojaci podpisujú zvláštne listiny, v ktorých sú uvedené adresy naj-
bližších príbuzných, ktorí majú za vojaka ručiť.

Dňa 24. II. 1945 v Ružomberku Nemci podmínovali osobnú, ako aj nákladnú 
železničnú stanicu.

V obci Parížovce a ďalej na východ obyvatelia musia odovzdať všetky chovné zvie-
ratá a hnať ich do Žiliny, kde ich nakladajú do vlakov idúcich do Nemecka.

Dňa 25. II. 1945 bol vyhodený násyp cesty vedúcej cez obec Biely Potok. Okrem 
toho Nemci vyhodili most vedúci cez riečku Korytničku v Bielom Potoku.

V Žiline sú opevnenia hlavne na ľavom brehu Váhu. Rovnako na pravom bre-
hu Váhu na holých kopcoch sú pripravené delostrelecké palebné postavenia, ako aj 
spojovacie okopy. Pechotné zákopy a guľometné postavenia sú tesne pri budovách 
leteckých kasární, ktoré nateraz Nemci používajú ako poľný lazaret. Tieto okopy sa 
tiahnu polkruhom okolo mesta až za železničnú trať vedúcu do Rajeckých Teplíc. Pri 
Závodí nie sú žiadne opevnenia ani prekážky.

Ako preventívne opatrenia proti útokom zo západu sú zákopy vykopané západne 
od Žiliny, pri Hričove.

Betónové opevnenia slúžiace na obranu Čadce proti juhu sa začínajú severne od 
Kysuckého Nového Mesta.

Z muničného skladu pri Sučanoch Nemci neustále vozia pechotnú a delostrelec-
kú muníciu smerom na Oravu a Lipt. Sv. Mikuláš.

Dňa 12. II. 1945 ministerstvo dopravy v Bratislave zastavilo akúkoľvek dopravu 
osôb a nákladu do Ban. Bystrice, Krupiny, na juh od Žarnovice až po Kozmálovce. 

Osady, ktoré nie sú priamo v priestore nepriateľského obranného postavenia, sú 
zariadené pre samostatnú obranu týchto osád. Ako príklad tohto systému obrany sa 
uvádza priložená skica5 z priestoru dediny Ľubeľa.

Dostanú: všetci príjemcovia súhrnu správ z 5. II. 1945.

Prednosta oddelenia:
mjr. pech. Frant. Sedláček

VÚA – VHA Praha, f. SSSR – IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. G/2/4. inv. č. 509.
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* * *
1  Nepublikuje sa.
2  Partizánska Ľupča.
3  Liptovský Michal.
4  Turčianske Kľačany.
5  Pri spise sa nenachádza.
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68  1945, 9. marca. – Súhrn správ spravodajského oddelenia
veliteľstva 1. čs. armádneho zboru z 9. marca 1945

Vel. 1. čs. arm. zboru                                                                                     
2. oddelenie       Exemplár č. 4 
       SV, dňa 9. III.1945  

Súhrn správ
k 21. hod. dňa 9. III. 1945

Na smere Ružomberok sa nepriateľ  jednotkami 320 Volks. gren. divízie a 582. 
a 965. domobraneckého práporu húževnato bráni na pôvodnom postavení paľbami 
delostrelectva a všetkých pechotných zbraní.

Nepriateľské letectvo počas dňa nebolo činné.
Nepriateľské delostrelectvo metodickou rušivou paľbou a ojedinelými prepadmi 

ostreľovalo predný okraj nášho postavenia, ako aj osady a komunikácie v hĺbke nášho 
postavenia z priestorov: Jalovec, Trstené (91 mm), Bobrovec (120 mm), Ráztoky, vý-
chodne od Ondrašovej, Bobrovec (105 mm), Demänová (75 mm). Dovedna pôsobili 
2 mínometné a 3 delostrelecké batérie, ktoré spolu vystrelili do 400 granátov a mín.

Činnosť tankov a samohybných diel nebola zistená.
Pozorovaním bol v poludňajších hodinách zistený pohyb asi 15 osôb nepriateľ-

skej pechoty a asi 10 povozov z priestoru Ráztoky smerom na Lipt. Trnovec. V tom 
istom čase bolo spozorované premiestňovanie sa jednej ťažkej delostreleckej batérie 
z priestoru Dechtárov do priestoru Palúdzky.

Prieskumom bol preskúšaný predný okraj nepriateľského postavenia v priestore 
dvoch mlynov v Bobrovci, ďalej v priestore výšiny 676,8 a výšiny 817,4.

Pri útočných akciách vlastných jednotiek južne od výšiny 706 boli zajatí 11 
muži zo 14. roty 587. pešieho pluku 320. Volks. gren. divízie. Podľa výpovedí 
zajatcov z tejto jednotky súhrnný stav 14. roty je: 1 dôstojník, 2 rotmajstri, 2 
poddôstojníci a 35 mužov. Rota je vyzbrojená: 3 samopalmi, 33 puškami, 3 ľah-
kými guľometmi, 10 Panzerfaustmi a 3 Panzerschreckmi. Veliteľom roty je npor. 
Hackbart, čís. poľnej posty – 65164 C. Rota bola nasadená do bojovej línie v noci 
zo dňa 7. na 8. III. 1945, keď vystriedala 6. rotu, ktorá mala údajne v predošlých 
dňoch veľké straty.

Na smere Čadca nepriateľ bránil jednotkami 13. hor. strel. pluku 4. hor. strel. 
divízie, 1243. Volksturm. pluku, 987. a 888. domobraneckých práporov a novo zasa-
deným 1 247. peším plukom svoje pôvodné pozície a častými protiútokmi v sile roty 
– práporu sa nažil zabrániť útočným akciám ruských vojsk.
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Na smere Banská Bystrica – Zvolen sa nepriateľ paľbami všetkých druhov zbraní 
a viackrát podniknutými protiútokmi bránil proti útočným akciám ruských vojsk, 
ale bezúspešne. Po húževnatých bojoch bol nepriateľ zatlačený na západ z priestoru 
Bobek – Dúbravy – Králová. 

Záver: Nepriateľ sa húževnatou obranou na mieste snaží udržať nateraz ním obsa-
dené obranné postavenie.

Dostanú: 1.odd., 1., 3. brig., veliteľ delostrelectva, žen. dôst a zal.

Prednosta oddelenia:    Náčelník štábu.
mjr. pech. Frant. Sedláček   mjr. pech. Bohumil Lomský 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. G/7/1, inv. č. 578.
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69  1945, 10. marca. – Súhrn správ spravodajského oddelenia
veliteľstva 1. čs. armádneho zboru z 10. marca 1945

Vel. 1. čs. arm. zboru
2. oddelenie                                      Tajné!                                    Exemplár č. 4 
 SV, dňa 10. III. 1945  

Súhrn správ
k 21.00 hod. dňa 10. III. 1945

Na smere Ružomberok sa nepriateľ dňa 10. III. 1945 časťami 320. Volks. gren. 
divízie a domobraneckých práporov 965 a 582 snažil protiútokmi obnoviť svoje pô-
vodné postavenia. Tieto svoje protiútoky podporoval delostreleckou a mínometnou 
paľbou a paľbou samohybných diel.

O 05.10 hod. nepriateľ v sile do hodnoty práporu pechoty protiútočil z priestoru 
lesíka sev. záp. od kóty 729,4 smerom na nepomenovanú výšinu sev. od Lipt. Sv. 
Mikuláša.

O 06.00 hod. nepriateľ silou do práporu pechoty podporovanej delostrelectvom, 
mínometmi a samohybnými delami, protiútočil z Ondrašovej smerom na železničnú 
stanicu Lipt. Sv. Mikuláš. Podarilo sa mu prechodne vytlačiť naše jednotky zo želez-
ničnej stanice.

O 01.00 hod. nepriateľ prepravil dve pešie roty po útočnej lávke cez Váh v priesto-
re cintorína medzi Vrbicou a Okoličným. Táto skupina o 06.40 hod. vykonala útok 
na Vrbicu a prenikla na južný okraj obce.

O 15.00 hod. nepriateľ  uskutočnil z Ondrašovej niekoľko prudkých protiútokov 
na stanicu Lipt. Sv. Mikuláš silou do hodnoty práporu pechoty. Železničná stanica 
v odpoludňajších hodinách niekoľkokrát vymenila svojho majiteľa. V odpoludňaj-
ších hodinách boli v prúde i boje za likvidáciu nepriateľského predmostia na Váhu 
v priestore juž. od Vrbice.

K 21.30 hod. boli prechodné úspechy nepriateľa úplne zlikvidované a nepriateľ 
bol zatlačený na svoje pôvodné postavenia.

Nepriateľské letectvo sa neobjavilo.
Nepriateľské delostrelectvo a mínomety metodickou paľbou a prepadmi podporo-

valo protiútoky pechoty a ostreľovalo frontové zariadenia našich jednotiek z priesto-
rov: Trnovec a Sv. Mara (150 mm a 105 mm), Pavlova Ves (105 mm), Bobrovec, 
Ondrašová a Ploštín (119 mm), Bobrovec (105 mm). Dohromady bolo vystrelených 
450 granátov a mín.

Pozorovaním bol zistený pohyb skupiny asi 80 vojakov z Demänovej na sever. 
O 11.00. hod. tri samohybné delá na južnom okraji Ondrašovej.
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Hĺbková hliadka hlási: 
Sklad streliva z Demänovskej Doliny nepriateľ postupne vyváža do Lipt. Teplej 

a cez Lúčky na Oravu.
9. III. 1945 ťažká del. batéria z Trnovca odišla na západ.
Na smere Čadca nepriateľ kladie húževnatý odpor prieskumným akciám ruských 

vojsk.
Na smere Banská Bystrica – situácia bez zmeny.
Záver: Nepriateľ sa protiútokmi snaží získať späť Liptovský Sv. Mikuláš a obnoviť 

svoje pôvodné obranné postavenia.

Dostanú: 1. odd., 1., 3. brig., delostrelectvo, žen. dôst. a zal.

Prednosta oddelenia    Náčelník štábu
mjr. pech. Frant. Sedláček    mjr. pech. Bohumil Lomský 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign.G/7/1, inv. č. 548.
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70  1945, 10. marca. – Bojové hlásenie veliteľa sovietskej 
24. streleckej divízie náčelníkovi štábu 18. armády o bojoch 
v priestore Liptovského Mikuláša dňa 10. marca 1945

 Séria „B“
Náč. stábu 18. armády
Kópia: Náč. štábu 1. ČSAZ

Bojové hlásenie č. 048, ŠTADIV.1 42, 10. III. 1945, 17.30 h., MAPA 1:50 000

1.  Nepriateľ až do 5.00 hod. dňa 10. 3. žiadnu aktívnu činnosť neprejavoval. 
Sústavne ostreľoval naše pozície a prístupy k nim delostrelectvom a mínometmi zo 
smerov: ONDRAŠOVKA, PALÚDZKA, BODICE.

O 5.10 hod. zaútočil pechotou v sile 2 rôt z hája sz. od kóty 729,4 smerom juž-
ným – bol však po boji trvajúcom 20 min.odrazený.

Divízia podľa dispozície ŠTARMA2 18 mala od 9. III. do 3 hod. dňa 10. III. odo-
vzdať svoj úsek jednotkám 1. ČSAZ a k 6 hod. dňa 10. III. sa sústrediť v priestore 
OKOLIČNÉ – LIPT. HRÁDOK.

Jednotky 1. čs. brigády začali prichádzať až o 5.30 hod. dňa 10. III. Strelecký pluk 
7 s rotou ženistov 73. OSB3 bol vystriedaný ako prvý o 6 hod. dňa 10. III. na svojom 
úseku stanica LIPT. SV. MIKULÁŠ – jz. okraj LIPT. SV. MIKULÁŠA – juž. okraj 
VRBICE. Potom pluk zaujal obranu na západnom okraji OKOLIČNÉHO.

O 6.30 hod., po krátkom delostreleckom prepade stanice LIPTOVSKÝ SV. 
MIKULÁŠ, VRBICE, záp. okraja OKOLIČNÉHO, nepriateľ začal súčasný útok 
z dvoch smerov: z ONDRAŠOVEJ smerom na stanicu LIPTOVSKÝ SV. MIKULÁŠ 
v sile dvoch rôt pechoty a z kóty 593,4 smerom na VRBICU – jednou rotou pecho-
ty. Po boji trvajúcom hodinu sa nepriateľovi podarilo obsadiť stanicu LIPTOVSKÝ 
SV. MIKULÁŠ a preniknúť až na južný okraj VRBICE. V tom čase 168. strelecký 
pluk odrazil už druhý protiútok nepriateľa z hája sz. od kóty 729,4 južným smerom 
v sile 60 mužov pechoty.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bola jedna rota 7. streleckého pluku, prieskumná 
rota a dve motorizované delá, znovu vrhnutá do boja na dobytie stratených pozícií. 
Okolo 10 hod. bol nepriateľ za spolupráce so 168. plukom a 1. čs. brigádou vytlače-
ný zo stanice LIPT. SV. MIKULÁŠ a zo stredu dediny VRBICA – s výnimkou drob-
ných skupín nepriateľa, ktoré sa opevnili v domoch na jz. okraji dediny VRBICA.

O 11.30 hod. 168. strelecký pluk odovzdal svoj obranný úsek jednotám 1. čs. 
brigády a presunul sa do priestoru svojho sústredenia na západnom okraji LIPTOV-
SKÉHO HRÁDKU.
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274. strel. pluk odovzdal svoj úsek 1. čs. brigáde do 9 hod. a presunul sa do nové-
ho priestoru sústredenia – Porúbka.

ŠTADIV od 16 hod. – LIPTOVSKÝ HRÁDOK.
2.  Straty nepriateľa počas 9. 3. 1945: padlých a ranených okolo 40 mužov. Podľa 

predbežných hlásení straty nepriateľa v priebehu 10. 3. 1945 predstavujú 100 osôb 
zabitých a ranených

3.  Straty vlastnej divízie 9. 3. 1945: zabitých 2, ranených 8. Podľa predbežných 
hlásení straty divízie v priebehu 10. 3. 1945: zabitých 18, ranených 30 (v tom 20 
delostrelcov – zničené 3 delá).

4.  Prísun bojového materiálu: 0,1 bojového kompletu.

Veliteľ divízie generálmajor Prochorov4

Náčelník štábu divízie pplk. Alexandrov

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/5, inv. č. 219.
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* * *
1    Štáb divízie.
2    Štab armády.
3   Otdeľnyj sapjornyj bataľon (slov. samostatný ženijný prápor).
4   Genmjr. Fjodor Alexandrovič Prochorov.
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71
  1945, 10. marca, SV. – Kritériá výberu príslušníkov 

1. čs. armádneho zboru do jednotky stráže prezidenta 
Československej republiky

1. čs. zbor v ZSSR  SV, 10. III. 1945
oddelenie OBZ
Čj. 1048/taj. sprav. 45, A
Vec: Hradná stráž prezidenta
republiky – výber.
                                Podľa rozdeľovníka  

Z príslušníkov 1. čs. zboru v ZSSR bude vybraná jednotka stráže prezidenta re-
publiky podľa priloženej organizačnej tabuľky.1

Do 10.00 hod. 12. III. 1945 vykonajte výber dôstojníkov a mužstva z vašej jed-
notky podľa rozdelenia stanoveného v tabuľkách.

Na každé miesto navrhnite dvoch kandidátov. Výberom poverte prednostu odde-
lenia OBZ v spolupráci s osvetovým dôstojníkom.

Výber musí byť vykonaný veľmi prísne, a to z týchto hľadísk:
1. prijaté budú len osoby národnosti českej a slovenskej;
2. prijatí budú len účastníci bojov pri Sokolove, Kyjeve, Bielej Cerkve, Žaškove 

a pri Dukle, alebo príslušníci partizánskeho hnutia v republike;
3. prijaté bude len mužstvo, ktoré sa v bojoch osvedčilo, pokiaľ možno ranení 

a vyznamenaní;
4. prijaté bude len mužstvo, ktoré je štátne a politicky úplne spoľahlivé, zachova-

lé;
5. prijaté bude len mužstvo fyzicky zdatné, prijateľného zovňajšku, dobrého vo-

jenského vystupovania a s absolvovaním najmenej 5 tried obecnej školy.
Na každé z miest navrhnite aspoň dvoch kandidátov, aby mohol byť urobený prís-

ny výber. Každý navrhnutý (tak dôstojníci, ako aj osoby mužstva) vyplní dotazník 
(formulár pre dôstojníkov a rotmajstrov). Vyplnené dotazníky odošlite do 12. III. 
1945, 10.00 hod. oddeleniu OBZ zboru.

Prednosta oddelenia OBZ   Veliteľ 1. čs. zboru v ZSSR v z.
kpt. Reicin B.     brig. gen. Boček B.

Dostane: vel. 1. brig., prednosta OBZ 1. brig., osv. dôst. 1. brig., vel. 3. brig., 
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prednosta OBZ 3 brig., osv. dôst. 3. brig., vel. náhr. pluku, osv. dôst náhr. pluku, vel. 
tyla zboru, dôstojník OBZ tyla zboru, vel. spoj. práporu 1, osv. dôst. spoj. práporu 1, 
prednosta zdrav. služby, osv. dôst. zboru, kópia založená.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. J/2/1, inv. č. 692.

* * *
1  Organizačná tabuľka sa nepublikuje.
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72  1945, 15. marca. – Počty 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
dňa 15. marca 1945

STAV 1. ČS. ZBORU KU DŇU 15. 3. 1945
jednotka dôst. rtm. podd. voj. dovedna kone autá
štábna rota 76 2 97 58 233 18 34
veliteľská čata 1 - 7 15 23 - -
bezpečnostný oddiel štábu - 3 50 13 66 2 1
štábna bat. delostrelectva 14 - 32 45 91 9 6
spojovací prápor 31 16 258 234 539 84 44
ženijný prápor 21 7 75 168 271 37 19
stavebný cestný prápor 10 3 46 254 313 32 -
tylové útvary 124 52 405 1 176 1 757 23 240
rota ZU 5 6 20 2 33 - -
dovedna 282 89 990 1 965 3 326 205 344
1. čs. brigáda 208 119  1 335 2 171 3 833 513 217
3. čs. brigáda 209 64 1 281 2 574 4 128 508 181
1. čs. tanková brigáda 80 36 455 918 1 489 - 88
delostrelecký pluk 5 59 9 208 650 926 - 51
1. čs. letecká divízia 118 56 453 298 925 - -
dovedna 674 284 3 732 6 611 11 301 1 021 537
2. čs. brigáda 110 55 313 280 758 10 4
4. čs. brigáda 174 55 1 117 3 027 4 346 238 5
1. čs. náhradný pluk 73 61 444 1 921 2 499 214 8
tranzitný prápor 2 4 8 1 754 1 768 - -
výcv. prápor náhr. pluku 81 12 396 1 821 2 310 12 -
dôstojnícka škola pechoty 16 2 103 255 376 10 1
dôst. škola delostrelectva 4 5 58 70 137 - -
dôst. škola hospod. služby 3 7 41 32 83 6 -
spojovacie učilište 14 3 77 267 361 3 -
poddôstojnícka škola ženijná 3 - 12 48 63 - -
lyžiarsky prápor 3 1 64 77 145 18 -
automobilové učilište 5 2 36 123 166 - 13
dovedna 461 207 2 669 9 675 13 012 511 31
inštruktori Červenej armády 207 - 168 168 543 - -
CHPPG1 - - - 184 184 - -
dovedna 1 624 580 7559 18 063 28 366 1 737 912
zajatecký tábor - - - - 93 - -

1 Chirurgická poľná mobilná nemocnica

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/3, inv. č. 365.
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73  1945, 15. marca. S.V. – Hlásenie o činnosti 1. čs.
samostatnej brigády v ZSSR za obdobie od 1. februára 
do 15. marca 1945

1. čs. sam. brigáda v ZSSR                      Tajné!                         SV, 15. III. 1945

        Náč. štábu 1. čs. zboru

Hlásenie o činnosti 1. čs. brigády za obdobie od 1. II. do 15. III. 1945

V uvedenej dobe 1. čs. brigáda viedla útočné boje s húževnato sa brániacim ne-
priateľom. Brigáda spôsobila nepriateľovi veľké straty, ale mohla zaznamenať len ne-
patrné terénne zisky. Vysvetľuje sa to ťažkosťami boja v hornatom teréne a nedosta-
točným výcvikom mužstva.

Od 1. II. do 3. II. brigáda pokračovala v útočných bojoch, pričom sa zmocni-
la PODTURNE, UHORSKEJ VSI, LIPT. SV. JÁNA, BEŇADIKOVEJ, STOŠÍC, 
ZÁVAŽNEJ PORUBY a OKOLIČNÉHO.

4. II. 1. a 2. prápor, TO a väčšina delostrelectva (až na II/1 oddiel, 2 bat. 1. pluku 
a PL oddiel) prešli do podriadenosti 3. brigády. 2. prápor a brigádna prieskumná 
rota zaisťujú OKOLIČNÉ, vykonávajú prieskum a sú v pohotovosti využiť úspech 3. 
brigády a útočiť západným smerom. 

9. II. sa vráti do podriadenia brigády 1. prápor a TO, ktoré zaisťujú SMREČA-
NY. 

12. II. prápory obsadzujú východisko smerom na kótu 768, nepomenovanú vý-
šinu južne a ONDRAŠOVÚ. Delostrelecká príprava však na rozkaz armády bola 
prerušená. Pravdepodobne z dôvodu zlej viditeľnosti spôsobenej fujavicou. V nasle-
dujúcom dni sa útok opakoval, ale nepriateľom bol odrazený.

15. II. bola nariadená prechodná obrana na čiare: SMREČANY – záp. svahy 
výšiny 770,5 – OKOLIČNÉ. Do podriadenosti brigády sa vracia 3. prápor a odve-
lené delostrelectvo. K brigáde sa prideľujú dve batérie IPTAPU 3. brigády. Prápory 
sa striedajú v 1. slede tak, aby sa postupne každý prápor dostal do zálohy, kde by 
mohol vykonávať výcvik. Začali sa kurzy snajperov a pozorovateľov. Okrem výcviku 
jednotiek sa uskutočňoval aj výcvik štábov. Tak dňa 25. II. veliteľ brigády vykonal 
cvičenie s veliteľmi práporov na tému „Prielom obrany a prenasledovanie nepriate-
ľa“. Súčasne sa uskutočňuje usilovný prieskum, ktorý je sťažený mínovými poľami, 
ktorých bezhlučné odmínovanie v zmrznutej pôde nie je možné. Všetko úsilie bolo 
sústredené na získanie zajatcov. Skupina 100 mužov práporu samopalníkov a bri-
gádnej prieskumnej roty s týmto cieľom uskutočnila výpad na horu POLUDNICA 
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obchvatným manévrom z juhu. Zistilo sa, že nepriateľ má tento priestor obsadený. 
Konečne 1. III. sa prieskumnej hliadke 2. práporu  podarilo získať zajatca – vlasovca, 
ktorý však nič dôležité nevedel povedať. Jednotky 1. sledu v noci vykonávajú záko-
pové práce. Vykonávanie týchto prác ruší ostreľovanie predného okraja našej obrany, 
ktoré vzniká vinou prezradenia prieskumu. Stav zákopových prác bol kontrolovaný 
zástupcom Červenej armády.

2. III. sa 2. a 3. prápor, po vystriedaní jednotkami 24. streleckej divízie, premiest-
ňujú do priestoru SMREČIAN, kde západne od SMREČIAN zaujímajú východis-
ko na útok. Útok sa spočiatku darí, prápory obsadzujú TRSTENÉ a BOBROVEC, 
súčasne sa jednotky 24. streleckej divízie zmocňujú LIPTOVSKÉHO SV. MIKU-
LÁŠA. Nepriateľskými protiútokmi sú však naše jednotky odrazené do východiska. 
V nasledujúcich dňoch sa zvádzajú urputné boje o výšiny záp. a jz. od SMREČIAN, 
ktoré niekoľkokrát prechádzajú z rúk do rúk.

9. III. brigáda drží kótu 768 a nepomenovanú výšinu južne, ktoré odovzdáva 3. bri-
gáde. Prápory sa premiestňujú do LIPTOVSKÉHO SV. MIKULÁŠA, kde preberajú 
obranu mesta od 24. streleckej divízie. 1. prápor, ktorý počas celej doby boja záp. od 
SMREČIAN držal obranu v úseku južne od VÁHU, je vystriedaný 7. práporom 4. bri-
gády a odoberá sa taktiež do LIPT. SV. MIKULÁŠA. Ráno, počas striedania, nepriateľ 
podniká útoky v priestore železničnej stanice a VRBICE, kde sa Nemci dostali už v no-
ci. Naše jednotky s prideleným práporom samopalníkov 3. brigády a zborovými ženis-
tami zvádzajú veľmi urputné boje o udržanie mesta. Strediská boja sú na západnom 
okraji mesta a vo VRBICI. Boje riadi operačná skupina na čele so zástupcom veliteľa 
brigády pplk. BROŽOM, ktorá sa nachádza taktiež v LIPT. SV. MIKULÁŠI. Napriek 
nášmu tuhému odporu sa nepriateľovi podarili poobede 11. III. vytlačiť naše jednotky 
z mesta. Prápory ustupujú na záp. okraj OKOLIČNÉHO.

Opustenie LIPT. SV. MIKULÁŠA sa vysvetľuje tým, že nepriateľ na svoj útok 
využil dobu striedania, ďalej ťažko udržateľným tvarom obrany a hlavne tým, že ne-
náležitý výcvik mužstva nútil veliteľov a staré mužstvo ísť do útoku v prvých radoch, 
čím sa títo rýchlo opotrebovali.

V bojoch západne od SMREČIAN a v LIPT. SV. MIKULÁŠI brigáda utrpela veľ-
ké straty na ľuďoch a materiáli. 

Prápory zaujímajú obranné postavenie na čiare: VITALIŠOVCE – vých. svahy 
výšiny 748 – záp. od OKOLIČNÉHO. 7. prápor a prápor samopalníkov 3. brigády 
odchádzajú z podriadenosti brigády. Brigáde sa prideľuje 8. prápor 4. brigády, ktorý 
zaisťuje VITALIŠOVCE a vých. okraj OKOLIČNÉHO.

Delostrelectvo: Podporovalo útočné akcie a prieskumnú činnosť našej pechoty. 
V obrane sa zriaďovali PTOP-y1. Počas ústupu z LIPT. SV. MIKULÁŠA delostrelec-
tvo krylo ústup pechoty, pričom sa obzvlášť vyznamenal PL oddiel, ktorý paľbou na 
kótu 748 nepriateľovi zabránil pretnúť naším práporom ústupovú cestu.
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Ženisti v obrane vykonávali zamínovanie a ženijný prieskum, počas útočných ak-
cií museli byť čiastočne použití ako pechota.

Spojenie: V obrane platil zákaz rádiového vysielania, v útočných akciách sa stra-
tilo veľké množstvo káblov. Počas bojov o LIPT. SV. MIKULÁŠ bolo spojenie väč-
šinou rádiom, pretože telefonické spojenie bolo znemožnené silnou delostreleckou 
a mínometnou paľbou a nedostatkom káblov.

Nepriateľ: Na našom úseku sa bránil mínometnou a delostreleckou paľbou a od-
povedal na naše útoky svojimi protiútokmi silou od roty do práporu. Dovedna bolo 
získaných 52 zajatcov, z toho 32 Nemcov a 20 Maďarov. 252. a 254. pešia divízia 
(N)2 boli v prvej polovici februára vystriedané 3. horskou divíziou. Na začiatku mar-
ca bola zistená 320. nemecká pešia divízia, ktorá bola potom vystriedaná Maďar-
mi (2. pešia divízia). V bojoch o LIPT. SV. MIKULÁŠ nepriateľ zasadil peší prápor 
„Schneider“ zložený z Hitlerjugend.

Organizačné zmeny: Okrem uvedených pridelení jednotiek k 3. brigáde a jedno-
tiek 3. a 4. brigády k 1. brigáde v uvedenom čase nenastali žiadne organizačné zme-
ny, až na niekoľkodňové (4. II. – 8. II.) zlúčenie práporu samopalníkov s brigádnou 
prieskumnou rotou.  1. III. pešie prápory zriadili 3. pešiu rotu.

Osobné zmeny: Funkciu zást. vel. brigády namiesto raneného mjr. KUKLU pre-
vzal škpt. KNOP3, ktorý bol potom vystriedaný pplk. BROŽOM. Za veliteľa 3. 
práporu bol určený škpt. SVOBODA5, ktorý však bol ranený. Na zbor odišiel veliteľ 
delostrelectva mjr. RYTÍŘ6, jeho miesto prevzal mjr. VEIT7. Odišiel veliteľ 1. prá-
poru mjr. HYNEK8, za veliteľa 1. práporu bol určený škpt. NOVÁK9. Miesto kpt. 
SVOBODU prevzal pplk. ŽELINSKÝ10.

Stav k 15. III: dôstojníkov – 208, rotmajstrov – 119, poddôstojníkov 1 635, vo-
jakov – 2 171, príslušníkov ČA 33/112.

Prednosta 1. oddelenia  Náčelník štábu
škpt. del. OBDRŽÁLEK  mjr. gšt. ROSENFELDER František

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/5, inv. č. 134.

* * *
 1 Protivotankovyj oboronnyj punkt (slov. uzol protitankovej obrany).
 2 Nemecká.
 3 Škpt. Josef Knop.
 4 Pplk. Jaroslav Brož.
 5 Škpt. Jaroslav Svoboda.
 6 Mjr. Otakar Rytíř.
 7 Mjr. František Veit.
 8 Mjr. František Hynek.
 9 Škpt. Jan Novák.
10 Pplk. Štefan Želinský.
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74  1945, 16. marca. – Nariadenia vojenskej rady 18. armády 
veliteľovi 1. čs. armádneho zboru a veliteľovi sovietskej 
24. streleckej divízie na odstránenie nedostatkov, ktoré 
sa prejavili počas bojov pri Liptovskom Mikuláši v prvej 
polovici marca 1945

 16. 3. 1945
Šifrovka č. 132

Veliteľom 1. čs. zboru a 24. strel. divízie
Kópia: Náč. štábu 4. ukr. frontu.

Rozkaz vojskám 18. A č. 003
15. 3. 1945, bojujúca armáda

1. čs. zbor a 24. strelecká div. 3. 3. 1945 začali útok smerom na Ružomberok. 
V prvý deňi útoku obsadili: 1. čs. brigáda – Bobrovec, Trstené, kótu 706, nepo-
menovanú výšinu sv. od Ondrašovej; 24. strelecká div. – mesto Lipt. Sv. Mikuláš, 
Palúdzku, Vrbicu, kótu 748. V podvečer 3. 3. 1945 1. čs. brigáda vzhľadom na slabú 
vzdorovitosť pechoty a neorganizovanosť opustila Trstené, kótu 706 a 4. 3. 1945 ne-
pomenovanú výšinu sv. od kóty 748 a ustúpila do pôvodného obranného postavenia, 
čím nechala 24. streleckú div. v ťažkej situácii.

Pokusy 1. čs. zboru od 5. 3. 1945 do 9. 3. 1945 obnoviť situáciu a opäť získať 
3. a 4. 3. 1945 dobytý terén, neboli úspešné. 24. strelecká div. počas týchto dní 
zvádzala urputné boje v meste Lipt. Sv. Mikuláš, pričom divízia stratila 800 mužov, 
5 mínometov a 11 diel. Vzhľadom na celkovú situáciu a slabé útoky nepriateľa na 
Lipt. Sv. Mikuláš 9. 3. 1945 dostal 1. čs. zbor rozkaz vystriedať 24. streleckú div. 
a prejsť do obrany. Vystriedanie sa vykonávalo nedostatočne organizovane. 24. stre-
lecká div. odovzdala úsek formálne podľa protokolu a neuskutočnila kontrolu prí-
chodu jednotiek na pozície. 1. čs. brigáda sa nezoznámila s najviac nebezpečnými 
smermi. Do začiatku vystriedania 24. strelecká div. stratila priestor Vrbice, neupo-
zornila 1. čs. brigádu a nepomohla obnoviť situáciu. Delostrelectvo 24. streleckej 
div. sa pokúsilo odísť z palebných postavení neočakávajúc príchod 1. čs. zboru na 
ne. Nepriateľ využijúc vystriedanie zaujal východisko na útok a 11. 3. 1945 prešiel 
do útoku na Lipt. Sv. Mikuláš. Vzhľadom na slabú vzdorovitosť pechoty 1. čs. 
brigády, ktorá prišla ako doplnok od náhradného pluku nevycvičená, hoci času na 
výcvik bolo dosť. Zo strany veliteľa 1. čs. brigády chýbalo tvrdé velenie jednotkám, 
chýbala organizovanosť tvrdého poriadku, neefektívne sa použili ťažké zbrane pe-
choty, paľba delostrelectva a mínometov. Nepriateľovi sa podarilo obsadiť Lipt. Sv. 
Mikuláš.
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Nariaďujem:
1. Za chýbajúce tvrdé velenie jednotkám, nedôsledné vykonávanie rozkazov o 

organizovaní, za dopustenie paniky v jednotkách počas boja 11. 3. 1945 majúcej za 
následok opustenie mesta, vysloviť ústne pokarhanie veliteľovi 1. čs. sam. brigády 
plukovníkovi Jánovi Satoriemu.

2. Veliteľ 1. čs. zboru okamžite vykonať nápravu v náhradnom pluku, skontrolo-
vať dôstojníkov na zodpovedných miestach, vykonať dôsledné pozdvihnutie disciplí-
ny, morálky a bojového výcviku pechoty.

3. Za dopustenú neorganizovanosť pri vystriedaní 24. streleckej div. 1. brigádou, 
za slabú kontrolu vystriedania a za neposkytnutie pomoci 1. čs. brigáde pri obnovení 
situácie v priestore Vrbice, trestám pokarhaním veliteľa 24. streleckej div. generála 
Prochorovova.

4. Veliteľovi delostrelectva 24. streleckej div. plk. Zilbergovi za neuposlúchnu-
tie mojich priamych rozkazov o organizovaní vystriedania delostrelectva a za slabé 
osobné riadenie vystriedania a pri tom prejavenú nečestnosť vysloviť pokarhanie s 
upozornením na nečestný postup.

5) Rozkaz vyhláste do veliteľov pluku  a samostatnej brigády.
                   
       Gastilovič1, Kolonin2, Briljov3

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. A/2/3, inv. č. 4.

* * *
1   Genpor. Anton Josifovič Gastilovič.
2  Genpor. Semjon Jefimovič Kolonin.
3  Genmjr. Nikita Grigorevič Briljov.
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75  1945, 16. marca. Sv. Peter. – Hlásenie veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR náčelníkovi Čs. vojenskej 
misie v ZSSR brig. gen. H. Píkovi o činnosti zboru od 
16. februára do 15. marca 1945

1. čs. zbor       SV Sv. Peter, 16. III. 1945 
Čj. 03/Taj.1945
Vec: Bojová činnosť 1. čs. zboru

v dňoch 16. II. – 15. III. 1945 – hlásenie.
  

Náčelník Čs. vojenskej misie v ZSSR 
MOSKVA

I. Od 15. februára do 3. marca 1945 jednotky 1. čs. zboru zaujímali obranu na 
čiare vých. od potoka tečúceho z hory Smrekovec (trigonometer 1366,6) do osady 
Smrečany – vých. od potoka Smrečianka a Iľanovka.

Dňa 3. marca 1945 prešiel 1. čs. armádny zbor do útoku s úlohou prelomiť ne-
priateľskú obranu na smere výšina 768,0 – Trstené – Bobrovec – Lipt. Trnovec. Už 
o 08.20 hod. toho istého dňa sa zmocnil Trsteného a Bobrovca a k 14.00 hod. do-
siahol nepomenovanú výšinu severovýchodne od Ondrašovej. Od večera 3. marca 
jednotky 1. čs. zboru viedli ťažké boje o výšiny 729,4, 748 a mesto Liptovský Sv. 
Mikuláš.

Dňa 12. marca 1945 prešiel 1. čs. zbor do obrany udržiavajúc výšinu 768, nepo-
menovanú výšinu juhozápadne od Smrečian, východné a juhovýchodné svahy výšiny 
748 a na ostatnom fronte pôvodné obranné postavenia.

II. Tempo operácií Červenej armády v južnom Poľsku, na Slovensku a v Maďar-
sku sa v prvej polovici februára značne spomalilo, nepriateľ kládol silný odpor a voj-
ská Červenej armády mali len úspechy miestneho významu.

Na Slovensku, pred frontom 1. čs. zboru nepriateľ, opierajúc svoju obranu 
o výhodný terén, prehradil údolie rieky Váh medzi neschodnými horskými hre-
beňmi Tatier a Liptovských Holí. Úpätie a začiatok údolia úporne držal bočnými 
a šikmými paľbami zbraní dobre zamaskovaných na zalesnených svahoch hôr. 
Celé údolie nepriateľ prehradil paľbami delostrelectva a mínometov, riadený-
mi centralizovane vzhľadom na mnohé dobré pozorovateľne, ktoré umožňujú 
kontrolu celého priestoru medzi obomi horskými masívmi. Komunikácie kryl 
samohybnými delami. Centralizované velenie nepriateľovi umožňovalo pružné 
použitie silných záloh.
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Na prielom obrany nepriateľa v údolí rieky Váh bolo nutné uskutočniť starostlivú 
a všestrannú prípravu.

III. PRÍPRAVA JEDNOTIEK 1. ČS. ZBORU NA NOVÚ ÚTOČNÚ OPE-
RÁCIU

Dňa 16. II. 1945 1. čs. zbor vystriedal jednotky 8. pešej divízie južne od rieky Váh 
a uskutočnil preskupenie svojej zostavy.

V čase od 16. februára do 3. marca 1945 postupným vzájomným striedaním a pre-
chádzaním peších práporov z prvého sledu do zálohy, bolo umožnené vykonať so 
všetkými jednotkami výcvik, odstrániť zistené nedostatky, pripraviť jednotky na útok 
s ohľadom na zvláštnosti obrany nepriateľa, terénu a zámeru veliteľa a mužstvu dať od-
počinok. V tejto dobe jednotky 1. čs. zboru vykonávali intenzívny prieskum nepriateľa. 
Dôsledne boli taktiež uskutočňované materiálne prípravy pre zabezpečenie boja.

V noci z 1. na 2. III. 1945 24. pešia divízia vystriedala jednotky 1. čs. brigády 
v Okoličnom.

ÚTOČNÉ BOJE 1. ČS. ZBORU NA SMERE VÝŠINA 760,0 – BOBROVEC
Dňa 3. III. 1945 1. čs. zbor v spolupráci s 24. pešou divíziou prešiel do úto-

ku s úlohou jednotkami zboru prelomiť obranu nepriateľa v úseku 1 km severne od 
Smrečian – výšina 770, jednotkami 24. pešej divízie úderom z východu a severový-
chodu zmocniť sa Lipt. Sv. Mikuláša a potom 1. čs. zborom útočiť severne, 24. pešou 
divíziou južne od rieky Váh. Ľavé krídlo 24. pešej divízie malo za úlohu prikrývať 1. 
peší prápor 1. čs. brigády postupom po osi Iľanovo – Bodice – Sv. Kríž.

Pechota vyrazila o 05.00 hod. 3. III. 1645 a na svitaní bez delostreleckej prípravy 
uskutočnila seč. Dobre pripravenou, prekvapujúcou akciou naša pechota zničila, za-
jala a rozprášila nepriateľa na výšine 768,0 a nepomenovanej výšine juhozápadne od 
Smrečian. Už o 08.20 hod. 3. III. 1945 sa 3. peší prápor zmocnil severnej časti Bob-
rovca, 2. peší prápor k 08.20 hod. očistil od nepriateľa Trstené a do 14.00 hod. dosia-
hol nepomenovanú výšinu severovýchodne od Ondrašovej. Pechote 3. čs. brigády sa 
v priestore východne od Jalovca podarilo do 10.00 hod. vniknúť do okopov nepria-
teľa. 24. pešia divízia manévrom pechoty z východu a severovýchodu sa k 10.00 hod. 
zmocnila mesta a železničnej stanice Liptovský Sv. Mikuláš. Do 14.00 hod. pechota 
24. pešej divízie očistila od nepriateľa východnú časť Palúdzky.

Na krídlach južne od rieky Váh a severne od Jalovca nepriateľ krížovými paľbami 
a protiútokmi udržal svoje postavenie a donútil našu pechotu so stratami ustúpiť do 
východiska.

K 10.00 hod. 3. III. 1945 bol postup našich jednotiek zastavený palebnými pre-
padmi delostrelectva, mínometov, guľometov a protiútokmi nepriateľa tiež v priesto-
re Bobrovca, severovýchodne od Ondrašovej a v Palúdzke.
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BOJE 1. ČS. ZBORU O BOBROVEC A TRSTENÉ
K večeru dňa 3. III. 1945 nepriateľ z hĺbky obrany pritiahol tri špeciálne prápory 

zložené prevažne z Hitlerovej mládeže a o 18.00 hod., po silnom palebnom prepade 
delostrelectva, mínometov a guľometov, začal 600 mužmi pechoty protiútočiť z ju-
hozápadu a severozápadu na Bobrovec. Po dvojhodinovom boji k 20.00 hod. 3. III. 
1945 naše jednotky ustúpili zo severnej časti Bobrovca do Trsteného. Od 01.00 hod. 
4. III. 1945 nepriateľ prešiel znova do protiútoku na Trstené 600 mužmi z Bobrovca 
a skupinou 200 mužov z Jalovca. Ťažké nočné boje o osadu Trstené trvali až do 07.00 
hod. 4. III. 1945. O 07.00 hod. naša pechota pod tlakom nepriateľa začala ústup 
smerom na Smrečany.

K 10.00 hod., keď výšina 768,0 a nepomenovaná výšina juhozápadne od Smre-
čian prešli dvakrát do rúk nepriateľa, naše jednotky protiútokom obnovili postavenie 
na týchto výšinách.

BOJ O VÝŠINY 729,4 a 748
Nepriateľ na východných svahoch výšiny 706 ponechal zaistenie a o 14.30 hod. s 

500 mužmi začal na juhozápadnom smere protiútok na pravé krídlo 24. pešej diví-
zie. O 16.00 hod. sa nepriateľ zmocnil výšiny 729,4 a počas noci na 5. III. 1945 tiež 
severných svahov a vrcholu výšiny 748.

V dňoch od 5. do 9. III. 1945 jednotky 1. čs. zboru s 24. pešou divíziou, odráža-
júc silné protiútoky nepriateľa na Lipt. Mikuláš a na výšinu 768,0, viedli húževnaté 
boje o výšiny 729,4 a 748 jednotkami 1. čs. brigády na severe v spolupráci s 274. pe-
ším plukom a 168. peším plukom 24. divízie, ktoré útočili z juhu. Počas štyroch dní, 
každý deň dvakrát, pechota zboru a 24. pešej divízie po silnej delostreleckej príprave 
vyrazila do útoku. Všetky akcie boli neúspešné. Nepriateľ kládol úporný odpor pa-
lebnými prepadmi a protiútokmi vedenými z niekoľkých smerov, spravidla na krátku 
vzdialenosť, do bokov našej útočiacej pechoty.

OBRANA LIPTOVSKÉHO SV. MIKULÁŠA
Podľa rozkazu veliteľa 18. armády v noci z 9. na 10. III. 1945 jednotky 1. čs. 

zboru vystriedali 24. pešiu divíziu v priestore Liptovského Sv. Mikuláša a na celom 
fronte prešli do obrany. Obrana Lipt. Sv. Mikuláša bola zverená 1. čs. brigáde, ktorej 
boli pridelené: 108. gard. samohybný pluk, dve batérie del. pluku 4, jedna batéria 
protilietadlového oddielu a neskoršie od 24.00 hod. 10. III. 1945 tiež prápor samo-
palníkov 3. čs. brigády. 1. peší prápor, ktorý zaujímal obranu južne od rieky Váh bol 
vystriedaný 7. peším práporom 4. čs. brigády.

Situácia v Lipt. Sv. Mikuláši bola od prvého okamžiku kritická. V okamžiku, keď 
jednotky 1. čs. brigády odchádzali od Lipt. Sv. Mikuláša, aby vystriedali 24. pešiu 
divíziu, nepriateľ začal silný nápor na mesto súčasne z troch smerov, zmocnil sa želez-
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ničnej stanice, prenikol do západnej časti mesta a do stredu osady Vrbica. Spoločným 
protiútokom našej pechoty a 24. pešej divízie sa podarilo postavenie obnoviť.

Vystriedanie bolo uskutočnené za nevýhodných podmienok. Nepriateľ opako-
val silné protiútoky, viditeľnosť bola veľmi obmedzená silnou snehovou metelicou 
a hneď od prvých okamžikov dochádzalo k bojom zblízka.

Podľa výpovedí zajatcov nepriateľ využil medzery v obrane 24. pešej divízie a ešte 
pred vystriedaním v noci z 9. na 10. III. 1945 dvomi skupinami po 150 mužoch pre-
nikol do priestoru kasární na severovýchodnom okraji Lipt. Sv. Mikuláša a do osady 
Vrbica. Tieto skupiny bolo zistené až našimi jednotkami okolo 11.00 hod. 10. III. 
1945, už po odchode 24. pešej divízie. Obe skupiny, najmä v osade Vrbica, svojimi 
výpadmi v tyle našej obrany, ničením telefonických liniek, napadaním poruchových 
hliadok, spojok a malých skupín pechoty vykonávajúcich prísun munície a provian-
tu, značne rozptyľovali úsilie našich jednotiek.

Dňa 10. III. 1945 a až do večera dňa 11. III. 1945 1. čs. brigáda úspešne odrá-
žala útoky pechoty dvoch nemeckých plukov 320. Volksturm gren. divízie a dvoch 
špeciálnych práporov nasadených do útoku na Lipt. Sv. Mikuláš s úlohou obnoviť 
pôvodné postavenie.

O 19.00 hod. 11. III. 1945 nepriateľ súčasným úderom zo západu, severu a juhu 
na Liptovský Sv. Mikuláš, z výšiny 748 na juh, z priestoru severne od Iľanova na 
Okoličné a z Iľanova na výšinu 673, donútil pechotu 1. čs. zboru ustúpiť z mesta 
Lipt. Sv. Mikuáš.

So zreteľom na situáciu jednotiek zboru bolo veliteľom armády rozhodnuté prejsť 
do obrany na čiare západný okraj lesa severne od kóty 790 – 1 km východne od Ja-
lovca – výšina 768,0 – nepomenovaná výšina juhozápadne od Smrečian – výšina 770 
– Vitališovce – východné a východné svahy výšiny 748 – veľkostatok západne od osa-
dy Okoličné – výšina 673, postupne uskutočniť ostrú streľbu so všetkými prápormi, 
vykonávať intenzívny prieskum a starostlivé prípravy na ďalšiu útočnú akciu.

IV.  Útočné boje 1. čs. zboru v období od 3. do 11. III. 1945 boli veľmi ťažké.
Terén v údolí rieky Váh v priestore východne od Liptovského Sv. Mikuláša priam 

diktuje voľbu smeru hlavného náporu na smere výšina 768,0 – výšina 828, a táto 
okolnosť značne obmedzuje možnosť prekvapenia, pretože nepriateľ na tomto smere 
drží zálohy v Jalovci, Trstenom a Bobrovci, ktoré zabránili rozvinúť úspech, keď sa 
naše jednotky zmocnili Trsteného a severnej časti Bobrovca. Okrem toho nepriateľ 
zasadil čerstvé sily s úlohou rozhodnými protiútokmi zastaviť ďalší postup a zabrániť 
našim jednotkám ohroziť ústupové komunikácie jeho armád na Orave a v priestore 
Banskej Bystrice.

Protiútoky nepriateľa boli nepretržité, vo dne i v noci. Počas 9 dní bojov usku-
točňoval protiútoky skupinami pechoty od 100 do 600 mužov z rôznych smerov 
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dovedna 64-krát. Ťarcha bojov, najmä v posledných dňoch, keď delostrelectvo malo 
veľmi málo streliva, bola takmer celá na pechote. Využitie pechotných zbraní bolo 
značne obmedzené vzhľadom na to, že po celú dobu boli silné snehové fujavice a vi-
diteľnosť bola často menšia než 100 m. Boje mali často charakter súbojov muža 
proti mužovi.

V. STRATY 1. ČS. ZBORU OD 16. II. DO 15. III. 1945
1. čs. brigáda: padlých: dôst. – 9, poddôst. – 36, voj. – 138; dovedna – 183,
ranených: dôst. 35, poddôst. – 150, voj. – 622; dovedna – 807,
nezvestných: dôst. – 3, poddôst. – 81, voj. – 321; dovedna – 405,
iné straty: poddôst. – 1, voj. – 9; dovedna – 10,
doevdna vyradených: dôst. – 47, poddôst. – 248, voj. – 1 090; dovedna – 1 395.

3. čs. brigáda: padlých: dôst. – 5, poddôst. – 5, voj. – 39; dovedna – 49,
ranených: dôst. – 12, poddôst. – 79,, voj. – 359; dovedna – 450,
nezvestných: dôst. – 1, podôst. – 8, voj. – 48; dovedna – 57,
iné straty: dôst. – 0, poddôst. – 6, voj. – 23; dovedna – 29,
spolu vyradených: dôst. – 18, poddôst. – 98, voj. 469; dovedna – 585.

4. čs. brigáda: ranených: dôst. – 0, poddôst. – 3, voj. – 4; dovedna – 7,
iné straty: dôst. – 1,
spolu vyradených: dsôt. – 1, poddôst. – 3, voj. – 4; dovedna – 8.

1. čs. žen. prápor: padlých: dôst. – 0, poddôst. – 0, voj. – 5; dovedna – 5,
ranených: poddôst. – 2, voj. – 27; dovedna – 14, 
iné straty: voj. – 3,
spolu vyradených: dôst. – 3, poddôst. – 3, voj. – 47; dovedna – 53.

1. čs. spoj. prápor: padlých: dôst. – 1, voj. – 2; dovedna – 3,
ranených: poddôst. – 4, voj. – 1; dovedna – 5,
spolu vyradených: dôst. – 1, poddôst. – 4, voj. – 3; dovedna – 8.

Stav cestný prápor: padlých: voj. – 2; dovedna – 2,
ranených: voj. – 3; dovedna – 3, 
spolu vyradených: voj. – 5.

Lyžiarsky prápor 1: padlých: dôst. – 1, poddôst. – 1, voj. – 2; dovedna – 4,
ranených: poddôst. – 4, voj. – 11; dovedna – 15,
spolu vyradených: dôst. – 1, poddôst. – 5, voj. – 13; dovedna – 19.
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Dovedna bolo v období od 16. februára do 15. marca 1945  vyradených: 
padlých: dôst. 16, poddôst. – 42, voj. 188; dovedna – 246,
ranených: dôst. – 50, poddôst. – 221, voj. – 1 027; dovedna – 1 298,
nezvestných: dôst. – 4, poddôst. – 91, voj. – 381; dpvedna – 476,
iné straty: dôst. – 1, poddôst. – 7, voj. – 35; dovedna 43,
spolu vyradených: dôst. – 71, poddôst. – 361, voj. – 1 631; dovedna – 2 063.

Straty 1. čs. zboru od 16. februára do 15. marca 1945 v technike: KPÚV 76 mm 
– 3, KPÚV 45 mm – 13, PT delá 37 mm – 1, ptp – 8, ŤG – 13, ĽG – 123, samopaly 
– 452, pušky – 922, pištole – 37.

VI.  STRATY SPÔSOBENÉ NEPRIATEĽOVI OD 16. II. DO 15. III. 1945
Zabitých a ranených 3 025 nemeckých a maďarských vojakov.
Zajatých 137 nemeckých a maďarských vojakov.
Zničených: tankov – 1, diel a mínometov – 25, ŤG a ĽG – 151, guľometných 

hniezd – 20, nákladných áut – 3, zabitých koní – 6.
Trofeje: KPÚV 37 mm – 1, PTP – 3, ŤG a ĽG – 36, pušky -, telefonické aparáty 

– 5. 

VII.  Ku dňu 15. II. 1945 1. čs. sam. tanková brigáda bola vybavená novými 
tankmi, dokončila svoju reorganizáciu, výcvik a dňa 17. II. 1945 na rozkaz veliteľa 
tankových vojsk 18. armády sa premiestnila do priestoru západne od Noweho Tar-
gu. Dňa 26. II. 1945 sa 1. čs. sam. tank. brigáda premiestnila do Wadowic, 30 km 
východne od Bielsko-Biała, a ako taktická záloha prešla do podriadenosti 1. gardovej 
armády. Ku dňu 15. III. 1945 1. čs. sam. tanková brigáda je dislokovaná v Ligote, 8 
km severozápadne od Bielsko-Biała.

Počet tankov 1. čs. sam. tankovej brigády ku dňu 15. III. 1945:
1. tankový prápor: T-34/85 – 8, T-34 – 11, 
2. tankový prápor: T-34/85 – 21,
3. tankový prápor: T-34/85 – 21, 
veliteľská rota: T34/85 – 2, 
výcvikový prápor: T-34 – 2. 

  4. čs. brigáda, ktorá sa organizovala v Levoči, sa v dňoch 7. a 14. marca postupne 
premiestnila do priestoru Liptovského Sv. Jána: 7. peší prápor, 8. peší prápor, prá-
por samopalníkov, prieskumná rota, dvei batériei 76 mm a jedna batéria 120 mm. 
V dňoch do 15. – 20. marca sa predpokladá aj presun ostatných jednotiek 4. čs. 
brigády do priestoru Liptovského Sv. Jána.

  7. peší prápor, ktorý v noci z 9. na 10. III. 1945 vystriedal 1. peší prápor v úse-
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ku južne od rieky Váh, v dňoch 7. – 15. III. 1945 udržiaval obranu na čiare 500 m 
severozápadne od Závažnej Poruby – výšina 673. Ostatné jednotky 4. čs. brigády 
pokračovali vo výcviku.

2. čs. brigáda sa ku dňu 15. III. 1945 organizuje a je dislokovaná v Kežmarku.

VIII.  VÝSLEDKY ODVODOV – DOPLŇOVANIE – ORGANIZÁCIA
Dňa 20. II. 1945 bola zriadená štábna batéria veliteľa delostrelectva 1. čs. zboru 

podľa vojnových tabuliek (RA-0452)) s predpísaným počtom 76 osôb. Za veliteľa bol 
určený por. Kos Jaroslav.

Dňa 20. II. 1945 bolo zriadené spojovacie učilište 1. čs. zboru. Za veliteľa bol 
určený mjr. Šmoldas Miroslav.

Dňa 26. II. 1945 bola doplňovacia správa odlúčená od 1. čs. náhradného pluku 
a podriadená priamo veliteľovi 1. čs. zboru.

Dňa 26. II. 1945, po príchode gen. Přikryla, sa pristúpilo k organizovaniu 2. čs. 
paradesantnej brigády. Napriek tomu, že bude pomenovaná tradičným názvom ako 
paradesantná, je organizovaná ako pešia brigáda.

Dňa 23. II. 1945 boli vo všetkých peších práporoch zriadené plynové čaty s poč-
tom 12 osôb.

Dňa 28. II. 1945 boli znova zriadené tretie pešie roty v peších práporoch 1. čs. 
brigády.

Rozkazom Vojenskej rady 4. ukrajinského frontu zo dňa 26. II. 1945 bolo 1. čs. 
zboru vzhľadom na jeho zvláštnosti dovolené:

rozšíriť tylo zboru o 573 osôb,
reorganizovať autorotu na autoprápor s počtom 298 osôb, 
zriadiť pri štábe 1. čs. zboru školy na dôstojníkov v zálohe s počtom 400 osôb,
zriadiť pri štábe zboru regulačnú rotu s počtom 85 mužov na úkor počtov staveb-

ného cestného práporu 1,
udržiavať v brigádach štábnu čatu veliteľa delostrelectva s počtom 37 osôb, 
udržiavať v brigádach veterinárne lazarety s počtom 9 osôb,
udržiavať v brigádach hudobnú čatu s počtom 13 osôb,
reorganizovať zdravotné roty brigády na zdravotné prápory s počtom 92 osôb.

VÝSLEDKY ODVODU
Od 15. februára do 15. marca 1945 bolo odvodovou komisiou pri doplňovacej 

správe 1. čs. zboru odvedených 8 909 osôb. Z tohto počtu je príslušníkov zo Sloven-
ska: dôst. a rotmajstrov – 349, mužstva 8 332; z Čiech a Moravy: dôst. a rotmajstrov 
– 13, mužstva – 25; z Karpatskej Ukrajiny: mužstva – 43; z iných miest: dôst. – 6, 
mužstva 141.
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Dovedna bolo odvedených dôstojníkov a rotmajstrov – 368, mužstva – 8 541. 
V období od 15. II. do 15. III. 1945 jednotky 1. čs. zboru dostali tieto doplnky:
1. čs. brigáda: dôst. a rotmajstrov – 33, mužstva – 954;
2. čs. brigáda: dôst. a rotmajstrov – 37, mužstva – 36;
3. čs. brigáda: dôstojníkov a rotmajstrov – 28, mužstva – 805;
4. čs. brigáda: dôstojníkov a rotmajstrov – 80, mužstva – 2 909;
tanková brigáda: dôstojníkov a rotmajstrov – 5, mužstva – 176;
letecká divízia: dôstojníkov a rotmajstrov – 4, mužstva – 11;
delostrelecký pluk 5: dôstojníkov a rotmajstrov – 2, mužstva – 4;
spojovací prápor 1: dôstojníkov a rotmajstrov – 6, mužstva – 7;
ženijný prápor: dôstojníkov a rotmajstrov – 3, mužstva – 151;
stavebný cestný prápor: dôstojníkov a rotmajstrov – 6, mužstva – 74;
dôstojnícka škola: dôstojníkov – 1, mužstva – 40;
spojovacie učilište: mužstva – 141;
lyžiarsky prápor: mužstva – 43; 
štábna rota zboru: dôstojníkov – 28, mužstva – 15; 
tylo zboru: dôstojníkov a rotmajstrov – 12, mužstva – 21;
výcvikové strediská náhradného pluku: dôstojníkov – 66, mužstva – 4 202;
pre iné útvary: dôstojníkov – 3, mužstva – 25.

IX.  POČTY AKTÍVNYCH BODÁKOV K 15. III. 1945
1. čs. brigáda – 738, 3. čs. brigáda – 871, 4. čs. brigáda – 488. Dovedna – 

2 097.

X.   ZÁVER
1. čs. zbor v období od 16. II. 1945 do 15. III. 1945 bránil údolie rieky Váh me-

dzi Lipt. horami a Demänovskými horami v šírke 18 km.
Mimo toho bol uskutočňovaný usilovný výcvik všetkých jednotiek s poľnou os-

trou streľbou v prápore s podporou  delostreleckej batérie, zvláštna pozornosť bola 
venovaná školeniu veliteľov práporov a rôt, štábov brigád a zboru, čím sa značne 
zlepšila bojaschopnosť (predovšetkým nováčikov) a 1. čs. zbor je opäť plne priprave-
ný na útočné akcie.

Veliteľ 1. čs. zboru
brig. gen. KLAPÁLEK K.   

VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/12, inv. č. 93.
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76  1945, 16. marca.  – Mesačné hlásenie veliteľa 3. čs.
samostatnej brigády o bojovej činnosti za obdobie od 
15. februára do 15. marca 1945

3. čs. sam. brigáda „PREŠOVSKÁ“                                     Tajné!        

Mesačné hlásenie o bojovej činnosti 3. čs. sam. brig.
od 15. II. do 15. III. 1945

SV, 16. III. 1945
(Mapa 1 : 50 000)

Jednotky 3. čs. sam. brigády v prechodnej obrane v priestore od lesa v tvare troj-
uholníka po kótu 770 vykonávajú prieskumnú činnosť.

Dňa 18. II. 1945 prešla 3. čs. sam. brigáda do obrany a začala zemné práce (kopa-
nie okopov, budovanie krytov, palebných postavení pre ťažké zbrane atď.). Uskutoč-
ňovala prieskum s úlohou získať zajatcov a dokumenty, ale bez úspechu, pretože bola 
veľmi dobrá viditeľnosť a nepriateľ bol v dôsledku častého hliadkovania ostražitý.

Po neúspechu prieskumných hliadok dňa 23. II. 1945 uskutočnil 2. prápor sa-
mopalníkov za podpory ťažkých zbraní výpad na kótu 768, s úlohou získať zajatcov 
a dokumenty. Ale pod ťažkou paľbou diel, mínometov a guľometov sa vrátil do vý-
chodiska bez úspechu.

Dňa 27. II. 1945 bola zostavená výpadová skupina z dôstojníkov a mužstva hlá-
siacich sa dobrovoľne s úlohou s podporou delostrelectva získať zajatcov a dokumen-
ty v priestore západne od ŽIARU. Výpad sa uskutočnil o 06.00 hod. v sile 1+50. 
Z bunkrov západne od ŽIARU bolo vzatých 12 zajatcov maďarskej armády, v ten istý 
deň dobrovoľne prešlo 5 maďarských vojakov.

Dňa 1. III. 1945 o 04.00 hod. do úseku 6. pešieho práporu prešli 3 dôstojníci, 3 
rotmajstri a 50 mužov maďarskej armády. Medzeru 6. peší prápor ihneď obsadil, ale 
okopy boli plné vody, takže vlastná jednotka zostala na otvorenom teréne. Začala na 
ňu mínometná a delostrelecká paľba, pod ktorou vlastná jednotka ustúpila.

Dňa 3. III. 1945 3. čs. brigáda uskutočnila útok na smere: cintorín sev. od SMRE-
ČIAN – JALOVEC – výšina 828. Prápory vyrazili do útoku o 06.00 hod. bez de-
lostreleckej prípravy v zostave zo severu: 6. peší prápor, 4. peší prápor, 5. peší prápor. 
2. prápor samopalníkov a prieskumná rota v zálohe. V priebehu 30 minút sa pechota 
priblížila pred nepriateľské zákopy. O 08.00 hod. vnikla naša jedna čata do nepriateľ-
ského zákopu. Ostatné jednotky boli zastavené delostreleckou a mínometnou paľbou 
a paľbou z pechotných zbraní. Počas dopoludnia 4. a 5. peší prápor vnikol do nepria-
teľského zákopu a ďalej na západné svahy výšin 817 a 676. O 14.00 hod. pod silnou 
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delostreleckou a mínometnou paľbou naše jednotky ustúpili do nepriateľského záko-
pu. Konečná čiara, ktorú naše jednotky dosiahli: nepriateľské zákopy na výšine 768, 
východne od výšiny 817 a na pravom krídle v pôvodnej obrane.

3. čs. sam. brigáda pokračuje v obrane na dobytom teréne, avšak pod silným 
tlakom nepriateľského protiútoku musela opustiť kótu 768 a zaujať obranu na záp. 
okraji SMREČIAN.

Dňa 5. III. 1945 bola kóta 768 protiútokom znova obsadená a úporne bránená. 
Nepriateľ sa častými protiútokmi snažil obnoviť situáciu, ale jednotky 3. čs. sam. 
brigády kladú tuhý odpor a tiež prechádzajú do protiútokov miestneho významu. 
Obzvlášť silné protiútoky nepriateľa sú v úseku LIPT. SV. MIKULÁŠ, ktorý po úpor-
ných bojoch ľavý sused (1. brigáda) opustil.

Nepriateľ sa ďalej bráni na doterajšom obrannom postavení.
Z počínania nepriateľa je vidieť, že za každú cenu chce udržať túto obrannú líniu. 

Naďalej pôsobí delostreleckými a mínometnými paľbami do nášho obranného posta-
venia a uskutočňuje prieskumnú činnosť. Má dobre vybudované obranné postavenie. 
DZOT-y, a zákopy sú spojené spojovacími zákopmi.

Straty spôsobené nepriateľovi: 265 zabitých a ranených, 82 zajatých.
Straty vlastné:  ranených   padlých    nezvestných
  dôst., rtm.        13                 5                 1
  mužstvo         457               44               57
  dovedna         470               49               58 

Morálka:  Po niekoľkokrát opakovaných útokoch a veľkých stratách, počas týchto 
útokov klesla morálka starého mužstva. Doplnky, ktoré mali nahradiť straty boli zlo-
žené z mužstva niekedy úplne, niekedy skoro nevycvičeného. Títo nováčikovia, hoci 
aj slúžili už v slovenskej či čs. armáde, nepoznali silu zbraní, ktorými bojujú a zasade-
ní ihneď do ťažkých útočných akcií spolu s deprimovaným starým mužstvom stratili 
väčšiu časť svojej bojovej hodnoty.

Morálka celku zloženého z týchto dvoch rôznorodých zložiek je veľmi slabá. Je ju 
možné pozdvihnúť len ráznymi opatreniami: odstrániť zbabelcov pri najmenšej príle-
žitosti šíriacich strach a paniku, vycvičiť mužstvo, dať možnosť vytvorenia aspoň ob-
medzeného počtu dobrých poddôstojníkov a všetkým vštiepiť ideu, za ktorú bojujú.

Pretože poľné útvary nemajú v tomto čase možnosť akéhokoľvek výcviku, prosím, 
aby mužstvo prichádzajúce od náhradného pluku bolo už vycvičené, alebo aspoň 
oboznámené so sovietskymi zbraňami a vykonalo v tyle aspoň jednu streľbu.

Záver:  Jednotky boli doplnené na takmer 60 % tabuľkového stavu, avšak muž-
stvom, ktoré nezvýšilo bojovú hodnotu týchto jednotiek.

Fyzický a morálny stav jednotiek, po dlhej dobe v náročnom hornatom teréne 
a v ťažkých poveternostných podmienkach, je nedostačujúci. Materiálne vybavenie 
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taktiež nie je na žiaducej výške. Je potrebných aspoň 10 dní výcviku, počas ktorých 
by si mužstvo odpočinulo, získalo dôveru v seba a vo svoje zbrane a znova nadobudlo 
morálne hodnoty.

Dostane: vel. zboru,
vojnový denník,
3. brigáda.

Náčelník štábu  Dočasný veliteľ 3. čs. sam. brig. „PREŠOVSKEJ“ 
škpt. pech. VIK St.  pplk. gšt. SELNER Jaroslav 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/7, inv. č. 159.



341

77  1945, 17. marca. – Nariadenie veliteľstva 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR k hláseniam o počte aktívnych 
bodákov v jednotkách

1. čs. zbor v ZSSR       SV, 17. 3. 1945 
4. oddelenie                                  Tajné! 
Čj.: 2109/taj. org./45
Vec: Hlásenie aktívnych bodákov – nariadenie.

                                                                          Podľa rozdeľovníka

Počínajúc dňom 31. 3. 1945 považujte: za aktívne bodáky osoby peších rôt (v 
tom strelci z ĽG (guľometníkov), ŤG, mužstvo PT pušiek, automaticky a mužstvo 
prieskumu – všetci, ktorí sa zúčastňujú aktívne boja.

Hlásenie v tomto zmysle podávajte denne do 18.00 hod. na 4. oddelenie štábu 1. 
čs. zboru, a to: osoby peších rôt, guľometníkov /ŤG/, mužstvo PT pušiek a samopal-
níkov v jednom súhrne, mužstvo prieskumu oddelene. 

Zostaveniu tohto hlásenia venujte náležitú starostlivosť.

Prednosta 4. odd. štábu zboru   Náčelník štábu zboru
mjr. pech. ZÁSTERA Fr.     mjr. pech. LOMSKÝ B. 
 
Dostane: vel. 1. čs. sam. brigády  
vel. 2. čs. parades. brigády,
vel. 4. čs. sam. brigády,
vel. 4. čs. sam. brigády
vel. lyžiarskeho práporu samopalníkov. 

VÚA – VHA Praha. f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/5, inv. č. 334.
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78  1945, 18. marca. – Správy o nepriateľských vojskách 
a nariadenie veliteľa 1. čs. armádneho zboru pre 
4. partizánsku brigádu

Vel. 1. čs. arm. zboru
2. oddelenie       SV, dňa 18. marca 1945  

Veliteľstvo 4. partizánskej brigády
SV

I. Nepriateľská 320. Volks. gren. divízia (585., 586., 587. peší pluk a skup. 
„Schneider“) sa úporne bráni na čiare Jalovec – Trstené – Lipt. Sv. Mikuláš – Vrbica 
– Iľanovo. V posledných dňoch utrpela veľké straty a jej morálny stav je podpriemer-
ný. Zálohy nemá.

Obojstranná frekvencia na smere Ružomberok – Lipt. Sv. Mikuláš svedčí buď 
o vystriedaní 32. divízie alebo o doplnení strát, ktoré v posledných dňoch utrpela.

V priestore Oravy boli nemecké jednotky vystriedané 16. divíziou (Maď.). Nemci 
odišli do Sliezska.

V priestore Zvolena naše jednotky postupujú na Banskú Bystricu, čím uzavierajú 
ústupovú cestu nepriateľovi brániacemu sa v údolí Hrona.

Je pravdepodobné, že 320. divízia bude na základe tejto situácie vystriedaná ma-
ďarskými jednotkami a obsadí vopred vybudovanú obranu v priestore Ružomberka 
alebo Turč. Sv. Martin – Kraľovany.

II. Veliteľ zboru nariadil:
1. 4. partizánska brigáda ponechá vo svojom priestore činnosti 80 – 100 dobre 

vyzbrojených, zdravotne a morálne silných mužov s rádiostanicou pod osobným ve-
lením veliteľa brigády a jeho štábu. Táto skupina plní úlohy podľa skoršie vydaného 
rozkazu.

2. Maximálny počet ľudí organizovane premiestnite na našu stranu.
3. Skupina plk. Bodického1 zostane na mieste s danými úlohami a je naďalej po-

riadená pplk. Ciprichovi.
4. Kpt. Kováč2 sa so skupinou ppor. Korbelu3 premiestni (s rádiostanicou) do 

priestoru záp. od Turčianskeho Sv. Martina s úlohou:
  a) nadviazať kontakt s mjr. Popovom4,
  b) pripraviť spravodajskú sieť na získavanie správ z priestoru Turčianskeho Sv. 

Martina, Vrútok a Žiliny.
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III.  Hláste: obdržanie tohto rozkazu,
organizáciu vo vykonávaní tohto rozkazu,
vyrazenie skupín ad 2 a ad 4.

Prednosta 2. oddelenia   Náčelník štábu
mjr. pech. Frant. Sedláček    mjr. pech. Bohumil Lomský 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/5, inv. č. 233.

* * *
1  Plk. Vladimír Bodický.
2  Kpt. Alexander Kováč.
3  Ppor. Martin Korbela.
4  Konstantin Karpovič Popov, veliteľ Slovenskej národnej partizánskej brigády.
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79  1945, 20. marca. – Straty 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
od 8. septembra 1944 do 20. marca 1945

obdobie
padlí a zomrelí nezvestní dovedna ranení

dôst. 
a rtm.

podd.
voj.

dôst. 
a rtm.

podd.
voj.

dôst. 
a rtm.

podd.
voj.

dôst. 
a rtm.

podd.
voj.

čs. hranice
8. 9. – 6. 10. 1944 58

261
650 5

172
675 63

433
1 325 200

901
1 980

čs. územie
7. 10. 1944 – 2. 3. 1945 35

119
553 3

29
208 38

148
761 307

613
1 665

Lipt. Sv. Mikuláš
3. 3. – 20. 3. 1945 16

46
206 4

91
388 20

137
594 58

250
1 078

SÚHRNNE 109
426

1 409 12
292

1 271 121
718

2 680 58
1 764
7 052

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/23, inv. č. 380.
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80  1945, 20. marca. – Výkaz doplnkov 1. čs. armádneho 
zboru za obdobie od 15. augusta 1944 do 20. marca 1945

1. čs. zbor v ZSSR
4. oddelenie

Vec: Doplnky 1. čs. zboru
za obdobie od 15. 8. 1944 – 20. 3. 1945

obdobie
odvedených – prezentovaných 

partizáni dovedna

k náhr.
pluku
prišloKarp. Ukr. Slovensko iné územie

15. 8. – 31. 12. 1944 2 775    267 3 724 - 6 766 6 766
1. 1.   – 31. 1. 1945    587 1 722   418 - 2 727 2 727
1. 2.  – 7.  2. 1945                   139                   83                      21                   -                    243                   243  

8. 2. – 28. 2. 1945 112 7 782 87 444 8 425 9 373
1. 3. – 20. 3. 1945 13 1 585 153 98 1 849 1 725
dovedna 3 626 11 439 4 403 542 20 010 20 834

Stavy 1. čs. zboru

ku dňu dôst. rtm. podd. voj. ČA1 dovedna
10. 8. 1944 781 4 229 10 988 404 16 402
20. 8. 1944 804 4 202 11 008 413 16 427
2. 3. 1945 1 845 6 638 18 547 537 27 567
20. 3. 1945 1 486 602 7 799 18 768 544 28 655

VÚA – VHA Praha, f. SSSR – IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/2, inv. č. 384.

* * *
1  Príslušníci Červenej armády.

 dobrovoľný nábor

mobilizovaných
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81  1945, 21. marca, SV. – Situačné hlásenie veliteľa 
4. partizánskej brigády pplk. Cipricha veliteľstvu 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR

Veliteľstvo 4. part. brigády    SV, dňa 21. III. 1945
Č. j. 205/1945
Vec: Situačné hlásenie
    

Veliteľstvo Rybalkyn
SV

I. Váš rozkaz zo dňa 18. III. 1945 prevzatý dňa 20. III. 1945 o 20.00 hod.
Na základe tohto rozkazu organizujem pre bojové úlohy tri čaty v sile po 35 mu-

žov pod mojím velením. S organizáciou budem hotový dňa 23. III. 1945. S novo or-
ganizovanou jednotkou budem vykonávať úlohy podľa prv vydaných rozkazov. Zvy-
šok mužstva hodlám premiestniť (presunúť) do tyla v dvoch skupinách, asi po 200 
ľuďoch. Prvá etapa vyrazí z Magurky na poludnie dňa 22. III. 1945, za nepriaznivého 
počasia dňa 23. III. 1945 a dorazí do Bystrej dňa 23. III. 1945 vo večerných hodi-
nách (za nepriaznivého počasia dňa 24. III. 1945). Druhá skupina vyrazí v intervale 
24 hodín za skupinou prvou. Prvá zastávka v tyle: Bystrá.

Nakoľko je tu nedostatok proviantu, vydal som proviant odchádzajúcej skupine 
na 3 dni. Preto prosím, aby veliteľstvo československého armádneho zboru pripravilo 
na spomenuté dni proviant pre spomenutý počet ľudí.

Nakoľko veliteľstvo armádneho zboru mi nedalo ďalšie dispozície o tom, do ktoré-
ho priestoru mám jednotky presunúť, nariadil som presun s prenocovaním v Brezne 
nad Hronom. Preto prosím, aby veliteľstvo armádneho zboru dalo v Bystrej ďalšie 
dispozície o tom, kde sa má jednotka z Bystrej presunúť. V prípade, že by veliteľstvo 
armádneho zboru žiadne dispozície včas nedalo, nariadil som veliteľovi, aby vyčkal 
s mužstvom v Brezne nad Hronom a nadviazal styk so zborom.

II. Správy: Prehľad správ s náčrtom obsadenia a opevnenia prikladám v prí-
lohe 1.1 Podľa neoverených správ sa Nemci dozvedeli o prechode partizánskych 
skupín do tyla cez Magurku a chystajú čistenie v priestore Magurky a Kľačian-
skej doliny.

III. Spojenie: Hlásim, že jedna z rádiostaníc nefunguje a v prípade odchodu 
kpt. Kováča s dobrou rádiostanicou nebudem mať s vami spojenie. Preto prosím 
o pridelenie druhej (dobrej) rádiostanice. Kpt. Kováč sa hodlá  premiestniť na nové 
SV už dňa 22. III. 1945 ráno, takže do príchodu rádiostanice nebudem mať s vami 
spojenie.
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IV. Prosím o pridelenie cigariet pre mužstvo (10 000).
Prosím o pridelenie mydla pre mužstvo (25 kg), pretože mužstvo je špinavé, zavši-

vené a je absolútny nedostatok mydla.
V. Zdrav.: V brigáde sa objavili dva prípady škvrnitého týfusu a nakoľko je nedo-

statok liekov a dezinfekčných prostriedkov, je obava, že prípady týfusu sa rozmno-
žia.

VI. Podľa vášho rozkazu skupina plukovníka Bodického má zostať na mieste. 
Plukovník Bodický je nemocný a nie je schopný zastávať službu. O povolenie jeho 
presunu do tyla som žiadal rádiotelegraficky. Prosím o písomný súhlas. Počas jeho 
neprítomnosti ho bude zastupovať npor. četníctva Kukliš.

Veliteľ brigády 
pplk. Ciprich 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/5, inv. č. 233.   

* * *
1 Nepublikuje sa.
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82  1945, 23. marca, SV. – Nariadenie veliteľa 1. čs. 
armádneho zboru na vytvorenie zvláštneho oddielu

1. čs. zbor v ZSSR      SV, 23. 3. 1945  
4. oddelenie 
Čj. 2132/taj. org./1945                   TAJNÉ! 
Vec: Zvláštny oddiel – zriadenie.

   Podľa rozdeľovníka.1 

1. Na základe rozhodnutia vojnovej rady 4. UF zo dňa 21. 3. 1945 zriaďujem 
dňom 24. 3. 1945 „Zvláštny oddiel“ podľa vojnových tabuliek 04/391 – so sú-
hrnným počtom osôb 197.

2. Zvláštny oddiel určujem za samostatnú kmeňovú a hospodársku stotinu. Ope-
račne a disciplinárne tento podriaďujem prednostovi OBZ 1. čs. zboru.

3. Úlohou zvláštneho oddielu je:
a) bojovať proti zbabelcom a panikárom vo vlastných radoch,
b) zaistiť tylo jednotiek zboru proti bandám, diverzantom a nepriateľskej agen-

túre,
c) potierať zvyšky rozbitých nepriateľských jednotiek,
d) organizovane evakuovať Nemcov z nášho územia.
O úlohách zvláštneho oddielu budú vydané zvláštne smernice.
4.  Zvláštny oddiel bude organizovaný postupne,  a to ihneď: 2 čaty samopalní-

kov, sanitná hliadka a hospodárske družstvo.
Pre zvláštny oddiel pridelí: 1. čs. sam. brigáda 10 mužov (3 podd. a 7 vojakov),
2. čs. sam. brigáda 10 mužov (3 podd. a 7 vojakov),
3. čs. sam. brigáda 10 mužov (3 podd. a 7 vojakov),
4. čs. sam. brigáda 10 mužov (3 podd. a 7 vojakov),
1. čs. náhradný pluk 30 mužov (10 podd. a 20 vojakov),
žen. prápor 5 mužov,
Lyžiarske prápory 10 mužov (3 podd. a 7 vojakov).
Doplňovacia správa 1. čs. zboru pridelí 20 partizánov podľa návrhu prijímacej 

komisie.
Osvetový dôstojník 1. čs. zboru určí pre zvláštny oddiel osvetového dôstojníka.
Kmeňové premiestnenie uskutočnite cez 4. oddelenie štábu zboru.
5. Výber mužstva vykonajú prednostovia oddelení OBZ brigád, náhradného plu-

ku, dôstojníci OBZ ostatných útvarov a predseda prijímacej komisie pri odvodovej 
komisii podľa týchto zásad: príslušníci zvláštneho oddielu musia byť osvedčení v boji, 
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ostrieľaní, smelí, národne a štátne spoľahliví. Majú byť vybraní z mužstva, ktoré sa 
zúčastnilo aspoň bojov od DUKLU a PREŠOV alebo v partizánskych jednotkách.

6. Za dočasného veliteľa určujem por. pech. v zál. BOJKO Teodora.
7. Veliteľ tyla zboru pridelí 1 auto Studebaker a prívesnú kuchyňu. Zbroj. dôs-

tojník, žen. dôst. a plyn. dôst. 1. čs. zboru pridelia potrebné zbrane a materiál na 
vyžiadanie veliteľa zvláštneho oddielu.

8. Veliteľ zvláštneho oddielu hlási denne počty osôb, koní a materiálu na prilože-
ných formulároch na 4. oddelenie štábu zboru.

9. Za ubytovacie miesto určujem LIPTOVSKÝ HRÁDOK.
10. Hlásiť: dňa 25. 3. 1945 zriadenie zvláštneho oddielu.

Náčelník štábu     Veliteľ 1. čs. zboru  
mjr. pech. LOMSKÝ B.     gen. BOČEK B.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/6, inv. č. 334.

* * *
1  Nepublikuje sa.
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83  1945, 25. marca – Správa veliteľa delostrelectva 1. čs. 
samostatnej brigády v ZSSR o činnosti delostrelectva 
brigády v priestore Liptovského Mikuláša počas marca 1945

1. čs. sam. brigáda v ZSSR    Pole, 25. marca 1945
Štáb delostrelectva
Vec: Správa o činnosti za marec 1945.

Prílohy:
     Vel. delostrelectva 1. čs. arm. zboru
     SV

1. Situácia vlastných jednotiek k 1. 3. 1945
Naša pechota všeobecne je dočasne v obrane na čiare: vých. brehy rieky Smre-

čianka, Vitališovce mimo – záp. okraj Okoličného vrátane – vých. svahy kóty 673 
vrátane.

Terén Tatry, na severe Vysoké Tatry, na juhu Nízke Tatry, hory vysoké vyše 2 000 
m. Boje sa vedu v údolí Váhu, v hlbokom snehu a počas silného mrazu. Cesty sú 
zaviate, ťažko zjazdné. Premiestňovanie delostreleckých jednotiek a zásobovanie je 
veľmi ťažké. 

2. Činnosť vlastných jednotiek v priebehu mesiaca
V noci zo dňa 2. na 3. 3. 1945 sa naše jednotky sústredili v priestore Smrečian 

a nadránom zaujali východisko na útok. O 7.00 hod. pechota vyrazila na seč, po 
krátkom boji obsadila prvú líniu nepriateľských zákopov a za cenu malých strát sa 
dostala do Trsteného a Bobrovca. Súčasne náš ľavý sused, 24. pešia divízia, v obrane 
Liptovského Sv. Mikuláša. Ešte v ten istý deň nepriateľ podnikol niekoľko protiúto-
kov a dobyl späť Bobrovec i Trstené a zatlačil našu pechotu na čiaru: kóta 768 – ne-
pomenovaná výšina 730.

V dňoch 3. – 9. marca naša pechota útočila na kótu 729 a lesík severozápadne od 
kóty, ale úspech nedosiahla.

V noci z 10. na 11. marca jednotky 1. čs. brigády vystriedali jednotky 24. pešej divízie 
v obrane Liptovského Sv. Mikuláša. Striedanie sa uskutočnilo v skorých ranných hodi-
nách a keď naša pechota zaujala obranu, nepriateľská pechota už mala v niektorých čas-
tiach mesta obsadené jednotlivé bloky. Už 10. t. m. západné kasárne a stanica Liptovský 
Sv. Mikuláš prechádzali z rúk do rúk a podobne priestor okolo mosta pri Vrbici.

11. marca okolo 17.00 hod. nepriateľ podnikol rozhodný útok práporom mla-
dých samopalníkov (batallion Schneider), podporovaných 2 samohybnými delami 
a po ťažkých bojoch dobyl Liptovský Sv. Mikuláš.
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Naše jednotky zaujali obranu záp. od Okoličného – Vitališovce – jv. svahy 748. 
Pravý sused – 3. čs. brigáda, ľavý sused na južnom brehu Váhu – 4. čs. brigáda.

3. Nepriateľ.
a) Keď sa nepriateľovi protiútokmi podarilo zatlačiť naše jednotky do pôvodného 

postavenia, prešiel do obrany.
b) Zostava nepriateľa: Do 3. 3. 1945 sa nepriateľ bránil jednotkami 3. maď. 

horskej divízie, ktoré boli po našom útoku ihneď vystriedané jednotkami 320. 
„Volksgrenadier“ divízie, posilnenej jedným práporom (Marschbatallion Schnei-
der), ktorý sa skladá z mladých 17 – 18-ročných hitlerovcov, pochádzajúcich z Hit-
ler-Jugend.

c) Nepriateľské delostrelectvo: V prvej polovici mesiaca mal nepriateľ na našom 
úseku len veľmi slabé delostrelectvo. K dnešnému dňu nepriateľ má na našom úseku 
pravdepodobne 5 batérií 105 mm, 1 batériu 150 mm, 2 batérie mínometov 120 mm 
a 3 batérie 81 mm mínometov. Ďalej bol pozorovaný príchod 5 kanónov 75 mm, 
ktoré doteraz nestrieľali a pravdepodobne sú určené na priamu streľbu.

4. Vlastné delostrelectvo
a) pozri pod 1./, priložené náčrty delostrelectva.1

b) pozri pod 2./, priložené plány palieb.2

5. Ako ďaleko boli pozorovateľne od predného okraja, palebné postavenia
Pozorovateľne boli od predného okraja 300 – 800 m. Palebné postavenia 76 mm 

kanónov boli z veľkej časti na prednom okraji, 120 mm 400 m až 1 km, húfnice 
1 500 – 3 500 m od predného okraja.

6. Koľko vlastného delostrelectva bolo v pásme 1. brigády
Okrem delostrelectva 1. čs. brigády v našom pásme skoro počas celého mesiaca 

pôsobil II/160 odd. s tromi batériami a horský gardový mínometný odd. 3 s 10 RS 
mínometmi (Kaťuša).

Počas bojov o Liptovský Sv. Mikuláš boli 1. brigáde pridelené 3 batérie 76 mm 
od 3. brigády, z ktorých jedna zostala v PTOP-e3 v Závažnej Porube a dve boli po-
stavené do Liptovského Sv. Mikuláša. Ďalej sem bola pridelená jedna dvojdelová PL 
batéria 3. čs. sam. brigády a s nami spolupôsobili 3 samohybné delá 108. sovietskeho 
samohybného pluku.

7. Koľko diel bolo v palebných postaveniach
a) húfnice: počas celého mesiaca 12 v palebných postaveniach, okrem 16., 17. 

a 18. 3. 1945, keď bola jedna húfnica v oprave.
b) mínomety: dva dni po 10, osem dní po 12, štrnásť dní po 11 mínometov v pa-

lebných postaveniach,
c) kanóny: v palebných postaveniach 12, po bojoch o Liptovský Sv. Mikuláš, kde 

boli stratené dva kanóny, v palebných postaveniach 8 a 2 v oprave, po oprave a dopl-
není od zbrojného je teraz v palebných postaveniach opäť 12.
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8. Miestne operácie – zabezpečenie protitankovej obrany
Najväčšou miestnou operáciou mesiaca bola obrana Liptovského Sv. Mikuláša. 

Delostrelectvo splnilo úlohu bezchybne a stiahlo sa v bezchybnom poriadku až k ve-
čeru 11. 3. 1945 keď už bola situácia neudržateľnou a nepriateľ vnikol do mesta 
z troch strán.

Počas celého mesiaca delostrelecký pluk 2, posilnený batériami 3. čs. brigády, 
zabezpečoval úsek 1. čs. brigády proti tankom PTOP-om v priestore Okoličné 
– Závažná Poruba – Uhorská Ves, resp. Podtureň. Pozri priložené náčrty PTOP-
-u.4

9. Záver
Od pluku sa pravidelne vyžaduje vysielanie styčných dôstojníkov, hoci v syste-

matizácii sa styční dôstojníci nepredpokladajú. Pretože útvar má nedostatok, musí 
ako styčných dôstojníkov vysielať dôstojníkov pátračov, čím ale trpí delostrelecká 
spravodajská služba.

Presuny brigády nie sú patrične regulované. Len tej skutočnosti, že nepriateľ nemá 
na tomto fronte dostatok letectva, ďakujem, že sme pri presunoch neutrpeli vážne 
straty.

Ubytovanie nie je organizované. Nie je určený schopný hlavný ubytovateľ, ako 
to stanovujú čs. predpisy, čím dochádza v nových ubytovacích priestoroch k chaosu, 
zbytočným improvizáciám a strate času v situácii, keď treba najviac času na organi-
záciu plánovania a vykonávanie bojových úloh. Dôstojník štábu brigády zodpovedný 
za ubytovanie si neuvedomuje, že štáb delostrelectva v každom novom ubytovacom 
mieste musí vydať, okrem rozkazov obvyklých aj na štábe brigády, ako napr. operačný 
rozkaz, aj rozkaz pre prieskum a potom celý rad ďalších schém, náčrtov, grafov, a to 
počas niekoľkých hodín po príjazde na nové miesto. Na informáciu len v krátkosti 
uvádzam niekoľko z týchto kresliarskych prác, ktoré vyžadujú dokonalú presnosť, 
ak na ich základe má byť delostrelecká paľba presná; mapa prieskumu, náčrt cie-
ľov, náčrt vzťažných bodov, viditeľné priestory, náčrt rozmiestnenia pozorovateľní, 
grafikony činnosti delostrelectva, rozmiestnenie vlastného delostrelectva, schéma pa-
lieb, náčrty PTOPU-u. Na to, aby táto práca mohla byť vykonaná včas a správne, 
je potrebné, aby štáb delostrelectva mal len pre vyššie uvedenú prácu jednu veľkú 
miestnosť, v ktorej je miesto pre 4 – 5 stolov, a ktorá je dostatočne svetlá. Podobne 
štáby delostreleckého pluku potrebujú pre štábnu prácu aspoň jednu veľkú svetlú 
miestnosť. Stávalo sa totiž v minulých mesiacoch, že z dôvodu nedostatočnej orga-
nizácie ubytovania ubytovateľom brigády boli vo veľkých svetlých budovách  rôzne 
hospodárske správy, alebo trény, alebo spojári, zatiaľ čo štáby delostreleckých útvarov 
aj samotného delostrelectva boli umiestnené v mizerných malých chatách, v ktorých 
pracovať bolo  takmer nemožné.
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10. Návrhy
Pokiaľ ide o návrhy, poukazujem na mesačné hlásenie za február a január, pretože 

nedostatky v nich hlásené v minulých mesiacoch pretrvávajú doteraz.

Náčelník štábu delostrelectva            Veliteľ delostrelectva
mjr. del. HENDRYCH Antonín            mjr. del. VEIT František

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. G/7/3, inv. č. 543.

* * *
1  Nepublikujú sa.
2  Nepublikujú sa.
3  Protivotankovyj opornyj punkt. Protitankový oporný bod.
4  Nepublikujú sa.
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84  1945, 25. marca. SV – Výkaz prieskumnej činnosti 4. čs.
samostatnej brigády v ZSSR za mesiac marec 1945

4. čs. sam. brigáda – 2. odd    SV, 25. III. 1945
Č. j.: 10078 Taj. sprav./45
Vec: Mesačný výkaz prieskumnej
činnosti 4. čs. brig.

Prílohy: 21

VÝKAZ
činnosti prieskumných jednotiek 4. čs. brig. za mesiac marec 45.

I. CHARAKTERISTIKA NEPRIATEĽA
Nepriateľ pasívnou obranou udržiava obranné postavenie všeobecne na čiare kóta 

1119 – riečka záp. od kóty 948 – sev. svahy Poludnice až po Brostovú2 – kóta 673 – kóta 
624,4, až k ohybu Váhu vrátane dvoch strží na východe a slabou prieskumnou činnosťou, 
najmä v priestore Brostovej a masívu Poludnice, sa snaží preveriť náš obranný systém.

II. Úlohy dané vlastnému prieskumu
Vlastné prieskumné orgány boli doplňované a organizované tesne pred nasadením 

brigády. Takmer sa podarilo vybudovať dobrý káder prieskumníkov, ale vzhľadom na 
nedostatok ich špeciálneho výcviku museli sa im dávať úlohy s menším rozsahom a po-
stupne zložitejšie. Spočiatku to boli: pozorovacie úlohy; preverenie nepriateľského pred-
ného okraja, palebných zdrojov; neskoršie prepady strážnych, prepady bunkrov, pasce 
a nakoniec prieskum bojom. 

S ohľadom na nevyjasnenú situáciu a zostavu nepriateľa vo vlastnom úseku bolo vždy 
zásadnou úlohou získať zajatcov a dokumenty. Najviac sa pracovalo v priestore svahu Po-
ludnice na sever a v priestore Brostovej, pretože je to terén pre psychológiu prieskumníka 
– začiatočníka najľahší a dodáva mu viac odvahy. Až v posledných akciách bol spracova-
ný priestor ťažší – rovina, kóty, t. j.. priestor kóty 673, kóty 624,4 a oblúk Váhu.  

III. Aké úlohy plnili prieskumné jednotky
Akciami prieskumných jednotiek boli preverené nepriateľské palebné zdroje, overe-

ný bol predný okraj nepriateľa, zistené boli údaje o striedaní strážnych, donáška stravy, 
zničili sa bunkre.

V spolupráci s lyžiarskym práporom samopalníkov (styk, odovzdávanie vlastných 
správ) a výsluchmi ním získaných zajatcov na kóte 1119, bola preverená nepriateľská 
zostava proti vlastnému ľavému krídlu, t. j. na severných svahoch Poludnice, počínajúc 
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kótou 1119 na juhu, cez Poludnicu až k údoliu medzi Poludnicou a kótou 879 k Brosto-
vej. Po výsluchu štyroch zajatcov sa zistilo:

útvar kedy bola zistená jeho 
prítomnosť, čo zostalo utajené čím bola potvrdená miesto

domobranecký prápor 
990, samostatná jednotka 
podriadená
vel. 320. gren. divízie

počas februára 45
4 zajatcami 3. roty 990. 
domobraneckého práporu, zajatí 
23. 3. 1945

kóta
1119

IV. Bojová činnosť prieskumných jednotiek a všeobecný charakter rozviedky
Uskutočňovali sa prepady a výpady do priestoru nepriateľských bunkrov záp. od kóty 

948. Okrem toho sa vykonávali výpady, ktoré mali za cieľ preveriť nepriateľské palebné 
zdroje v priestore kóty 673 a 624,4.

Počas výpadu na kótu 948 bolo zabitých 12 nepriateľských vojakov, viac zranených 
a zničené boli 3 bunkre.

Počas výpadu na kóty 673 a 624,4 boli preverené nepriateľské palebné zdroje. 
Vzhľadom na krátky čas a pre doposiaľ neukončený výcvik, nie je zatiaľ možné posúdiť 
prieskumné orgány a spravodajských dôstojníkov brigády. Výber všetkých týchto orgá-
nov sa však vykonáva so zvláštnou starostlivosťou, takže sú všetky predpoklady na to, že 
sa tieto orgány vypracujú na dobrých prieskumníkov. 

Obzvlášť dobre sa teraz uplatňuje dočasný veliteľ prieskumnej čaty pešieho práporu 
7 des. STANKO Štefan, ktorý sa veľmi osvedčil aj pri poslednej akcii podniknutej pod 
kontrolou npor. jazd. Štefánika3.

V. Plán výcviku prieskumných jednotiek
Plán výcviku prieskumných jednotiek bol vypracovaný na 2. oddelení 4. čs. brigády 

a podľa neho bude výcvik skončený do 10. 4. 1945. (Osnova a smernice výcviku boli 
predložené na 2. odd. čs. zboru dňa 19. 3. 45 pod č. j. 10037 Taj., sprav./45.) Vo výcviku 
sa pokračuje veľmi usilovne priamo v prostredí predného okraja. Celý predný okraj bol 
rozdelený na štyri úseky a tieto boli pridelené jednotlivým čatám na výcvik, poznanie 
terénu a prostredia. Podľa inštrukcií veliteľa prieskumnej roty sa vykonáva striedanie jed-
notlivých čiat tak, aby sa v najkratšom čase oboznámili s priestorom, v ktorom pracujú. 
Do tohto striedania je zapojená aj prieskumná čata pešieho práporu, takže vždy jedna 
čata zostáva v zálohe na teoretický a iný výcvik.

VI. Použitie prieskumných orgánov a jednotiek na iné úlohy ako je prieskum
Dňa 21. 3. 1945 bola prieskumná rota presunutá zo Závažnej Poruby a nasadená na 

zosilnenie obrany počas striedania práporu 7, ktorý bol na rozkaz veliteľa 1. čs. zboru 
odvolaný na poľnú streľbu. V záujme prieskumu však bola na druhý deň vystriedaná 
a pokračovalo sa v jej špeciálnom výcviku.
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VII. Disciplína prieskumných jednotiek
Disciplína je v prieskumných jednotkách veľmi dobrá. Prieskumná rota je teraz zlo-

žená väčšinou z dobrovoľníkov, ktorí so stále väčšou chuťou vykonávajú pridelené im 
úlohy.

VIII. Materiálne vybavenie prieskumných jednotiek
1/ výzbroj: 2 ĽG, 94 samopalov, 46 karabín, 7 pištolí;
2. výstroj: doplnená, v poslednom čase bolo dodaných 50 kožušinových viest, vcelku 

výstroj vyhovuje;
3. stravovanie: dávky normálne ako v pechote, jedná sa o ich zlepšení a zvláštnych 

dávkach vodky a cigariet.

IX. Charakteristika vedenia špeciálneho prieskumu
1. Delostrelecký: Zorganizované boli tri pátracie družstvá, ktoré uskutočnili štyri 

prieskumné akcie zamerané na preverenie nepriateľských cieľov v priestore Brestovej, 
kóty 673 a kóty 624,4. Nepriateľské palebné zdroje preverili tým, že ich napadli paľbou 
a pozorovaním zistili umiestnenie nepriateľa. Vrátili sa bez strát.

Pátracie družstvo je v sile 1+4.
2/ Ženijný: V ženijnom prápore boli vytvorené tri prieskumné hliadky, ktoré denne 

vykonávajú prieskum na vlastnom prednom okraji. Doposiaľ zistili podmínovaný most 
pri Vrbici.

Jedna prieskumná hliadka je každý deň prideľovaná na prápornú pozorovateľňu. 
Prieskumné hliadky sú v sile 1+3.
3. Chemický: Prednosta chemickej služby brigády stanovil tri hlavné zásady pre che-

mický prieskum a požiadal, aby v tomto smere boli poučené všetky prieskumné jednot-
ky. Prieskumným orgánom brigády bolo potom nariadené, aby počas prieskumu:

a) zachytili vzor chemickej zbrane (plynové masky a iné),
b) zistili chemické sklady, komplety delostreleckých nábojov s otravnými plynmi,
c) zistili miesta ťažkých mnohohlavňových mínometov.
Aby pozorovaním bolo zistené:
a) maskovanie delostreleckých granátov a mín obsahujúcich otravné plyny nemeckej 

armády,
b) maskovanie pary s otravnými plynmi.

X. Ktoré druhy prieskumu sa osvedčujú najlepšie
V priestore 4. čs. brigády sa najlepšie osvedčuje prieskum prepadom a pascou v hor-

natom teréne na ľavom krídle úseku. Pre tento prieskum však vlastné jednotky nie sú 
dostatočne vybavené a vycvičené. Na tento účel najlepšie vyhovuje prápor lyžiarov – sa-
mopalníkov.
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XI. Prieskumná činnosť nepriateľa
Táto činnosť bola veľmi chabá. Nepriateľ neprejavuje žiadne známky a chuť na 

prieskumnú činnosť. V posledných dňoch prejavil väčší záujem o priestor, v ktorom 
sa častejšie podnikali naše vlastné prieskumné akcie. Stretol sa však s našou hliadkou a 
s prieskumnou činnosťou opäť prestal

XII. Charakteristika nepriateľskej taktiky
Obsadením najvýhodnejších bodov v priestore pred vlastným okrajom sa nepriateľ 

snaží udržať obrannú líniu s malým počtom palebných zdrojov, s čo možno najmenšími 
stratami. Presunovaním palebných zdrojov na krídlach potom ohrozuje naše vlastné ak-
cie bočnými paľbami.

XIII. Podľa výsluchov zajatcov nepriateľ počíta s našou častou prieskumnou činnos-
ťou, a preto v noci zostruje strážnu službu a nariaďuje počas nočnej doby zvláštnu po-
zornosť.

Prednosta 2. oddelenia    Náčelník štábu
por. jazd. Zicha Jan     mjr. jazd. MATL Antonín

Dostane: 1. čs. zbor – 2. oddel., 4. brig., zal.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/6, inv. č. 234.

* * *

1 Prílohy sa nepublikujú.
2 Potok na strednom Liptove, v centrálnej časti okresu Liptovský Mikuláš. 
3 Npor. Pavel Štefánik.
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85  1945, 30. marca. – Počty 1. čs. armádneho zboru k 30. 
marcu 1945

STAV 1. ČS. ZBORU KU DŇU 30. 3. 1945
jednotka dôst. rtm. podd. voj. dovedna kone autá

štábna rota 59 2 85 54 200 20 34
veliteľská čata 1 - 8 13 22 - -
bezpečnostný oddiel štábu - 3 46 11 60 2 1 
štábna bat. delostrelectva 13 - 28 64 105 9 6
zvláštny oddiel 2 3 41 31 77 - -
spojovací prápor 32 15 265 233 545 84 44
ženijný prápor 21 6 77 205 309 36 18
stavebný cestný prápor 9 3 50 251 313 32 1
tylové útvary 131 58 492 1 153 1 834 91 255
rota ZU 1 6 7 7 21 2 -
trestanecká rota 2 - 16 50 68 - -
spolu 271 96 1 115 2 072 3 554 276 359
1. čs. brigáda 203 121 1 413 2 255 3 992 552 193 
3. čs. brigáda 210 58 1 340 2 490 4 098 710 160
4. čs. brigáda 185 64 1 083 2 904 4 236 550 27
1. čs. tanková brigáda 83 38 476 874 1 471 - 88
delostrelecký pluk 5 57 10 209 642 918 22 51
1. čs. letecká divízia 138 56 501 276 971 - -
1. čs. lyž. práp. samopal. 2 1 58 40 104 18 -
spolu 878 348 5 080 9 481 15 787 1 852 519
2. čs. paradesantná brigáda 99 54 507 307 967 9 6
1. čs. náhradný pluk 213 95 529 1 448 2 285 235 8
tranzitný prápor - 2 132 2 270 2 404 - -
výcvikový prápor - - 395 2 218 2 613 25 -
dôstojnícka škola pechoty 17 4 107 277 405 10 1
dôstojnícka škola del. 5 3 63 73 144 5 1
spojovacie učilište 13 2 93 201 309 3 -
automobilové učilište 5 2 36 242 285 - 13
4. čs. tankový prápor 3 - 8 11 22 - -
spolu 355 162 1 870 7 047 9 434 287 29
inštruktori Červenej 
armády

208 - 1 870 7 047 9 434 287 29

CHPPG1 - - - 502 502 - -
neprítomných 6 1 107 597 711 - -
spolu 1 718 607 8 340 19 867 30 532 2 415 907

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/3, inv. č. 365.

* * *
1 Chirurgická poľná mobilná nemocnica
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86  1945, 30. marca – 3. apríla. SV Sv. Peter. – Záznamy
vo vojnovom denníku 1. čs. armádneho zboru v ZSSR 
o bojovej činnosti zboru v priestore Liptovského Mikuláša

Zápis za deň 30. III. 1945 piatok

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 30. III. 1945 dokončili starostlivú prípravu na útok 
a o 04.00 hod. dňa 30. III. 1945 prekvapujúco prešli do útoku, s úlohou prelomiť 
obranu nepriateľa v pásme činnosti 400 m juž. od poľnej cesty zo Žiaru do Jalovca 
– sev. svahy nepomenovanej výšiny jz. do Smrečian a do večera dosiahnuť priestor 
Nižné Matiašovce – jz. svahy výšiny 915 – záp. svahy výšiny 698 – záp. svahy výšiny 
651,8 – Ondrašová – výšiny sev. od Lipt. Sv. Mikuláša. 

1. čs. zbor prekvapujúcim útokom zničil nepriateľa na prednom okraji a odrá-
žajúc protiútoky jeho pechoty a tankov sa dňa 30. III. 1945 zmocnil osád Bobrov-
ček, Jalovec a Trstené, výšin 915, 828, 817,4, 734, 376,8, nepomenovanej výšiny sz. 
od kóty 790. Protiútokmi sa nepriateľovi podarilo k 13.00 hod. obnoviť postavenie 
v priestore Bobrovca a k 14.00 hod. v priestore Trsteného a na výšine 706.

1. čs. brigáda: dňa 30. III. 1945 zničila nepriateľa na záp. svahoch výšiny 768, 
zmocnila sa lesa jz. od  výšiny 828 a sev. časti Bobrovca. Od 10.45 hod. bojova-
la s protiútočiacim nepriateľom. Pechota 1. čs. brigády bola protiútokmi donútená 
ustúpiť k 13.00 hod. zo sev. časti Bobrovca a k 14.00 hod. aj z lesa jz. od výšiny 828. 
Pokusy 1. čs. brigády obnoviť stratené postavenia nemali úspech.

Situácia jednotiek 1. čs. brigády k 21.00 hod.: 1. peší prápor – južné svahy výšiny 
828, prápor samopalníkov – záp. svahy výšiny 768,0, 3. peší prápor – priestor kóty 
676,8, 2. peší prápor – záloha veliteľa zboru v Smrečanoch.

SV 1. čs. brigády: Smrečany.
3. čs. brigáda: nočným útokom zničila nepriateľa v priestore výšiny 676,8, o 05.20 

hod. sa zmocnila Jalovca, k 06.30 hod. výšiny 828, k 08,.30 Bobrovčeka a výšiny 905 
(hora Háje). Počas dopoludnia očistila od nepriateľa výšinu 817,4 a nepomenovanú 
výšinu sz. od kóty 790. Počas popoludnia jednotky 3. čs. brigády úspešne odrážali 
protiútoky nepriateľa, usporadúvali sa, priťahovali delostrelectvo a muníciu.

Situácia jednotiek 3. čs. brigády k 21.00 hod.: prieskumná rota – v priestore trig. 
915, 4. peší prápor – Bobrovček, 5. a 6. peší prápor s rotou samopalníkov – na výšine 
828, dvomi rotami v Jalovci.

SV 3. čs. brigáda: Žiar.
4. čs. brigáda: ponechala 9. peší prápor na čiare výšina 790 –  výšina 770 – Vitali-

šovce – vých. a jv. svahy výšiny 748 – veľkostatok záp. od Okoličného – 500 m sz. od 
Závažnej Poruby – výšina 673 – 1 400 m jv. od výšiny 673. Ostatnými jednotkami 
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viedla útočné boje a k 06.00 hod. sa zmocnila výšiny 706 a Trsteného. Protiútokom 
nepriateľa bola pechota 4. čs. brigády k 14.00 hod. donútená ustúpiť z Trsteného 
a z výšiny 706. Počas popoludnia 4. čs. brigáda bojovala za obnovenie strateného 
postavenia, ale vzhľadom na silný palebný odpor pechoty a tankov nepriateľa úspech 
nemala.

Situácia jednotiek 4. čs. brigády ku dňu 30. III. 1945: 7. peší prápor – v priestore 
vidlice poľných ciest 500 m jz. od výšiny 768,0, prápor samopalníkov – nepomeno-
vaná výšina jz. od Smrečian, 9. peší prápor – ako zaistenie na pôvodnej čiare, 8. peší 
prápor – záloha veliteľa zboru v Smrečanoch.

SV 4. čs. brigády: Beňadiková
Delostrelectvo jednotiek zboru počas 30. III. 1945 vystrelilo do priestoru bojovej 

zostavy nepriateľa 3 000 mín a delostreleckých nábojov.

II. Nepriateľ dňa 30. III. 1945 kládol tuhý odpor silnou paľbou pechoty, delostre-
lectva, mínometov, protiútokmi pechoty a tankov. 

Prekvapujúcim nočným útokom bol nepriateľ vytlačený z priestorov: o 05.20 
hod. z Jalovca, o 06.00 hod. z výšiny 828,0, z lesa jz. od kóty 828, zo sev. časti Bob-
rovca, z Trsteného a výšiny 706, k 08.00 hod. z Bobrovčeka, hory Háje, z priestoru 
kóty 734, k 12.00 hod. aj z priestoru výšiny 817,4 a nepomenovanej výšiny sz. od 
kóty 790.

O 10.45 hod. 30. III. 1945 nepriateľ začal z Ondrašovej protiútok silou práporu 
pechoty, podporovanej 3 tankmi a 3 samohybnými delami, smerom na Bobrovec. 
Naša pechota po boji trvajúcom dve hodiny, keď zničila dva tanky nepriateľa, ustúpi-
la zo sev. časti Bobrovca do priestoru dvoch mlynov sev. od Trsteného.

Súčasne o 10.45 hod. nepriateľ 3 tankmi s výsadkom samopalníkov zaútočil 
z priestoru stanice Mikuláš smerom na Trstené. Po boji trvajúcom tri hodiny bola 
naša pechota donútená ustúpiť z Trsteného na nepomenovanú výšinu jz. od Smre-
čian. 

Po silnom delostreleckom a mínometnom prepade nepriateľ začal o 11.00 hod. 
útočiť z Pavlovej Vsi silou 200 mužov, podporovaných paľbou dvoch samohybných 
diel, smerom na výšinu 828. Protiútokmi, keď tanky a samohybné delá začali z Bob-
rovca ostreľovať juž. svahy výšiny 828, bola naša pechota donútená o 17.00 hod. 
ustúpiť z lesa jz. od kóty 828 smerom na východ. O 14.00 hod. nepriateľ v sile 100 
mužov z Trsteného a 200 mužov z Bobrovca, podporovaný paľbou 3 tankov a 2 sa-
mohybných diel, začal protiútok smerom na dva mlyny sev. od Trsteného. Protiútok-
mi nepriateľ o 15.00 hod. donútil našu pechotu ustúpiť z priestoru dvoch mlynov na 
záp. svahy výšiny 768.

O 18.00 hod. nepriateľ v sile roty pechoty prešiel do protiútoku z priestoru výšiny 
729,4 smerom na sever. O 15.30 hod. bol protiútok odrazený paľbou našej pechoty 
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a práporných mínometov. Od 15.00 do 18.00 hod. nepriateľ uskutočnil tri protiúto-
ky smerom na výšinu 828: jedenkrát z Pavlovej Vsi v sile 200 mužov, podporovaných 
paľbou dvoch samohybných diel a dvakrát z Bobrovca v sile 100 mužov, podporova-
ných paľbou troch tankov a dvoch samohybných diel. Všetky protiútoky nepriateľa 
boli odrazené paľbou našej pechoty a delostrelectva.

O 18.00 hod. nepriateľ rozvinul protiútok z výšiny 713 jv. od Beharoviec1 sme-
rom na Bobrovček. K 19.00 hod. bol protiútok nepriateľa odrazený. Útokom roty 
samopalníkov 3. čs. brigády bolo k 18.30 hod. obnovené postavenie v priestore lesa 
jz. od výšiny 828.

O 20.30 hod. nepriateľ v sile 200 mužov z Pavlovej Vsi a skupinou pechoty v sile 
roty z Bobrovca prešiel do protiútoku smerom na výšinu 828. Protiútokom sa znova 
zmocnil lesa jz. od výšiny 828. Protiútok nepriateľa bol zastavený paľbou našej pe-
choty z vrcholu výšiny.

Tanky a samohybné delá nepriateľa boli zistené: v Bobrovci 3 tanky a 2 samohyb-
né delá, v Trstenom 2 tanky, v Pavlovej Vsi 2 samohybné delá. 

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z priestoru Palúdzky, Čemíc, záp. od On-
drašovej, Ráztok a Liptovského Trnovca ostreľovali našu útočiacu pechotu a pod-
porovali protiútoky vlastných jednotiek. Počas 30. III. 1945 nepriateľ vystrelil do 
priestoru bojovej zostavy zboru 600 delostreleckých  a mínometných nábojov.

Pozorovaním sa zistilo, že nepriateľ pritiahol do Ondrašovej 5 protilietadlových 
diel, jednu batériu 75 mm a 5 áut motorizovanej pechoty.

III. 1. čs. samostatná tanková brigáda mala dňa 30. III. 1945 za úlohu podporo-
vať jednotky 351. pešej divízie a 2. gardovej výsadkovej divízie a do večera sa zmocniť 
stanice Gorzyce – Olza. Tanková brigáda bola sústredená v priestore Czyżowic a na 
záp. okraji lesa záp. od Karkoszky.

Po 20-minútovej delostreleckej a mínometnej príprave vyrazil 3. tankový prápor 
priesekmi lesa na kótu 282,0, kde narazil na protitankovú obranu nepriateľa. Pechota 
59. pešieho pluku sa v tom čase oneskorila o jednu hodinu. Okrem toho bol terén 
pre tanky veľmi ťažký, bolo treba vykonávať prieskum a hľadať obchádzky. Ku koncu 
dňa tanková brigáda dosiahla čiaru jz. okraj lesa vých. od Rogówa – Czyżowice. VS 
veliteľa brigády: vých. okraj lesa Rogów.

Štáb brigády: Karkoszka.
Počet zhorených tankov od začiatku operácie: 22.
Bojaschopných tankov T-34: 34.
Straty vlastné: 1 padlý, 1 ranený.

IV. Straty nepriateľa: 700 padlých a ranených. Zničené 4 delá 150 mm, 1 tank, 22 
ŤG. Ukoristených bolo 200 pušiek.
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Počas dňa bolo zajatých 13 Nemcov z 2. práporu 587. p. pluku, 16 Maďarov zo 
46 p. pluku.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 27 padlých, 93 ranených, 94 nezvestných; 3. čs. 
brig. – 12 padlých, 72 ranených; 4. čs. brig. – 28 padlých, 103 ranených; spoj. prápor 
1 – 1 ranený; trestná rota – 3 padlí, 13 ranených, 5 nezvestných.

V. Spojenie: bolo nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 2,10, do pušiek – 1,58, ruč. granáty 
– 1,85, míny 82 mm – 0,53, 120 mm 0,72, granáty 45 mm – 1,36, 76 mm – 0,56, 
122 mm – 0,49, 152 mm – 0,69 palebného priemeru.

PH: 1,5 náplne.
Proviant na 13, krmivo na 9,5 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť dobrá.

VIII. Od doplňovacej správy bolo odoslaných: k 1. čs. brig. – 2, k 2. čs. brig. – 2, 
k 3. čs. brig. – 1, k 4. čs. brig. – 3, k tylu zboru – 1, na zbor – 7 dôstojníkov.

Zápis za deň 31. III. 1945 – sobota

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 31. III. 1945 viedli útočné boje 6. peším práporom 
za obnovenie strateného postavenia v priestore lesa jz. od výšiny 828, 7. peším prá-
porom za obnovenie postavenia na výšine 704, práporom samopalníkov smerom na 
les sz. od výšiny 729,4. Útok jednotiek zboru nebol úspešný pre silný palebný odpor 
nepriateľa. Počas 31. III. 1945 jednotky zboru odrážali protiútoky nepriateľa, uspo-
radúvali sa na dosiahnutej čiare.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. 31. III. 1945:
3. čs. brigáda: prápor samopalníkov – hora Háje, 4. peší prápor – Bobrovček, 5. 

a 6. peší prápor výšina 828.
SV 3. čs. brigády: Žiar.
1. čs. brigáda: 1. peší prápor – južné svahy výšiny 828, prápor samopalníkov – 

v priestore kóty 676,8, 3. peší prápor – záp. od kóty 768,0, 2. peší prápor – Jalovec.
SV 1. čs. brigády: Smrečany.
4. čs. brigáda: 7. peší prápor, 8. prápor a prápor samopalníkov – nepomenovaná 

výšina jz. od Smrečian, 9. peší prápor – na starej čiare.
SV 4. čs. brigády: Beňadiková.
Delostrelectvo jednotiek zboru počas 31. III. 1945 vystrelilo do priestoru bojovej 

zostavy nepriateľa 1 413 mínometných a delostreleckých nábojov.
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II. Nepriateľ počas 31. III. 1945 kládol odpor útočiacej pechote na čiare 500 m 
záp. od trig. 918 – výšina 713 – Pavlova Ves – sev. okraj lesa jz. od výšiny 828 – Bob-
rovec – dva mlyny sev. od Trsteného – výšina 706 – les sz. od výšiny 729,4 – sv. a záp. 
svahy výšiny 748 – Lipt. SV. Mikuláš – Vrbica – záp. od výšiny 624,4 – Iľanovce – 
nepomenovaná výšina jv. od Iľanoviec.

O 09.30 hod. nepriateľ v sile 100 mužov protiútočil z Beharoviec smerom na 
Bobrovček. O 10.00 hod. bol protiútok odrazený paľbou našej pechoty.

O 11.20 hod. nepriateľ v sile 100 mužov podporovaných delostrelectvom, míno-
metmi a protilietadlovými delami protiútočil z Pavlovej Vsi smerom na výšinu 828. 
O 12.00 hod. bol protiútok odrazený paľbou našej pechoty.

O 17.15 hod. nepriateľ uskutočnil delostrelecký prepad z Bobrovca a súčasne 
protiútočil silou 100 mužov, podporovaných 5 samohybnými delami, smerom na 
Jalovec a v sile 100 mužov na výšinu 828. O 17.15 hod. boli protiútoky nepriateľa 
odrazené, na bojisku zostali tri zhorené samohybné delá nepriateľa.

O 17.30 hod. nepriateľ v sile roty pechoty, podporovanej delostrelectvom, mí-
nometmi a 2 tankmi, protiútočil z Trsteného smerom na výšinu 768,0. Protiútok 
nepriateľa bol odrazený o 17.15 hod.

Zistilo sa, že nepriateľ za zotmenia odtiahol do Bobrovca 7 tankov a že v Bobrovci 
sústreďoval pechotu. Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z Bobrovca, Ondrašovej 
a Ráztoky vystrelili do priestoru našej bojovej zostavy 400 mínometných a delostre-
leckých nábojov.

3 tanky, 2 samohybné delá, 2 PL delá z Bobrovca a 2 samohybné delá a 3 PL delá 
z Pavlovej Vsi počas 31. III. 1945 ostreľovali našu zostavu na výšine 828.

Podľa správ hĺbkového prieskumu v priestore Štubnianskych Teplíc2, 15 km sev. 
od Kremnice, má nepriateľ zhromaždené vojsko a v priestore Príboviec, Beníc, Ra-
kova (8 km južne od Sv. Martina) 300 nákladných áut, 60 diel, 4 tanky a väčší počet 
skladov s muníciou.

III. 1. čs. tanková brigáda: dňa 31. III. 1945 mala za úlohu zmocniť sa priestoru 
Odra – Olza a paľbou podporovať pechotu pri prekročení Odry smerom na Ne-
uhov. 2. tankový prápor vyrazil do útoku zo západ. okraja lesa sev. od Czyżowic, 
3. tankový prápor z južného okraja lesíka vých. od Belsznice, 1. tankový prápor 
z lesíka 800 m západne od Czyżowic. 2. tankový prápor dosiahol križovatku ciest 
sev. od kostolca a cintorína južne od kostola v Rogówej, kde zaujal obranu. 3. tan-
kovému práporu sa úlohu splniť nepodarilo v dôsledku silnej nepriateľskej delostre-
leckej a mínometnej paľby, ktorou bola naša pechota rozprášená a tanky donútené 
vrátiť sa do východiska. Taktiež 1. tankový prápor, ktorý pôsobil smerom na Osiny, 
nemal úspech.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: hájovňa na vých. okraji lesa záp. od Karkoszky.



364

Od začiatku operácie zhorelo 24 tankov.
Straty brigády počas 31. III. 1945: 1 padlý, 15 ranených, 7 nezvestných.

IV. Straty nepriateľa: 400 padlých a ranených. Zničené 3 tanky, 12 ŤG. Počas dňa 
bolo v priestore Bobrovčeka zajatých 9 Maďarov zo 46. p. pluku.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 16 padlých, 18 ranených, 15 nezvestných; 3. čs. 
brig. – 15 padlých, 53 ranených; 4. čs. brig. – 23 padlých, 134 ranených, 171 ne-
zvestných; spoj. prápor 1. – 2 ranení.

V. Spojenie: bolo nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,77, do pušiek – 1,30, ruč. granáty 
– 0,75, míny 82 mm – 0,36, 120 mm – 0,87, granáty 45 mm – 1,33, 76 mm – 0,53, 
122 mm – 0,45, 152 mm – 0,57 palebného priemeru. PH: 1,82 náplne.

Proviant na 14, krmivo na 8,5 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť na 12 km.

VIII. Od doplňovacej správy boli odoslaní k 3. čs. brig. 3 dôstojníci. 

Zápis za deň 1. IV. 1945 – nedeľa

I. Jednotky 1. čs. zboru v noci na 1. IV. 1945, udržiavajúc doterajšiu čiaru obrany, 
vykonali preskupenie svojej bojovej zostavy.

1. a 4. čs. brigáda sa usporadúvali v doterajších postaveniach. Prieskumné jed-
notky zboru vykonávali prieskum na týchto smeroch: hliadkou v sile čaty na Nižné 
Matiašovce, 9 mužmi na Pavlovu Ves a hliadkami v sile 9 mužov na Mikuláš, Vrbicu 
a výšinu 634,4. Prieskumom sa preveril dotyk s nepriateľom.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru ku koncu dňa 1. IV. 1945:
3. čs. brigáda: prápor samopalníkov – priestor trig. 915, 4. peší prápor – Bobrob-

ček, 5. a 6. peší prápor – priestor kóty 828.
SV 3. čs. brigády: Žiar.
1. čs. brigáda: 1. peší prápor – jz. svahy výšiny 828 – juž. okraj Jalovca, 2. peší 

prápor – juž. svahy výšiny 817,4, prápor samopalníkov – sev. svahy výšiny 817,4, 3. 
peší prápor – Žiar.

SV. 1. čs. brigády: Žiar.
4. čs. brigáda: 7. peší prápor – kóta 676,8 záp. od výšiny 768,0, 8. peší prápor 

– nepomenovaná výšina jz. od Smrečian, 9. peší prápor – na pôvodnej čiare, prápor 
samopalníkov – Smrečany.
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SV 4. čs. brigády: Beňadikovce.
Delostrelectvo a mínomety zboru z doterajších priestorov vystrelili na predný 

okraj nepriateľa 2 587 delostreleckých a mínometných nábojov.

II. Počas 1. IV. 1945 nepriateľ trikrát protiútočil. Od 01.00 do 03.00 hod. dvakrát 
z Pavlovej Vsi smerom na výšinu 828. Oba protiútoky boli odrazené paľbou našej pe-
choty. O 04.30 hod. z Beharoviec v sile do hodnoty roty pechoty smerom na výšinu 
915. Protiútok bol odrazený o 05.00 hod.

Počas dopoludnia 1. IV. 1945 skupiny nepriateľa v sile do 40 mužov prenikli do 
priestoru bojovej zostavy jednotiek zboru v priestore výšiny 915. Tieto skupiny boli 
zničené do 14.00 hod. Pri tom bol zajatý jeden Nemec a jeden Maďar z 2. práporu 
587. p. pluku a 46. p. pluku.

Delostrelectvo nepriateľa 1. IV. 1945 z doterajších priestorov ostreľovalo Jalovec, 
výšinu 828, výšinu 676,8, Smrečany, Okoličné a rušivou paľbou predný okraj bojo-
vej zostavy zboru. Do týchto priestorov dopadlo dovedna 300 delostreleckých a mí-
nometných nábojov. Na ceste z Mikuláša do Ráztoky bol pozorovaný obojstranný 
pohyb menších skupín nepriateľskej pechoty. Prieskum zistil mínové pole na ceste 
vých. od Mikuláša a vých. od Vrbice.

III. O 18.00 hod. 1. IV. 1945 bol vydaný operačný rozkaz č. 104.
Dňa 1. IV. 1945 bolo vydané nariadenie v súvislosti s príchodom prezidenta re-

publiky na územie ČSR.
SV. 1. čs. zboru: Sv. Peter.

IV. 1. čs. samostatná tanková brigáda je sústredená v priestore Syrynia.
Štáb brigády: Syrynia.
BS veliteľa brigády v priestore Folwark – Welikont.
Úloha tankovej brigády: zaistiť prechod cez rieku Odru v priestore Buków – Fiš-

doerfeld.

V. Straty nepriateľa. 200 padlých a ranených. Zničené delo 75 mm, ŤG, 10 vo-
zov.

Straty 1. čs. zboru: 3. čs. brig. – 16 ranených; tanková brigáda – 4 ranení.

VI. Spojenie: bolo dobré a nepretržité.

VII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,73, do pušiek – 1,32, ruč. granáty 
– 0,66, míny 82 mm – 1,29, 120 mm – 0,45, granáty 45 mm – 0,43, 76 mm – 0,54, 
122 mm – 0,45, 152 mm – 0,56 palebného priemeru.
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PH: 1,80 náplne.
Proviant na 11, krmivo na 8,5 dní.

VIII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 10 km.

Zápis za deň 2. IV. 1945 – pondelok

I. Nepriateľ sa 2. IV. 1945 snažil protiútokmi obnoviť svoje obranné postavenie 
na výšine 915 a v Bobrovčeku.

Nepriateľ dvakrát protiútočil z Beharoviec. O 00.30 hod. 2. IV. 1945 v sile roty 
pechoty smerom na Bobrovček a o 01.15 hod. v sile roty pechoty smerom na výšinu 
915. Od 01.30 hod. do 05.00 hod. z lesa vých. od Pavlovej Vsi smerom na výšinu 
828. O 05.55 hod. nepriateľ v sile 2 mužov vykonával bojový prieskum z Beharoviec 
smerom na trig. 915. O 12.00 hod. nepriateľ v sile do 200 mužov útočil z Beharoviec 
smerom na Beníky, o 15.00 hod.v sile 30 mužov vykonával prieskum bojom z Pavlo-
vej Vsi smerom na výšinu 828.

Všetky protiútoky a prieskumy nepriateľa boli odrazené.
Delostrelectvo a mínomety nepriateľa strieľali z priestorov: batérie 150 mm – 

Palúdzky, Ondrašovej; batérie 105 mm – z Pavlovej Vsi, Lipt. Trnovca, Trsteného, 
Ráztok, Čemíc; batéria 75 mm – Lipt. Sv. Mikuláša; batéria 119 mm – Ondrašo-
vej, batéria 81 mm – Ploštína. Do priestorov výšin 915 a 828 a do priestoru osád 
na prednom okraji nepriateľ vystrelil dovedna 400 mínometných a delostreleckých 
nábojov.

Počas 2. IV. 1945 sa pozorovaním zistilo: z Ondrašovej do Ráztoky 70 povozov 
s nákladom, z Trnovca do Ondrašovej pohyb 22 povozov, z Mikuláša do Palúdzky 
presun 32 povozov, z Ráztoky na Ondrašovú 10 povozov, z Ondrašovej do Ráztok 40 
povozov, 22 nákladných áut a 37 mužov.

II. Jednotky 1. čs. zboru v noci na 2. IV. 1945 vykonávali preskupovanie svojej bo-
jovej zostavy, uskutočňovali prieskum nepriateľa skupinami 10 – 15 mužov smerom 
na Vyšné a Nižné Matiašovce, na Sielnicu, Beníky, Bobrovec, Trstené, výšinu 729,4, 
pozdĺž cesty na Mikuláš a na Iľanovo. Prieskumom preveril dotyk s nepriateľom.

Od 18.00 hod. prápor samopalníkov 1. čs. brigády bojoval o osady Vyšné a Nižné 
Matiašovce. K 21.00 hod. sa samopalníci 1. čs. brigády týchto osád zmocnili.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 2.  IV. 1945:
3. čs. brigáda: prápor samopalníkov – priestor trig. 915, 4. prápor – Bobrovček, 

5. a 6. prápor – priestor kóty 828.
SV 3. čs. brigády: Žiar.
1. čs. brigáda: prápor samopalníkov – Vyšné a Nižné Matiašovce, 2. a 3. prápor 
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– jz. okraj lesa na výšine Háje, 1. peší prápor – 400 m jv. od kóty 828, južný okraj 
Jalovca.

SV 1. čs. brigády: juž. okraj lesa pri potoku Stará Voda.
4. čs. brigáda: 7. peší prápor – kóta 676,8 – záp. svahy výšiny 768, 8. peší prápor 

– nepomenovaná výšina jz. od Smrečian, 9. peší prápor – na starej čiare.
SV 4. čs. brigády: Beňadiková.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru počas dňa 2. IV. 1945 do priestorov bojovej 

zostavy nepriateľa vystrelilo 850 mínometných a delostreleckých nábojov.
SV 1. čs. zboru: Sv. Peter.

III. 1. čs. samostatná tanková brigáda bola sústredená v Syryniej.
Štáb 1. čs. sam. tankovej brigády: Syrynia.
Počas 2. IV. 1945 tanková brigáda prepracovávala plán spolupráce s 11. zborom, 

vykonala rekognoskáciu ciest, uskutočňovala prieskum nepriateľa v priestore Buków, 
Fišdoerfeld.

Počet bojaschopných tankov: T-34 – 31, T-70 – 1.

IV. Straty nepriateľa: 200 padlých a ranených. Zničených bolo 8 ĽG a ŤG. Počas 
dňa bol zajatý jeden Nemec v priestore Bobrovca od 4. roty 1. práporu 587. p. pluku 
a v priestore výšiny 915 jeden Maďar zo 4. roty 4. práporu 46. p. pluku.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 2 padlí, 4 ranení; 3. čs. brig. – 3 padlí, 27 rane-
ných, 1 nezvestný; 4. čs. brig. – 4 ranení, 2 nezvestní; 1. čs. sam. tank. brigáda – 1 
padlý, 1 ranený.

V. Spojenie: bolo dobré a nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru. náboje TT – 1,27, do pušiek – 1,28, ruč. granáty 
– 0,64, míny 82 mm – 0,99, 120 mm – 0,93, granáty 45 mm – 1,26, 76 mm 0,44, 
122 mm – 0,43, 152 mm – 0,52 palebného priemeru.

PH: 1,80 náplne.
Proviant na 11, krmivo na 8,5 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 15 km.

VIII. Od doplňovacej správy bolo odoslaných k 2. čs. brig. 

Zápis za deň 3. IV. 1945 – utorok

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 3. IV. 1945 viedli útočné boje v priestore Nižných 
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Matiašoviec, v priestore lesa sev. od Beňušoviec, sev. a sz. od Beník, sv. od Bobrovca, 
les jz. od  výšiny 828, Bobrovca a Trsteného. Útočné akcie jednotiek 1. čs. zboru ne-
dosiahli úspech vzhľadom na silný odpor pechoty a delostrelectva nepriateľa. 

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 3. IV. 1945:
1. čs. brigáda: prápor samopalníkov bojoval v priestore Nižných Matiašoviec, 3. 

peší prápor – na kraji lesa sev. od Beňušoviec, 2. peší prápor – okraj lesa záp. od 
Beník.

SV 1. čs. brigády: južný okraj lesa pri potoku Stará Voda.
3. čs. brigáda: 1. peší prápor a prápor samopalníkov – okraj lesa sz. od Beník, 5. 

a 6. prápor – priestor kóty 828, 4. peší prápor – sz. okraj Bobrovca.
SV 3. čs. brigády: Žiar.
4. čs. brigáda: 7. peší prápor – sev. okraj Bobrovca, 8. peší prápor – sev. okraj 

Trsteného, 9. peší prápor – výšina 770 – Vitališovce – vých. a jv. svahy výšiny 748,1 
– veľkostatok záp. od Okoličného – 300 m sz. od Závažnej Poruby – 673 – 1,6 km 
jv. od výšiny 673.

SV 4. čs. brigády: Beňadiková.
Delostrelectvo a mínomety jednotiek 1. čs. zboru dňa 3. IV. 1945 vystrelili do 

priestoru bojovej zostavy nepriateľa 1 200 mínometných  a delostreleckých nábojov.
SV 1. čs. zboru: Sv. Peter.

II. Nepriateľ dňa 3. IV. 1945 našej útočiacej pechote kládol úporný odpor silnou 
paľbou guľometov, delostrelectva a protiútokmi.

O 03.00 hod. nepriateľ v sile 100 mužov viedol protiútok z Beník smerom na 
sever. O 10.00 hod. nepriateľ v sile roty zaútočil z Bobrovca na výšinu 828. O 12.00 
hod. nepriateľ v sile 60 mužov začal prieskum bojom z Pavlovej Vsi na výšinu 828. 
O 14.00 hod. nepriateľ rozvinul protiútok silou 100 mužov z Beharoviec smerom na 
výšinu 916.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa v priestore Parížoviec, Ráztok, Čemíc, Pa-
lúdzky ostreľovali výšinu 915, výšinu 828 a osady v blízkosti predného okraja. Do 
týchto priestorov počas 3. IV. 1945 dopadlo 600 mínometných a delostreleckých 
nábojov.

V priestore Vlachy bol našou hĺbkovou prieskumnou hliadkou zistený presun dvoch 
kolón povozov nepriateľa do Mikuláša. Dovedna bolo napočítaných 100 povozov.

Počas dňa bol pozorovaný pohyb povozov a áut na ceste z Mikuláša do Ružom-
berka.

V noci 3. IV. 1945 nepriateľ strhol most na ceste Liptovský Sv. Mikuláš – Palúdz-
ka a železničný most záp. od Parížoviec.

Podľa správ zajatca nepriateľ má v priestore Beňušoviec a Nižných Matiašoviec 
500 mužov pechoty.
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III. 1. čs. samostatná tanková brigáda: Počas dňa 3. IV. 1945 boli jednotky 1. čs. 
sam. tankovej brigády sústredené v pôvodných postaveniach. K 18.00 hod. sa 1. tan-
kový prápor prepravil na ľavý breh Odry v priestore Ellgut3 a zaujal východisko na 
útok v priestore stanice 1 km sz. od Tumskircha4. 2. tankový prápor bol v Grabówke, 
3. tankový prápor v Syrynii.

Štáb 1. čs. sam. tankovej brigády: Grabówka.
Počet bojaschopných tankov: T-34 – 33. 

IV. Straty nepriateľa: 300 padlých a ranených. Zničených bolo 8 ŤG a ĽG, vyra-
dená bola batéria 105 mm a batéria mínometov 81 mm.

Počas dňa bol v priestore Iľanova zajatý jeden Nemec z 582. ochranného práporu, 
v priestore výšiny 828 bol zajatý jeden Nemec z 585. p. pluku, v priestore výšiny 915 
bol zajatý jeden Maďar z 2. roty 1. práporu 56. p. pluku.

Straty 1 čs. zboru: 1. čs. brig. – 24 padlých, 120 ranených, 33 nezvestných; 3. čs. 
brig. – 8 padlých, 54 ranených; 4. čs. brig. – 1 padlý, 33 ranených.

V. Spojenie: bolo nepretržité.

VI. zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,72, do pušiek – 1,29, ruč. granáty 
– 0,64, míny 82 mm – 0,92, 120 mm – 0,93, granáty 45 mm – 1,26, 76 mm – 0,44, 
122 mm – 0,52, 152 mm – 0,43 palebného priemeru.

OH: 2 náplne.
Proviant na 10, krmivo na 9,5 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 12 km.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čsas v SSSR, sign. A/5/11, inv. č. 56.

* * *
1  Liptovské Beharovce.
2  Turčianske Teplice.
3   Ligota Tworkówska.
4   Tworków.
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87  1945, 2. apríla. SV. – Hlásenie prednostu zdravotnej
služby zboru mjr. MUDr. F. Engla náčelníkovi štábu. 1. čs. 
armádneho zboru o stratách zboru od 1. do 31. marca 1945

Prednosta zdrav. služby zboru    SV, 2. apríla 1945
Čj. 379/dôv./zdrav./45
Vec: Prehľad strát za marec 1945.                TAJNÉ!

Náčelníkovi štábu
1. čs. armád. zboru.

Zdrav. straty za obdobie od 1. do 31. marca 1945

Ranených spolu .............................................. 2 011 osôb
   (v tom dôst. a rtm. 64)
   (v tom popálených 3)
z toho: odsunutých do nemocnice .................. 1 650
netransport. u zdrav. práp. ..............................    45  
L. R. u zdrav. práporov ...................................    99 
zomrelo v zdrav. práporoch .............................   91
ranených vrátených k útvarom ........................     126  
spolu ..............................................................   2 011 osôb,

omrznutých ........................................................  95
odsunutých do nemocnice ..................................  95

nemocných v zdrav. práporoch ....................... 138
odsunutých do nemocníc ................................ 228
zomrelo v zdrav. práporoch .............................   2
                                                                  spolu 368 osôb, 

Zdrav. straty dovedna od 1. do 31. marca 1945
na ranených ........................ 2 011
na omrznutých ...................      95
na nemocných ....................    368

 spolu  2 474 osôb 
Prednosta zdrav. služby zboru
mjr. MUDr. Engel Fr.

             VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1.čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/2/6, inv. č. 334.
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88  1945, 3. marca – 6. apríla 1945. – Straty 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR v bojoch pri Liptovskom 
Mikuláši a Ružomberku od 3. marca do 6. apríla 1945

Doba
miesto

padlí ranení nezvestní nemocní
d. rtm. pd. voj. d. rtm. pd. voj. d. rtm. pd. voj. d. rtm. pd. voj.

3.3. – 3.4.
L. Mikuláš  20       3       124     367     86      23     537   1 832    5        2      108    517     1         -       28     43
DOVEDNA
4.4. – 6.4.
Ružomberok    -         -         6         25      3        -        47     110      -        -        8        37       1       -        6       10
DOVEDNA
DOVEDNA
3.3. – 6.4. 20 3 130 392 89 23

 
584 1 942 5 2 116 554 2 - 34 53

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/24, inv. č. 387.

3 696 mužov

253 mužov
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89  1945, 4. – 11. apríla. –  Záznamy vo vojnovom denníku
1. čs. zboru v ZSSR o bojovej činnosti zboru v priestore 
Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Martina

Zápis za deň 4. IV. 1945 – streda

I. Jednotky 1. čs. zboru začali o 06.00 hod. dňa 4. IV. 1945 prenasledovať nepria-
teľa na smeroch:

1. čs. brigáda: prápor samopalníkov na Nižné Matiašovce – Brnice1, 3. peší prá-
por na Beňušovce – Sielnica2, 2. peší prápor smerom na Beharovce, 1. peší prápor 
smerom na Sielnicu.

3. čs. brigáda: prápor samopalníkov na Beharovce, 4. peší prápor na Pavlovú Ves, 
5. a 6. peší prápor na výšiny 828 a 664, na smere výšina 698 – Ráztoky3 – Parížov-
ce,

4. čs. brigáda: 7. peší prápor na smere Bobrovec – Ondrašová, 8. peší prápor na 
Trstené – stanica Lipt. Sv. Mikuláš, 9. peší prápor, ktorý v noci vystriedali jednotky 
24. p. divízie, južne od rieky Váh smerom na výšinu 748 – Lipt. Sv. Mikuláš. V ďal-
šom 1. čs. zbor prenasledoval nepriateľa jednotkami 1. čs. brigády po osi Sielnica 
– Hliník – Dušany – výšina 830, jednotkami 3. čs. brigády po osi Parížovce – Sv. 
Mara4 – Bešeňová, 4. čs. brigáda po vyčistení Lipt. Sv. Mikuláša a Ondrašovej5 prešla 
do zálohy veliteľa zboru a sústredila sa v Lipt. Sv. Mikuláši. O 15.00 hod. sa 4. čs. 
brigáda začala premiestňovať západným smerom po ceste južne od Váhu.

Jednotky 1. čs. armádneho zboru, prekonávajúc odpory nepriateľa, sa počas 4. 
IV. 1945 zmocnili týchto osád: okresné mesto Lipt. Sv. Mikuláš, Vrbica, Trstené, 
Bobrovec, Ondrašová, Pavlová Ves, Beharovce, Vyšné a Nižné Ráztoky, Liptovský 
Trnovec, Beňušovce, Kvačany, Lúka, Parížovce, Sielnica, Brnice, Prosiek, Sv. Mara, 
Nežitovce, Hliník, Ižipovce, Sv. Anna6, Dušany, Jánošovce, Bukovina, Bobrovník, 
Potok, Tvarožná, Vlašky.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 4. IV. 1945:
1. čs. brigáda: prápor samopalníkov – vých. svahy výšiny 830, 1. peší prápor 

– vých. od potoka 800 m sv. od kóty 830, 2. peší prápor – les 800 m jv. od kóty 830, 
3. peší prápor – záp. okraj Sv. Anny.

SV 1. čs. brigády: Sielnica. Časť operačnej skupiny: Dušany.
3. čs. brigáda: prápor samopalníkov – 300 m vých. od Bešeňovej, 4. peší prápor 

– Vrbie7, 6. peší prápor – Potok, 5. peší prápor – Vlašky.
SV 3. čs. brigády: Sv. Mara.
4. čs. brigáda: premiestňovala sa z Liptovského Sv. Mikuláša po ceste južne od 

rieky Váh a k 21,00 hod. čelom dosiahla Nižné Dechtáre8.  
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SV 4. čs. brigády: Nižné Dechtáre.
Delostrelectvo jednotiek zboru sa dňa 4. IV. 1945 presunovalo za postupujúcou 

pechotou. Počas 4. IV. 1945 vystrelilo 18 mínometných a delostreleckých nábojov.

II. Nepriateľ pred frontom 1. čs. zboru počas dňa 4. IV. 1945 kládol odpor krycí-
mi prvkami, hlavnými silami ustupoval západným smerom.

K 21.00 hod. nepriateľ kládol odpor na čiare trig. 786 – les 600 m severne – kóta 
686 – Bešeňová.

O 21.30 hod. 3. IV. 1945 nepriateľ v sile roty protiútočil smerom na výšinu 915. 
Protiútok nepriateľa bol odrazený.

Počas svitania dňa 4. IV. 1945 nepriateľ strhol most cez rieku Váh na južnom 
okraji Vrbice a začal ustupovať smerom na západ.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa zo smeru Liptovská Teplá ostreľovali našu 
pechotu a počas 4. IV. 1945 vystrelili 200 mínometných a delostreleckých nábojov.

III. 1. čs. samostatná tanková brigáda: 1. tankový prápor bojoval o dedinu Tum-
skirch. Tanky podporovali útok pechoty paľbou z miesta. Z dôvodu silnej delostrelec-
kej a mínometnej paľby pechota do útoku nevyrazila. Veliteľ 11. zboru nariadil, aby 
tanky začali útok a aby sa pechota k nim pripojila. Tankom sa podarilo vniknúť do 
dediny bez pechoty a dva tanky boli poškodené protitankovými delami a dva Panzer-
faustmi. Z toho tri tanky zhoreli. 1. tankový prápor, ako neschopný boja po stratách 
na ľuďoch a materiáli, bol po tomto boji stiahnutý z prvého sledu a vystriedaný 2. 
tankovým práporom.

Počet bojaschopných tankov: T-34 – 28, T-70 – 1.

SV 1. čs. zboru: Ondrašová.

IV. Straty nepriateľa: 200 padlých a ranených. Zničených bolo 10 ŤG a ĽG. Uko-
ristených bolo 50 pušiek a 4 ĽG. Počas dňa bolo zajatých 20 Nemcov a Maďarov.

  Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 8 padlých, 33 ranených, 30 nezvestných; 3. čs. 
brig. – 11 padlých, 26 ranených; 4. čs. brig. – 2 padlí, 26 ranených; 1. čs. sam. tan-
ková brigáda – 4 padlí, 10 ranených, 4 nezvestní; spojovací prápor – 3 ranení.

V. Spojenie: bolo nepretržité.

Zápis za deň 5. IV. 1945 – štvrtok

I. Jednotky 1. čs. zboru o 07.00 hod. 5. IV. 1945 pechotou 1. čs. brigády prešli 
do útoku na smere Kalameny – Turík, jednotkami 3. čs. brigády na smere Bešeňo-
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vá – Liptovská Teplá – Ružomberok – Ľubochňa a jednotkami 4 čs. brigády, ktorá 
o 09.00 hod. vystriedala 24. p. divíziu na čiare vých. od Laziska – vých. od Nižných 
a Stredných Sliačov a sama prešla do útoku južne od rieky Váh smerom na Ružom-
berok.

1. čs. zbor počas 5. IV. likvidoval odpor nepriateľa na čiare vých. od potoka Tep-
lianka – Turík – vých. od výšiny 622, na prístupoch k mestu Ružomberok, sev. i juž-
ne od rieky Váh a v údolí Váhu od Ružomberka až po Gombáš9.

Počas 5. IV. 1945 sa jednotky zboru zmocnili týchto osád: okresné mesto Ru-
žomberok, Bešeňová, Liptovská Teplá, Ivachnová, Lazisko, Kúpele, Turík, Lisková, 
Martinček, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Zemianska Ludrová10, Biely Potok, Vl-
kolinec, Likavka, Rybárpole, Stará Černová, Hrboltová.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 5. IV. 1945:
3. čs. brigáda: 4. peší prápor a prieskumná rota bojovali v priestore 400 m vých. 

od Švošova a Gombáša, 5. a 6. peší prápor a prápor samopalníkov boli sústredené 
v priestore Starej Černovej.

SV 3. čs. brigády: Stará Černová.
1. čs. brigáda: bola sústredená v Ružomberku.
SV 1. čs. brigády: Ružomberok.
4. čs. brigáda: bola sústredená v záp. časti Ružomberka.
SV 4. čs. brigády: Ružomberok.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru podporovalo postup pechoty a presunovalo 

sa za ňou. Spotreba streliva 100 mín a delostreleckých granátov.

II. Nepriateľ dňa 5. IV. 1945 kládol odpor skupinami pechoty a paľbou z míno-
metov. Pod tlakom jednotiek 1. čs. zboru ustupoval západným smerom. Jednotkami 
1. čs. zboru bol dňa 5. IV. 1945 donútený ustúpiť z čiary les 1,5 km vých. od obce 
Kalameny – výšina 786 – výšina 676 – Bešeňová 19 km na západ. K 21.00 hod. ne-
priateľ kládol odpor paľbou pechoty a samohybných diel v priestore Gombáša a Švo-
šova.

III. O 21.30 hod. dňa 5. IV. 1945 bol vydaný operačný rozkaz č. 107.
SV 1. čs. zboru: Ružomberok.
1. čs. samostatná tanková brigáda dňa 5. IV. 1945 útočila 2. tankovým prápo-

rom s 226. pešou divíziou na Tumskirch a po ťažkých bojoch vytlačila nepriateľa zo 
severnej časti Tumskirchu. 3. tankový prápor bol v zálohe na sev. okraji lesa záp. od 
Ellguty5.

Štáb brigády: stred Ellguty.
Bojaschopných tankov: T-34 – 26.
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IV. Straty nepriateľa: 250 padlých a ranených. Zničených bolo 15 ŤG a ĽG, 6 
mínometov 50 mm, 8 mínometov 81 mm. Ukoristených bolo 20 ŤG a ĽG a 200 
pušiek. Počas dňa bolo zajatých 40 nepriateľských vojakov a dôstojníkov.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 3 padlí, 11 nezvestných; 3. čs. brig. – 1 padlý, 3 
ranení; 4. čs. brig. – 34 ranených, 14 nezvestných; 1. čs. tanková brigáda – 2 padlí, 
17 ranených, 4 nezvestní.

V. Spojenie: bolo nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,52, do pušiek – 1,72, ruč. granáty 
– 0,52, míny 82 mm – 0,59, 120 mm – 0,76, granáty 45 mm – 0,76, 76 mm – 1,11, 
122 mm – 0,40, 152 mm – 0,44 palebného priemeru.

PH: 0,40 náplne.
Proviant na 10, krmivo na 7 dní.
VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 5 km.

Zápis za deň 6. IV. 1945 – piatok

I. 1. čs. zbor sa v noci na 6. IV. 1945 zmocnil osád Švošov a Gombáš, zdolal od-
por nepriateľa v priestore Ľubochne a počas dňa od nepriateľa vyčistil priestor osady 
a železničnej stanice Ľubochňa a potom prenasledoval nepriateľa jednotkami 3. čs. 
brigády pozdĺž cesty na Kraľovany, jednotkami 1. čs. brigády na smere Ľubochňa 
– výšina 992 – Krpeľany.

1. čs. zbor sa dňa 6. IV. 1945 zmocnil tých-
to osád: Švošov, Gombáš, Ľubochňa, Strakov, Stankovany, Rojkov.
Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 6. IV. 1945:

3. čs. brigáda: prieskumná rota – vých. od rieky Orava – 800 m sz. od kóty 754, 4. 
peší prápor – na jv. svahoch výšiny 754, 6. peší prápor – sev. svahy hory Kopa, prápor 
samopalníkov – Rojkov, 5. peší prápor – Stankovany.

SV 3. čs. brigády: sev. časť Ľubochne.
1. čs. brigáda k 21.00 hod. bojovala v priestoroch: prápor samopalníkov – výšina 

992, 2. peší prápor – 500 m sev. od kóty 992, 1. peší prápor – záp. svahy 776, 3. peší 
prápor – priestor horárne 1 km vých. od výšiny 992.

SV 1. čs. brigády: južná časť Ľubochne.
 4. čs. brigáda: bola sústredená v Ružomberku.
SV 4. čs. brigády: Ružomberok.
SV 1. čs. zboru: Ružomberok. 
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru podporovalo útok jednotiek zboru.
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II. Nepriateľ počas 6. IV. 1945 pod tlakom našej pechoty bojom ustupoval zá-
padným smerom. Predný okraj nepriateľa k 21.00 hod. dňa 6. IV. 1945: výšina 707 
– výšina 922 – záp. svahy výšiny 776 – záp. svahy výšiny 992. Delostrelectvo ne-
priateľa: z priestoru vých. od Turian dve batérie 150 mm, z priestoru kóty 432 dve 
batérie 105 mm ostreľovali prístupy k rieke Orava vých. od Kraľovian. Samohybné 
delo hliadkovalo vo vých. časti Kraľovian.

III. 1. čs. samostatná tanková brigáda bola dňa 6. IV. 1945 svojim 2. tankovým 
práporom s 226. p. divíziou v obrane na sv. okraji Tumskirchu. Tanky 2. tankové-
ho práporu boli neustále ostreľované nepriateľským delostrelectvo a mínometmi. 3. 
tankový prápor bol v obrane na sev. okraji lesa, ktorý je 1 200 m sz. od stanice Tum-
skirch – ľavý breh Odry – 300 m sz. od Ellgut.

Štáb brigády: stred Ellguty.
Počet bojaschopných tankov: T-34 – 26.

IV. Straty nepriateľa: 250 padlých a ranených. Zničených bolo 12 ŤG a ĽG.
Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 2 padlí, 7 ranených; 3. čs. brig. – 2 padlí, 12 

ranených; 4. čs. brig. – 2 padlí, 7 ranených, 1 nezvestný; 1. čs. tanková brigáda – 5 
padlých, 7 ranených.

V. Spojenie: bolo nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,54, do pušiek – 1,21, míny 82 mm 
– 0,73, 120 mm – 0,82, granáty 45 mm – 1,59, 76 mm – 0,10, 122 mm – 0,40, 152 
mm – 0,46 palebného priemeru.

PH: 0,40 náplne.
Proviant na 10, krmivo na 6,5 dní.

VI. Počasie: slnečno, viditeľnosť dobrá.

Zápis za deň 7. IV. 1945 – sobota

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 7. IV. 1945 pokračovali v útoku a vyčistili od nepria-
teľa hory Kopa, Magura, Kladkovo a výšiny 932 a 988.

3. čs. brigáda dňa 7. IV. 1945 zaisťovala čiaru: záp. svahy výšiny 754 prieskumnou 
rotou – jz. svahy výšiny 754 rotou 4. pešieho práporu – dva osamotené domy jz. 
od Kraľovian rotou 6. pešieho práporu. Hlavné sily 3. čs. brigády boli sústredené 
v priestoroch: 6. peší prápor – Rojkov, 4. peší prápor a prápor samopalníkov – Stan-
kovany, 5. peší prápor, ktorý bol počas dňa sústredený v Ľubochni, uskutočňoval 
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prieskum hliadkou z prieskumnej čaty s dvomi ťažkými guľometmi smerom na vý-
šinu 932. K 16.00 hod. 7. IV. 1945 jedna rota 5. práporu vyrazila z Ľubochne a po-
stupovala za prieskumnou čatou na výšinu 932.

SV 3. čs. brigády: Ľubochňa.
1. čs. brigáda sa počas dňa práporom samopalníkov zmocnila výšiny 988. 3. peší 

prápor vyčistil od nepriateľa vrchol a sz. svahy výšiny 992. Situácia jednotiek 1. čs. 
brigády k 21.00 hod. dňa 7. IV. 1945: prápor samopalníkov – výšina 988, 1. peší 
prápor – jv. svahy výšiny 756, 2. peší prápor – priestor chodníka 700 m sev. od kóty 
992, 3. peší prápor – vrchol a sev. svahy výšiny 992.

SV 1. čs. brigády: Ľubochňa.
4. čs. brigáda, ktorá sa v noci na 7. IV. 1945 premiestnila z Ružomberka do Gom-

báša, dňa 7. IV. 1945 pôsobila skupinou v zostave prápor lyžiarov, prápor samo-
palníkov a prieskumná rota. Táto skupina k 16.00 hod. dňa 7. IV. 1945 prekonala 
odpor nepriateľa a zmocnila sa hory Magura, pričom zajala 88 Maďarov zo školného 
práporu 16. p. pluku 16. p. divízie, 6 Rumunov z pracovného práporu a v ďalšom sa 
zmocnila priestoru kóty 451. K 21.00 hod. špeciálna skupina vykonávala prieskum 
smerom na Nolčovo. 9. peší prápor sa z Ľubochne premiestňoval pozdĺž potoka Ľu-
bochnianka – hora Kľak (1395). 9. peší prápor k 16.00 hod. vyčistil od nepriateľa 
horu Kladkovo.

Situácia jednotiek 4. čs. brigády k 21.00 hod dňa 7. IV. 1945: špeciálna skupina 
– priestor kóty 451, 9. peší prápor – 1 500 m od kóty 1 242, 7. peší prápor postupuje 
za špeciálnou skupinou, 8. peší prápor – v priestore mosta 2 km jz. od Ľubochne.

SV 4. čs. brigády: hora Magura (1061).
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru dňa 7. IV. 1945 vystrelilo 70 mínometných 

a delostreleckých nábojov.
O 23.40 hod. 7. IV. 1945 bol vydaný operačný rozkaz č. 108.
SV 1. čs. zboru: Ružomberok.

II. Situácia nepriateľa k 21.00 hod. dňa 7. IV. 1945: vých. svahy výšiny 1079 
– výšina 797 – juž. svahy výšiny 638 – trig. 568 – výšina 781 – výšina 776 – vrchol 
výšiny 992. Počas dňa nepriateľ kládol úporný odpor paľbou pechoty.

Od 07.00 hod. do 08.30 hod. nepriateľ protiútočil 100 mužmi pechoty zo seve-
rozápadu na výšinu 992.

Delostrelectvo nepriateľa dňa 7. IV. 1945: dve batérie 150 mm z priestoru vých. 
od Turian, dve batérie 75 mm z priestoru kóty 432, batéria 81 mm zo záp. svahov 
hory Magura, ostreľovali priestor záp. od Rojkova a rušivou paľbou ostreľovali našu 
bojovú zostavu. Počas 7. IV. 1945 nepriateľ vystrelil 100 mínometných a delostrelec-
kých nábojov.

Dňa 7. IV. 1945 boli zistené: dve samohybné delá nepriateľa hliadkujúce v Kraľo-
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vanoch, jedno delo 75 mm na ceste 600 m južne od výšiny 638. V priestore Šútova 
bolo zistených 200 mužov nepriateľa.

III. 1. čs. samostatná tanková brigáda dňa 7. IV. 1945 s práporom samopalníkov 
tankovej brigády odrážala protiútoky nepriateľa a udržala dosiahnutú čiaru. Na roz-
kaz veliteľa 38. armády bola tanková brigáda v noci zo 6. na 7. IV. 1945 stiahnutá 
z prvého sledu a presunula sa do Pogrzebieńi, okrem jednej čaty 1. tankového prápo-
ru, ktorá zostala s jedným peším plukom ako zaistenie na sev. okraji Tumskirchu.

Počet bojových tankov: T-34 – 27.

IV. Straty nepriateľa: 200 padlých a ranených. Zničených bolo 8 ŤG a ĽG. Uko-
ristené: 2 mínomety 81 mm, 6 ŤG a ĽG, vyše 100 pušiek, 300 mín 81 mm.

Počas dňa 7. IV. 1945 bolo zajatých 88 Maďarov a 6 Rumunov v priestore hory 
Magurky a 4 Nemci v priestore výšiny 932.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 9 padlých, 34 ranených; 3. čs. brig. – 2 padlí, 21 
ranených; 4. čs. brig. – 1 padlý, 8 ranených; BO11 – 3 ranení.

V. Spojenie: bolo dobré a nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,5, do pušiek – 1,15, ruč. granáty 
– 0,15, míny 82 mm – 0,58, 120 mm – 0,69, granáty 45 mm – 1,1, 76 mm – 0,41, 
122 mm – 0,4, 152 mm – 0,44 palebného priemeru.

PH: 1,16 náplne.
Proviant na 14, krmivo na 5,5 dní.

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť ohraničená.

Zápis za deň 8. IV. 1945 – pondelok

I. 1. čs. zbor počas dňa 8. IV. 1945 pokračoval v útoku a zmocnil sa osád: Kra-
ľovany, Nolčovo, Konské12, Podhradie a vyčistil od nepriateľa výšiny 922, 552, 709, 
454, 777 a 564.

3. čs. brigáda od 13.00 hod. dňa 8. IV. 1945, po delostreleckom a mínometnom 
prepade na výšinu 707 a Kraľovany, prešla do útoku práporom samopalníkov a úder-
nou skupinou 4. pešieho práporu. Práporu samopalníkov sa podarilo prejsť cez rieku 
Oravu cez železničný most a k 20.00 hod. sa zmocniť osady Kraľovany.

Prieskumná čata 6. pešieho práporu v noci na 8. IV. 1945 vyčistila od nepriateľa 
výšinu 922, 5. peší prápor sa zmocnil Krpelian.

Situácia jednotiek 3. čs. brigády k 21.00 hod. dňa 8. IV. 1945: prápor samopal-
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níkov a úderná skupina 4. pešieho práporu – Kraľovany, prieskumná rota – výšina 
754, prieskumná čata 6. pešieho práporu – 300 m sv. od kóty 781, jedna rota 
v priestore osamelých domov jz. od Kraľovian, dve roty 6. pešieho práporu – Roj-
kov, 4. peší prápor v priestore výšiny 776 bojuje s obkľúčenou skupinou nepriate-
ľa.

SV 3. čs. samostatnej brigády: Ľubochňa.
1. čs. brigáda: dňa 8. IV. 1945 vyčistila od nepriateľa Krpeľany a 3. peším prápo-

rom vyčistila horu Bielica. Situácia jednotiek 1. čs. brigády k 21.00 hod. dňa 8. IV. 
1945: prápor samopalníkov – záp. svahy výšiny 552, 1. peší prápor – priestor kóty 
407, 2. peší prápor – Nolčovo, 3. peší prápor – hora Bielica. 

SV 1. čs. brigády: Ľubochňa.
4. čs. brigáda: pokračovala v útoku skupinou práporu lyžiarov – samopalníkov 

a prieskumnej roty. Počas 8. IV. 1945 sa zmocnila osád Nolčovo a Konské. 7. peší 
prápor vyčistil od nepriateľa výšinu 777 a v spolupráci s 9. peším práporom sa zmoc-
nil Podhradia.

Situácia jednotiek 4. čs. brigády k 21.00 hod. dňa 8. IV. 1945: prápor samopal-
níkov – Konské, 7. a 9. peší prápor – Podhradie, 8. peší prápor – dvomi rotami sa 
približoval k Podhradiu a jednou rotou bol v priestore lesného chodníka 1 500 m 
vých. od Sklabinského Podzámku.

SV 4. čs. brigády: výšina 777.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru počas 8. IV. 1945 vystrelilo 190 mínomet-

ných a delostreleckých nábojov.
SV 1. čs. zboru: Ružomberok.

II. Ku koncu dňa 8. IV. 1945 nepriateľ kládol odpor na čiare vých. svahy výšiny 
1079 – sv. svahy výšiny 707 – juž. svahy výšiny 638 – výšina 568 – nepomenovaná 
výšina vých. od Šútova – výšina 561, ďalej po rieke Váh a záp. od potoka Štiavnička. 
Počas 8. IV. 1945 kládol silný odpor paľbou pechoty.

Delostrelectvo a mínomety z priestoru vých. od Turian a jz. od Šútova vystreli-
li do priestoru našej bojovej zostavy 100 mínometných a delostreleckých nábojov. 
Prieskum zistil, že 8. IV. 1945 nepriateľ obsadil pripravenú obranu záp. od potoka 
Štiavnička.

III. SV 1. čs. zboru: Ružomberok.
1. čs. samostatná tanková brigáda bola dňa 8. IV. 1945 sústredená v Pogrzebieńi, 

okrem jednej čaty 1. tankového práporu, ktorá zaujímala obranu 800 m sv. od Tum-
skirchu.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Pogrzebień.
Počet bojaschopných tankov: T-34 – 27.
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IV. Straty nepriateľa: 250 padlých a ranených. Zničených bolo 15 ŤG a ĽG. Počas 
dňa bolo zajatých 10 Nemcov a 11 Maďarov.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 6 padlých, 31 ranených, 10 nezvestných; 3. čs. 
brig. – 4 padlí, 4 ranení, 1 nezvestný; 4. čs. brig. – 3 padlí, 17 ranených.

V. Spojenie: bolo nepretržité. 

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,43, do pušiek 1,12, ruč. granáty 
– 1,48, míny 82 mm – 0,53, 120 mm – 0,50, granáty 45 mm – 1,1, 76 mm – 0,4, 
122 mm – 0,4, 152 mm – 0,44 palebného priemeru.

PH: 2,01 náplne.
Proviant na 13, krmivo na 4,5 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 10 km.

VIII. Od doplňovacej správy bolo odoslaných: k 4. čs. brig. – 1, k tylu zboru – 8 
vojakov a 10 dôstojníkov.

Zápis za deň 9. IV. 1945 – pondelok

I. 1. čs. zbor dňa 9. IV. 1945 pokračoval v útoku jednotkami 3. čs. brigády sev. 
od rieky Váh, jednotkami 1. a 4. brigády južne od Váhu. Pechota zboru prekonávala 
odpor nepriateľa a počas 9. IV. 1945 postúpila do 7 km sev. od rieky Váh, do 1 km 
južne od Váhu a zmocnila sa osád: Šútovo, Rakovo a Turany.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 9. IV. 1945:
3. čs. brigáda: prieskumná rota – vých. svahy výšiny 514, prápor samopalníkov 

a 4. peší prápor – Turany, 5. peší prápor – Nolčovo, 6. peší prápor – Krpeľany.
SV 3. čs. brigády: Ratkovo.
1. čs. brigáda: 3. peší prápor – výšina 508, 2. peší prápor – sv. svahy výšiny 531, 

1. peší prápor – záp. svahy výšiny 590, prápor samopalníkov – Konské.
SV 1. čs. brigády: Konské.
4. čs. brigáda: 7. a 9. peší prápor – záp. a jz. svahy výšiny 531– sz. svahy výšiny 

704, 8. peší prápor – záp. okraj lesa vých. od Sklabinského Podzámku, prápor samo-
palníkov – Podhradie.

SV 4. čs. brigády: Podhradie.
Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru dňa 9. IV. 1945 z doterajších priestorov 

podporovalo útok našej pechoty. Počas tejto doby spotrebovalo 490 mínometných 
a delostreleckých nábojov.

5. delostrelecký pluk začal od 18.00 hod. vykonávať rušivú paľbu na prísunové ko-
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munikácie nepriateľa, každé tri minúty vystrelil jeden delostrelecký granát 152 mm.
SV 1. čs. zboru: Ľubochňa.

II. Nepriateľ dňa 9. IV. 1945 kládol odpor paľbou pechoty, guľometov a protiú-
tokmi. O 20,30 hod. protiútočil v sile roty pechoty zo Štiavničky smerom na výšinu 
531 – Podhradie. Protiútok bol odrazený.

O 23.45 hod. nepriateľ z výšiny 531 protiútočil v sile 150 mužov. Protiútokom 
bola pechota zboru vytlačená zo severozápadnej časti Podhradia. Postavenie bolo ob-
novené útokom našej pechoty k 04.00 hod.

O 09.30 hod. nepriateľ v sile roty pechoty, podporovanej dvomi samohybnými 
delami jv. od Kľačian, zaútočil na Sučany z výšiny 538. Protiútokom boli naše predné 
sledy zo Sučian vytlačené.

O 11.00 hod. nepriateľ v sile do 100 mužov pechoty, podporovaných dvomi sa-
mohybnými delami, začal protiútok zo Sučian smerom na výšinu 507. Protiútokom 
boli našej jednotky vytlačené do priestoru vých. od potoka Štiavnička. Súčasne ne-
priateľ v sile roty pechoty vykonával zo západu protiútok na Turany. Protiútok bol 
podporovaný dvomi samohybnými delami. O 15.00 hod. bol nepriateľ vytlačený 
a stratené postavenie bolo obnovené. Pozorovaním pred frontom 1. čs. zboru sa zis-
tilo 6 samohybných diel nepriateľa.

III. O 19.15 hod. 9. IV. 1945 bol vydaný dodatok k operačnému rozkazu č. 108.

IV. 1. čs. samostatná tanková brigáda bola dňa 9. IV. 1945 sústredená v Pogrze-
bieńi, okrem 1. čaty 1. tankového práporu, ktorá bola v obrane 800 m sv. od Tum-
skirchu.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Pogrzebień.
Počet bojaschopných tankov: T-34 – 28.

V. Straty nepriateľa: 300 padlých a ranených. Zničených bolo 15 ŤG a ĽG. Uko-
ristené bolo jedno samohybné delo. V priestore Štiavničky boli zajatí 3 Nemci.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 6 ranených; 3. čs. brig. – 1 padlý, 6 ranených; 4. 
čs. brig. – 8 padlých, 31 ranených; 5. delostrelecký pluk – 14 ranených; cestný prápor 
1 – 1 ranený.

VI. Spojenie: bolo nepretržité.

VII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,34, do pušiek – 1,01; ruč. granáty 
– 0,39; míny 82 mm – 0,77, 120 mm – 0,32; granáty 45 mm – 1,01, 76 mm 0,44, 
122 mm – 0,50, 152 mm – 0,49 palebného priemeru.
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PH: 1,6 náplne.
Proviant na 14, krmivo na 16,5 dní.

VIII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 12 km.

IX. Od doplňovacej správy bolo odoslaných: k 2. brig. – 1, k 4. čs. brig. – 3, 
k tylu zboru – 1 osoba.

Zápis za deň 10. IV. 1945 – utorok

I. Jednotky 1. čs. zboru v noci na 10. IV. 1945 vykonali preskupenie svojej bojo-
vej zostavy.

4. čs. brigáda v priestore Sklabinského Podzámku sústredila prápor samopalníkov, 
do priestoru výšiny 862 sústredila 9. a 7. peší prápor.

Počas 10. IV. 1945 jednotky zboru pokračovali v útoku pechotou 4. čs. brigády 
a zmocnili sa Sklabinského Podzámku, výšiny 647 a výšiny 636.

Na ostatných smeroch jednotky zboru vzhľadom na silný palebný odpor nepria-
teľa úspech nemali.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 10. IV. 1945:
3. čs. brigáda: prápor samopalníkov – južné svahy výšiny 599, 4. peší prápor – vý-

šina 514, prieskumná rota – Turany, 5. a 6. peší prápor vykonávali presun s úlohou 
počas noci sa sústrediť v priestore záp. svahu výšiny 862.

SV 3. čs. brigáda: Krpeľany.
1. čs. brigáda: trestanecká rota – sv. svahy výšiny 508, 2. peší prápor – sz. svahy 

výšiny 531, 1. peší prápor – sz. svahy výšiny 704, 3. peší prápor – záp. svahy hory 
Bielica, prápor samopalníkov – Konské.

SV 1. čs. brigády: Konské.
4. čs. brigáda: prápor samopalníkov – Sklabinský Podzámok, 8. peší prápor – vý-

šina 718, 9. peší prápor – výšina 647, 7. peší prápor – výšina 636.
SV 4. čs. brigády: 600 m vých. od kóty 718, 1 500 m jv. od Sklabinského Pod-

zámku.
Delostrelectvo jednotiek zboru sa presunulo do priestorov nových palebných po-

stavení v okolí Turian a podporovalo akcie pechoty. Spotreba streliva – 330 míno-
metných a delostreleckých nábojov.

SV 1. čs. zboru: Ľubochňa.
II. Predný okraj nepriateľa o 21.00 hod. 10. IV. 1945: vých. okraj lesa záp. od 

výšiny 599 a záp. od výšiny 514 – záp. od potoka Štiavnička – výšina 570 – Dolný 
a Horný Jasenov.

Počas 10. IV. 1945 batéria 150 mm z Vrútok a batéria 85 mm zo Sučian rušivou 
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paľbou ostreľovali našu bojovú zostavu. Počas dňa bolo spozorované: v priestore Prie-
kopa – 7. samohybných diel, Sučany – 2 samohybné delá nepriateľa.

Podľa správ hĺbkového prieskumu bola v priestore Vrútok a Sv. Martina sústrede-
ná 15. p. divízia v plnej zostave.

III. O 21.30 hod. dňa 10. IV. 1945 bol vydaný operačný rozkaz č. 109.
Dňa 10. IV. 1945 bolo vydané nariadenie o zriadení výcvikového strediska.

IV. 1. čs. samostatná tanková brigáda: 1. čata 1. tank. práporu bola v obrane na 
predmostí rieky Odra – 800 m sv. od Tumskirchu. Spoločne s pešími jednotkami 
226. p. divízie úspešne odrážala protiútoky nepriateľa. Hlavné sily 1. čs. tankovej 
brigády boli sústredené v Pogrzebieńi, kde vykonávali výcvik. 

Počet bojaschopných tankov: T-34 – 31.
SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Pogrzebień.

V. Straty nepriateľa: 150 padlých a ranených. Zničených bolo 9 ŤG a ĽG. Počas 
dňa bolo v priestore Turian zajatých 24 Nemcov.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – 13 ranených; 3. čs. brig. – 1 padlý, 15 rane-
ných; 4. čs. brig. – 3 padlí, 2 ranení; BO – 5 ranených; delostrelecký pluk 5 – 2 
ranení.

VI. Spojenie: bolo nepretržité.

VII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,33, do pušiek – 1,00; ruč. granáty 
– 0,38; míny 82 mm – 0,99, 120 mm – 0,32; granáty 45 mm – 1,01, 76 mm 0,44, 
122 mm – 0,49, 152 mm – 0,47 palebného priemeru.

P H: 1,76 náplne.
Proviant na 15, krmivo na 9,5 dní.

VIII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 12 km.

IX. Od doplňovacej správy bolo odoslaných: k 2. čs. brig. – 1, k 4. čs. brig. – 4, 
k let. divízii – 3, k spoj práporu 1 – 1, k tylu zboru – 5, na zbor – 27, do liečebného 
ústavu – 5 osôb.

Zápis za deň 11. IV. 1945 – streda

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 11. IV. 1945 zničili odpor nepriateľa na prednom 
okraji, potom prekonali odpor nepriateľa na smere Sv. Martin – Vrútky. Rýchlym 
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útokom pechota 4. čs. brigády o 05.15 hod. vnikla do okresného mesta Turčiansky 
Sv. Martin a do 06.00 hod. sa zmocnila celého mesta.

1. čs. brigáda, v spolupráci s práporom samopalníkov a prieskumnou rotou 3. čs. 
brigády, ktoré útočili severne od rieky Váh – hora Grúň sa o 08.00 hod. zmocnila 
Vrútok. Potom 1. čs. zbor pokračoval v útoku jednotkami brigády pozdĺž cesty na 
Strečno. Prieskumnou rotou 1. čs. brigády po osi výšina 904 – južné svahy hory Po-
lom, s úlohou dosiahnuť priestor Višňového. Práporom samopalníkov 1. čs. brigády 
po osi 904 – hora Grúň dosiahnuť priestor južne od Stráňav. Práporom samopalníkov 
a prieskumnou rotou 3. čs. brigády s jednou rotou 5. pešieho práporu po osi Lipovec 
– výšina  1126 s úlohou preniknúť cez horský masív sv. od Váhu do priestoru Varína. 
Práporom samopalníkov, práporom lyžiarov a prieskumnou rotu 4. čs. brigády po osi 
Bystrička –  hora Krížna – Kunerád.

11. IV. 1945 sa jednotky zboru zmocnili týchto osád: Sučany, Štiavnička13, Boro-
vá14, Sklabiňa, Horné a Dolné Jaseno15, Záborie, Dolný a Horný Kalník, Diaková, 
Ivančík, Tomčany, Košúty, Bystrička, Záturčie, Priekopa, Kľačany16, Lipovec, okrem 
nich aj okresného mesta Turč. Sv. Martin a dôležitej železničnej križovatky Vrútok.

Situácia jednotiek 1. čs. zboru k 21.00 hod. dňa 11. IV. 1945:
4. čs. brigáda: prápor samopalníkov a prieskumná rota – hora Kostrov, 7., 9. a 8. 

prápor – Sv. Martin.
SV 4. čs. brigády: Sv. Martin.
3. čs. brigáda: prápor samopalníkov a prieskumná rota – 500 m záp. od kóty 

1123, 5. peší prápor – Lipovec (1 rota 1 km sev. od Lipovca), 4. peší prápor – Vrútky, 
6. peší prápor – Priekopa.

SV 3. čs. brigády: Vrútky.
1. čs. brigáda: 1. a 2. peší prápor a jedna rota 3. pešieho práporu na čiare 600 m 

sz. od Vrútok, prápor samopalníkov – južné svahy hory Grúň (1116), dve roty 3. 
pešieho práporu – 1 km východne od výšiny 1116, prieskumná rota – priestor kóty 
1176.

SV 1. čs. brigády: Vrútky.
Delostrelectvo jednotiek zboru podporovalo útok pechoty a premiestňovalo sa do 

nových palebných postavení.
SV 1. čs. zboru: Turany.

II. Na svitaní dňa 11. IV. 1945 začal nepriateľ ustupovať smerom na západ. Počas 
dňa kládol odpor v priestoroch: okraj lesa sz. od Vrútok, Dubná Skala a juž. okraj 
lesa sz. od Lipovca.

Delostrelectvo nepriateľa v noci na 11. IV. 1945 rušivou paľbou ostreľovalo našu 
bojovú zostavu. Počas dňa z priestoru Strečna ostreľovalo Vrútky a priestor sz. od 
Vrútok.
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III. 1. čs. samostatná tanková brigáda: bola sústredená v Pogrzebieńi, okrem jed-
nej tankovej čaty 1. tankového práporu, ktorá bola v obrane na predmostí Odry 800 
m sv. od Tumskirchu.

SV 1. čs. sam. tankovej brigády: Pogrzebień.

IV. Straty nepriateľa: 250 padlých a ranených. Zničených bolo 12 ŤG a ĽG. Uko-
ristených bolo 11 lokomotív, 7 vagónov, 90 pušiek. Počas dňa boli zajatí 3 Nemci 
a 2 Maďari.

Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brig. – padlých, 8 ranených; 3. čs. brig. – 5 padlých, 34 
ranených; spojovací prápor 1 – 1 ranený.

V. Spojenie: bolo dobré a nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje TT – 1,30, do pušiek – 0,90; ruč. granáty 
– 0,30; míny 82 mm – 0,75, 120 mm – 0,78; granáty 45 mm – 0,41, 76 mm – 090, 
122 mm – 0,47, 152 mm – 0,50 palebného priemeru.

PH: 0,25 náplne.
Proviant na 12, krmivo na 7 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť na 7 km.

VIII. Od náhradného pluku bolo 11. IV. odoslaných: k 1. čs. brig. – 66.
Od doplňovacej správy bolo odoslaných: k tylu zboru – 17, na zbor – 27 osôb.

IX. Dôverným rozkazom zboru číslo 42, článok 8 zo dňa 11. IV. 1945 bola zria-
dená dňom 7. IV. 1945 druhá odsunová nemocnica v Ružomberku. Za jej veliteľa 
bol ustanovený škpt. zdrav. Štekláč Bohuš.

 

VÚA – VHA Praha, f. SSSR- IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. A/5/12, inv. č. 57.

* * *
1  Obec bola v r. 1924 pričlenená k Liptovskej Sielnici.
2  Liptovská Sielnica.
3  V súčasnosti sú mestskou časťou Liptovského Mikuláša.
4  Liptovská Mara. Obec bola zatopená pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara.
5   Liptovská Ondrašová.
6  Liptovská Anna.
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 7 Obec bola zatopená pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara.
 8  Obec bola zatopená pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara.
 9 Hubová.
10  Ludrová.
11 Bezpečnostný oddiel.
12  V súčasnosti súčasť obce Podhradie.
13 Turčianska Štiavnička.
14  Mestská časť Martina.
15 Po zlúčení obcí Horné a Dolné Jaseno od r. 1971 obec Turčianske Jaseno. 
16 Turčianske Kľačany.
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90  1945, 13. apríla. Košice. – Určenie brig. gen. J. 
Kratochvíla za veliteľa škôl na dôstojníkov v zálohe

Ministerstvo národnej obrany   Košice, 13. apríla 1945 
Čj.: 6052/dôv. oper. 1945

Vojenská kancelária
p. prezidenta
Košice

Vec: KRATOCHVÍL Jan, brig. gen. –
   určenie za veliteľa škôl na dôst.
   v zálohe.

Určujem za veliteľa všetkých škôl na dôstojníkov v zálohe zbraní a služieb brig. 
gen. Jana KRATOCHVÍLA.

Rôznorodosť škôl, veľký počet frekventantov, pomerne krátky čas určený na ško-
lenie frekventantov, vyžaduje jednotné usmernenie, stály dozor a starostlivé riadenie, 
aby boli dosiahnuté najlepšie teoretické a praktické výsledky pri odchode frekventan-
tov z dôst. škôl k útvarom.

Štáb veliteľa škôl:
náčelník štábu: vyberie si gen. KRATOCHVÍL z dôst. škôl alebo náhradného 

pluku,
osvetový dôstojník: kpt. Gajdoš1,
pomocný personál: z počtu osôb náhradného pluku,
osobné vozidlo pre veliteľa škôl dodá velit. 1. čs. zboru z trofejných vozidiel. APH 

starostlivosťou velit. 1. čs. zboru.

SV veliteľa škôl: POPRAD.

Školy, ktoré podliehajú veliteľovi škôl:
škola na dôst. pech. v zálohe               Poprad
škola na dôst. del. v zálohe                  Kežmarok
škola na dôst. tank. vojsk v zálohe       Český Těšín
škola na dôst. letectva v zálohe            Spišská Nová Ves
škola na dôst. žen. vojsk v zálohe        dočasne Poprad, neskoršie 

Nové Mesto n. Váhom  
škola na dôst. telegr. vojsk v zálohe     Ružomberok
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škola na osvetových dôst. v zálohe      Poprad
škola na dôst. hosp. sl. v zálohe           Poprad
škola na dôst. chem. sl. v zálohe          pri del. učilišti v Kežmarku.

Minister národnej obrany
brig. gen. Ludvík Svoboda 

VÚA – VHA Praha, f. VKPR, sign. 33/1/17.

1  Kpt. Pavol Gajdoš.
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91  1945, 15. apríla, SV. – Hlásenie o činnosti 1. čs.
samostatnej brigády v ZSSR od 16. marca do 15. apríla 
1945

1. čs. sam. brigáda v ZSSR                         Tajné!                       SV, 15. IV. 1945

Hlásenie o činnosti 1. čs. sam. brigády od 16. III. do 15. IV. 1945

V období od 16. III. do 24. III. sa jednotky brigády nachádzali v obrane na čiare: 
VITALIŠOVCE – vých. svahy výšiny 748 – západne od OKOLIČNÉHO. Súčasne 
sa vykonával usilovný výcvik jednotiek, ktorý bol kontrolovaný štábom brigády. Po-
kračovalo sa vo výcviku snajperov. Na štábe brigády sa uskutočnilo školenie dôstoj-
níkov podriadených štábu vo velení skrytou rečou. 21. III. odišiel z podriadenosti 1. 
brigády 8. prápor. 22. III. pod tlakom našich jednotiek nepriateľ ustúpil z cintorína 
vo VRBICI, kde bola poslaná naša poľná stráž.

V dňoch 28. a 29. III. prápory vo všetkých úsekoch boli vystriedané 9. práporom 
4. brigády a sústredili sa v priestore sev. od LIPT. SV. MIKULÁŠA. 30. III. sa brigáda 
zúčastnila útoku zboru v priestore sev. od LIPT. SV. MIKULÁŠA. Po počiatočnom 
úspechu, keď sa brigáde podarilo obsadiť BOBROVEC a les jz. od kóty 828, brigáda 
pod tlakom protiútoku nepriateľa trocha ustúpila a zachytila sa na čiare: kóta 828 
– JALOVEC – záp. svahy výšiny 762. 

2. IV. sa brigáda premiestňuje za 1. poľný prápor, ktorý preberá obranu na uvedenej 
čiare, do priestoru kóty výšiny 915. Prápory sa zmocňujú juž. okraja lesa, ich ďalší po-
stup bol zastavený, ale neustále ohrozujú sev. krídlo nepriateľa, a tým viažu značnú časť 
jeho jednotiek. Brigáda vykonáva prieskum smerom na západ a juhozápad. Hĺbkový 
prieskum je poslaný do HUTY. Pokus prelomiť obranu nepriateľa 3. IV. sa nedarí. 

4. IV. útok brigády bol úspešný. Jednotky prenasledujú nepriateľa až na vých. 
svahy kóty 830, kde sa nepriateľovi podarilo zachytiť na krátky čas. 5. IV. brigáda 
pokračuje v prenasledovaní. Nepriateľ rýchlo ustupuje. Brigáda prechádza do druhé-
ho sledu a sústreďuje sa v RUŽOMBERKU. 6. IV. Zosilnený 2. prápor prenasleduje 
nepriateľa smerom na KRPEĽANY cez masív VEĽKEJ FATRY a potom má obsadiť 
dediny medzi horským masívom a riekou VÁH. Nepriateľ ustupuje a zachytáva sa na 
výšinách záp. od rieky ŠTIAVNIČKA. Avšak ani na tomto postavení sa nepriateľovi 
nepodarilo brániť sa dlhší čas. Naše jednotky prenasledujú nepriateľa ustupujúceho 
pozdĺž rieky VÁH.

V období od 12. do 15. IV. brigáda zvádza boje na masíve MALÁ FATRA a za-
tláča nepriateľa na severné úpätie tohto masívu až do priestoru cesty, kde sa nepriateľ 
bráni v priestore stanice DUBNÁ SKALA.
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Delostrelectvo podporovalo akcie našich jednotiek v bojoch v ťažkom hornatom 
a zalesnenom teréne. Nehľadiac na terén bola pechota podporovaná priamou paľ-
bou.  

Ženisti: Počas prenasledovania nepriateľa rýchlo opravovali poškodené komuni-
kácie. V nezjazdných masívoch VEĽKEJ a MALEJ FATRY stavali cesty zabezpečujú-
ce zásobovanie jednotiek.

Spojenie: Počas rýchleho postupu sa spojenie uskutočňovalo rádiostanicami, v bo-
joch v horských masívoch sa používali medzistanice.

Nepriateľ: Ustupoval a zachytával sa na každej priaznivej obrannej čiare. Nepriateľ 
sa húževnato bránil v prvom období mesiaca a v masíve VEĽKÁ FATRA, pričom 
často prechádzal do protiútoku. Delostrelecká a mínometná činnosť ku koncu uve-
deného obdobia značne ochabla. Bolo získaných 118 zajatcov, z toho 70 Nemcov 
a 48 Maďarov, väčšinou príslušníkov 320. pešej divízie nemeckej a 24. pešej divízie 
maďarskej.

Organizačné zmeny: z 1. práporu bol vytvorený 1. prápor úderný, ktorý ale pre 
nedostatok času na výcvik nemohol byť naplno použitý na úderné úlohy.

Osobné zmeny: Odišiel na zbor veliteľ brigády gen. SATORIE – jeho funkciu 
prevzal plk. BROŽ. Velenie 1. práporu prevzal škpt. TAKÁČ1, práporu samopalní-
kov škpt. NOVÁK2, 2. práporu pplk. VOVES3. Odišiel prednosta 3. oddelenia mjr. 
FILKA4, jeho funkciu prevzal kpt. BEŤKO.

Stav k 15. IV. 1945: dôst. – 205, rtm. – 116, podd. – 1 476, voj. 2 383, prísluš-
níkov ČA 39/117. 

V uvedenom čase brigáda obsadila tieto osady: BEŇUŠOVCE, BENÍKY, BEHA-
ROVCE, VYŠNÉ a NIŽNÉ MATIAŠOVCE, SIELNICU, VYŚNÝ ZÁDIEL, N. 
JARKOVEC, BRNICE, PROSIEK, IŽIPOVCE, HLINÍK, BOBROVNÍK, JÁNO-
ŠOVCE, DUŠANY, BUKOVINU, SV. ANNU, POTOK, KALAMENY, LÚČKY, 
KÚPELE, TURÍK, MADOČANY, LIKAVKU, KRPEĽANY, NOLČOVO, KON-
SKÉ, ŠTIAVNIČKU, SUČANY, PRIEKOPU, VRÚTKY.

Prednosta 1. oddelenia   Náčelník štábu
škpt. del. OBDRŽÁLEK M.  mjr. gšt. ROSENFELDER František

VÚA – VHA Praha. f. SSSR-IV. 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/5, inv. č. 134.

* * *
1  Škpt. Ludvík Takáč
2  Škpt. Ján Novák
3  Pplk. František Voves.
4  Mjr. Oldřich Filka.
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92  1945, 15. apríla. – Počty 1. čs. armádneho zboru 
k 15. aprílu 1945

jednotka dôst. rtm. podd. voj. dovedna kone autá

štábna rota 58 2 74 56 190 20 34
veliteľská čata 1 - 8 13 22 - -
bezpečnostný oddiel - 1 55 8 64 1 1
štábna bat. delostrelectva 16 - 42 51 109 9 6
zvláštny oddiel 6 9 78 86 179 - 2
1. čs. spojovací prápor 30 15 261 234 540 84 44
1. čs. ženijný prápor 22 6 152 267 447 36 18
1. čs. stav. cestný prápor 10 7 57 277 351 32 2
tylové jednotky zboru 147 52 488 1 180 1 867 81 216/89
rota ZU 3 5 10 6 24 2 -
dovedna 293 97 1 225 2 178 3 793 265 323/89
1. čs. brigáda 205 116 1 476 2 384 4 181 549 235
3. čs. brigáda 223 61 1 363 2 275 3 922 720 163
4. čs. brigáda 201 61 1 129 2 674 4 038 464 58
1. čs. tanková brigáda 62 25 473 598 1 158 - 72
1. čs. letecká divízia 141 59 518 287 1 005 - 2
delostrelecký pluk 5 62 11 284 591 948 22 51
1. čs. lyž. práp. samopal. 2 - 55 38 95 18 -
trestná rota 2 - 14 48 64 6 -
dovedna 898 333 5 312 8 868 15 411 1 779 581
2. čs. paradesantná brigáda 107 57 457 370 991 9 7
1. čs. náhradný pluk 273 108 997 2 010 3 388 231 -
tranzitný prápor - 2 209 2 309 2 520 - -
výcvikový prápor - - 174 7 609 7 783 25 -
4. čs. tankový prápor 8 - 45 181 234 - -
náhradná letka 11 4 47 81 148 - -
dôst. škola pechoty 17 4 226 233 480 10 1
dôst. škola delostrelectva 6 2 54 73 135 2 1
spojovacie učilište 13 3 91 261 368 3 -
automobilové učilište 4 1 79 196 280 - 13
dovedna 439 186 2 379 13 323 16 327 280 30
inštruktori Červenej armády 208 - 168 168 544 - -
poľná nemocnica - - - 617 617 - -
spolu 1. čs. armádny zbor 1 838 616 9 084 25 154 36 692 2 324 934/89
neprítomných 6 2 109 599 716
zajatecký tábor - - - - 107
zmluvní zamestnanci - - - - 195

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/3, inv. č. 365.
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93  1945, 16. apríla. SV Sučany. – Hlásenie veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR brig. gen. K. Klapálka 
náčelníkovi Čs. vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. 
Píkovi o činnosti zboru od 15. marca do 15. apríla 1945

1. čs. zbor                                 TAJNÉ!                     SV SUČANY 16. IV. 1945
Čj. 04 taj./1945
Vec: Bojová činnosť 1. čs. zboru v dňoch
15. 3. – 15. 4. 1945 – hlásenie

Náčelníkovi čs. voj. misie
MOSKVA

I. Jednotky 1. čs. zboru v období od 15. marca do 30. marca 1945 zaujíma-
li obranu medzi horskými hrebeňmi Liptovských Holí a Nízkych Tatier v priestore 
východne od Liptovského Mikuláša, od 30. marca do 3. apríla viedli boje s úlohou 
prelomiť nepriateľské postavenie a udržať získaný terén v priestore výšin 768,0, 828 a 
915, od 4. apríla 1945 viedli boje na prístupoch do mesta Ružomberok, od 5. apríla 
1945 o prechody cez horské hrebene Veľkej Fatry na Turčiansky Sv. Martin, Vrútky 
a potom o prechody cez horské hrebene Malej Fatry na Žilinu.

II. V bojoch východne od Lipt. Sv. Mikuláša v mesiaci februári a v prvej polo-
vici marca 1. čs. zbor získal cenné bojové skúsenosti, na základe ktorých štáb zboru 
po dôkladnom štúdiu vypracoval konkrétny plán prielomu nepriateľskej obrany. Pri 
zostavovaní bolo brané na zreteľ, že pomer síl bol priaznivý pre Nemcov a tiež, že 
nepriateľ zaujímal obranu vo výhodnom teréne, mal možnosť plne využiť pechotné 
zbrane, delostrelectvo a silné zálohy. Na uskutočnenie celej akcie muselo delostrelec-
tvo zboru kalkulovať s menej než jedným palebným priemerom streliva.  

So zreteľom na túto situáciu 1. čs. zboru a tiež na základe skúseností z doteraj-
ších bojov s Nemcami, bolo rozhodnuté akciu uskutočniť s prekvapením v noci. Od 
20. do 29. marca boli najskôr uskutočnené cvičenia so štábmi brigád, pri ktorých 
boli pracovníci štábov oboznámení s plánom prielomu. V ďalšom bol uskutočňovaný 
usilovný a jednotný výcvik s jednotlivými veliteľmi a mužstvom. Dňa 29. III. 1945 
jednotky 1. čs. zboru zakončili prípravy a v noci na 30. III. 1945 zaujali zostavu pre 
útok.

O 04.00 hod. dňa 30. III. 1945 pechota zboru uskutočnila seč, prekvapila a zni-
čila nepriateľa na jeho prednom okraji. Ďalším smelým a rýchlym postupom piatich 
peších práporov, ktoré postupovali v prvom slede v pásme širokom dva kilometre, 
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bol nepriateľ zničený na výšinách 828 a 915. K 11. hod. bola likvidovaná obkľúčená 
skupina nepriateľa 3. a 33. pešieho pluku 3. horskej maďarskej divízie v priestore 
severne a severovýchodne od Jalovca.

Na zabezpečenie a využitie úspechu bolo okamžite využitých päť práporov. Úsilie 
bolo vyjadrené pomerom desať a pol prápora proti jeden a pol práporu ponechané-
mu ako kryt na čiare 13 km.

V dňoch 30. III. – 3. IV. 1945 jednotky 1. čs. zboru, odrážajúc protiútoky pe-
choty a tankov nepriateľa, viedli boje o udržanie získaných postavení na výšine 828 
a výšine 915. Nepriateľ v týchto dňoch do protiútoku zasadil všetky svoje zálohy. 
Obzvlášť silné údery viedol na výšiny 915 a 828. Pri protiútokoch mal ťažké straty 
a postupne oslaboval južný úsek frontu. Za necelé štyri dni nepriateľ skupinami 100 
– 300 mužov, podporovanými 2 – 8 tankmi, prešiel do protiútoku 31-krát.

Dňa 4. IV. 1945 jednotky 1. čs. zboru prešli do útoku na celom fronte a v spolu-
práci s 24. p. divíziou prelomili obranu nepriateľa severne a južne od Váhu. Vzhľadom 
na rýchly postup našej pechoty sa nepriateľovi nepodarilo zachytiť na pripravenej 
obrane západne od riečky Kvačianka a prvým náporom boli likvidované aj odpory 
nepriateľa západne od riečky Lučianka a Teplianka. V ranných hodinách 5. IV. 1945 
7. peší prápor 3. čs. brigády, útočiaci severne od rieky Váh, zlomil odpory nepriateľa 
na kraji mesta a vnikol do Ružomberka. K 07.00 hod. do Ružomberka z juhu vtrhli 
aj jednotky 4. čs. brigády a začali pouličné boje s nepriateľom, ktorý začal v chaose 
ustupovať na Ľubochňu. K 08.00 hod. pechota 3. čs. brigády dosiahla západný okraj 
mesta a začala ďalší postup pozdĺž cesty na severozápad.

PRECHOD HORSKÉHO HREBEŇA VEĽKÁ FATRA
Pechota 1. čs. zboru vyčistila od nepriateľa údolie rieky Váh od Ružomberka až po 

Kraľovany, v priestore sútoku rieky Oravy a Váhu narazila na odpor nepriateľa, ktorý 
zaujal obranu na východnom okraji Kraľovian a na výšine severne od osady. Od 6. IV. 
do 11. IV. 1945 pechota 1. čs. zboru viedla vyčerpávajúce boje o prechody cez Veľkú 
Fatru na Turčiansky Sv. Martin a na Vrútky, južne od Váhu. 1. čs. brigáda viedla ur-
putné boje o najkratší prechod cez Veľkú Fatru. 3. čs. brigáda narazila na húževnatý 
odpor nepriateľa brániaceho sa na svahoch západne od Váhu a Oravy, opierajúc sa 
o dedinu Kraľovany. Po bojoch trvajúcich dva dni  sa 3. čs. brigáde podarilo rozhod-
ným útokom v noci prekročiť rieku a obchvatom zo severu sa zmocniť Kraľovian 
a výšin severne od nich. Nepriateľ sa dal na ústup. Medzitým 4. čs. brigáda uskutoč-
nila hlboký obchvat do boku a tyla nepriateľa v ťažkom horskom teréne do priestoru 
Sklabinský Podzámok – Jasenovo. Druhý deň bojov, čelne tlačený Rumunmi z juhu 
a 4. čs. brigádou z východu, nepriateľ ustúpil.

Po bojoch trvajúcich tri dni v priestore výšin Veľkej Fatry 1. čs. zbor zlikvido-
val predsunuté ohniská odporu a nadviazal kontakt s nepriateľom vo vybudovanom 
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obrannom postavení na čiare:  výšiny západne od kóty 599 – okraj lesa západne od 
výšiny 514 a výšiny západne od riečky Štiavnička.

Dňa 11. IV. 1945 pechota zboru nočnou akciou už o 05.20 hod. obsadila Tur-
čiansky Sv. Martin, o 08.00 hod sa zmocnila železničného uzla Vrútky a začala boje 
o vchod do údolia Váhu severozápadne od mestečka.

BOJE O PRECHODY HORSKÉHO MASÍVU MALÁ FATRA
Nepriateľ úporne bránil priestor železničnej stanice Dubná Skala, 1 800 m severo-

západne od Vrútok. Prístupy k železničnej stanici zabezpečoval sústredením delostre-
lectva, mínometov, bočných a šikmých palieb pechotných zbraní. V priestore vyso-
kých, ťažko schodných hrebeňov nechal na horských chodníkoch zaistenia a hlavný-
mi silami pripravoval obranu severovýchodne a juhozápadne od Strečna, opierajúc sa 
o osady západne od lesa.

Ešte 11. IV. 1945 boli prieskumné hliadky vyslané po chodníkoch na výšiny Ma-
lej Fatry. Za svitania 12. IV. 1945 za nimi vyrazili aj hlavné sily peších práporov. Od 
12. IV. 1945 pechota 1. čs. zboru, prekonávajúc veľké stúpanie, s maximálnym zaťa-
žením viedla boje so zákerne napadajúcimi skupinami samopalníkov nepriateľa, lik-
vidovala odpory zaisťujúce prechody a počas 13. IV. 1945 dosiahla čiaru hora Pleso 
– 800 m juhovýchodne od železničnej stanice Dubná Skala – južné svahy hory Grúň 
– hory Polom – výšina 824 – výšina 816 – hora Žiar – výšina 765. Na tejto čiare sa 
pechota zboru stretla so silným odporom nepriateľa.

 
III. 1. čs. sam. tanková brigáda v dňoch od 18. do 23. III. 1945 uskutočnila 

presun z priestoru Ligoty do priestoru Kol. Branice 11 km východne od Sohrau1. 
Dňa 24. III. 1945 s 95. pešou divíziou uskutočnila prielom nepriateľskej obrany 
na smere Sohrau – Loslau2 – rieka Olza3. Jednotky 1. čs. sam. tankovej brigády 
boli na boje dobre pripravené, tanky a výzbroj boli v najlepšom poriadku.

V dobe od 24. III. do 6. IV. 1945 1. čs. sam. tanková brigáda v rámci 38. ar-
mády a v spolupráci s 95. p. divíziou dobyla silne opevnené mestá Żory a Loslau 
a sama sa zmocnila 30 osád.

1 čs. sam. tanková brigáda, prekonávajúc húževnatý odpor nepriateľa, postú-
pila počas bojov o 35 km, pričom prelomila tri obranné postavenia nepriateľa, 
vytlačila ho z niekoľkých ústupových postavení a spôsobila mu značné straty. Ob-
zvlášť úspešné boli nočné akcie na silno opevnené rajóny Szeroka, Rój, Polomia, 
Mszana, Loslau, Tumskirch4.

Dňa 6. IV. 1945 na rozkaz veliteľa 38. armády ponechala jednu čatu v obrane 
severovýchodne od Tumskirchu a so zvyškom brigády sa sústredila v Pogrzebie-
ni. 
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IV. Boje jednotiek 1. čs. zboru v priestore údolia rieky Váh a severne od Morav-
skej Ostravy boli veľmi úspešné.

Pešie brigády s nadľudským úsilím, vďaka výbornej fyzickej kondícii, v nepriaz-
nivom horskom teréne prelomili päť vybudovaných postavení, likvidovali odpory 
nepriateľa po celej dĺžke toku Váhu od Lipt. Mikuláša až do priestoru západne od 
Vrútok, obsadili tri okresné mestá a 89 obcí, bojom prekročili ťažko schodný a ne-
zjazdný horský masív Veľkej Fatry a prikročili k nemenej vyčerpávajúcemu boju 
o prekonanie stúpania a likvidáciu oporných uzlov nepriateľa uzatvárajúcich prístup 
na západné svahy Malej Fatry a prístupy k Žiline.

V tom istom čase 1. čs. sam. tanková brigáda prelomila tri silno opevnené, sú-
vislé, do hĺbky rozčlenené obranné postavenia nepriateľa, plne obsadené pechotou, 
nasýtené delostrelectvom a silnými pešími, tankovými a protitankovými zálohami, 
postúpila o 35 km, zajala do 800, vyradila do 2 000 Nemcov a spôsobila nepriateľovi 
ťažké straty na technike.

Za bojovú činnosť sa našim jednotám dostalo veľkého uznania v rozkaze najvyššie-
ho veliteľa ČA maršala Stalina.

Vojenskí odborníci ČA sa vyslovujú obzvlášť pochvalne o bojovej činnosti tanko-
vej brigády, vyzdvihujú jej vysokú taktickú a technickú úroveň, obdivujú statočnosť 
a družnosť vojakov brigády v boji.

Jednotky 1. čs. zboru v období od 15. marca do 15. apríla 1945 splnili dôležité 
úlohy v rámci bojov o územie ČSR. Obetavosťou, statočnosťou a vytrvalosťou voja-
kov zboru bola opäť rozšírená slávna tradícia a upevnený základ novej čs. armády.

V. V dobe od 15. marca do 15. apríla 1945 bolo jednotkami 1. čs. zboru obsade-
ných týchto 117 miest a obcí: okresné mesto Liptovský Sv. Mikuláš, Jalovec, Trstené, 
Bobrovček, Bobrovec, Vrbica, Ondrašová, Pavlová Ves, Beharovce, Vyšné a Nižné 
Ráztoky, Liptovský

Trnovec, Beňušovce, Kvačany, Lúka5, Parížovce, Sielnica, Brnice, Prosiek, Sv. 
Mara, Nežitovce, Hliník, Ižipovce, Sv. Anna, Dušany, Jánošovce, Bukovina, Bob-
rovník, Potok, Tvarožná, Vlašky, okresné mesto Ružomberok, Bešeňová, Lipt. Teplá, 
Ivachnová, Lazy, Madočany, Kalameny, Lúčky, Kúpele, Turík, Lisková, Martinček, 
Štiavnička, Lipt. Štiavnica, Zemianska Ludrová, Biely Potok, Vlkolinec, Likavka, 
Rybárpole, Stará Černová, Hrboltová, Švošov, Gombáš, Ľubochňa, Strakov, Stan-
kovany, Rojkov, Kraľovany, Nolčovo, Konské, Podhradie, Šútovo, Ratkovo, Turany, 
Sklabinský Podzámok, Sučany, Štiavnička, Borová, Sklabiňa, Záborie, Horné a Dol-
né Jaseno, Dolný a Horný Kalník, Diaková, Dražkovce, Ivančiná, Tomčany, Sv. He-
lena6, Nový Dvor, Košúty, Bystrička, Záturčie, Kľačany, Lipovec, Vrútky, Turčiansky 
Sv. Martin.



396

V priestore severne od Moravskej Ostravy sa 1. čs. zbor jednotkami tankovej bri-
gády zmocnil týchto miest a obcí: Sohrau, Loslau, Hańcówka, Rogożna, Bajerówka, 
Osiny, Gurny, Rudolfsdorf7, Oszin, Skrzeczkowice, Rój, Brodek, Borin, Świerklany, 
Szeroka, Gogolowa, Polomia, Praga, Vylchva, Marklowicze, Pustki, Marusze, Turza, 
Kraskowiec, Gosp. Dwór, Olszenica, Rogów, Tumskirch, Mszana.

VI. Straty spôsobené nepriateľovi v dobe od 15. III. do 15. IV. 1945: 
Zabitých a ranených 6 500 nemeckých a maďarských vojakov.
Zajatých 1 081 nemeckých a maďarských vojakov.
Zničených: tankov – 20, samohybných diel – 12, diel 105 mm – 4, 75 mm – 29, 

mínometných batérií 50 mm – 6, mínometov 81 mm – 8, PTP – 25, ŤG – a ĽG 
– 210, pásových vozidiel – 8, nákladných vlakov – 2, nákladných áut – 6, povozov 
– 40.

Umlčaných: del. batérií 105 mm – 1, 150 mm – 1, mín. batérií 81 mm – 1.
Trofeje: samohybné delá – 2 , delá 105 mm – 4, delá 75 mm – 5, mínomety 81 

mm – 2, ŤG a ĽG – 74, puška a samopaly – 800, míny 81 mm – 300, lokomotívy 
– 13, vagóny – 7, autá – 6.

VII.  Straty 1. čs. zboru od 15. III. do 15. IV. 1945:
1. čs. brigáda: 
padlých: dôst. – 4, poddôst. – 36, voj. – 87; spolu – 127,
ranených: dôst. – 14, poddôst. – 135, voj. – 323; spolu – 472,
nezvestných: poddôst. – 30, voj. – 147; spolu – 177.
Dovedna vyradených: dôst. – 18, poddôst. – 201, voj. – 557; dovedna 776.
3. čs. brigáda: 
padlých: dôst. – 2, poddôst. – 26, voj. – 74; dovedna – 102,
ranených: dôst. – 15, poddôst. – 172, voj. – 394; dovedna – 581,
nezvestných: poddôst. – 4, voj. – 21; dovedna – 25.
Spolu vyradených: dôst. – 17, poddôst. – 102, voj. – 489; dovedna – 708.
4. čs. brigáda: 
padlých: dôst. – 5, poddôst. – 22, voj. – 73; dovedna – 100,
ranených: dôst. – 13, poddôst. – 108, voj. – 385; dovedna – 508,
nezvestných: dôst. – 3, poddôst. – 18, voj. – 109; dovedna – 130.
Spolu vyradených: dôst. – 21, poddôst. – 148, voj. – 567; dovedna – 736.
1. čs. sam. tank. brigáda: 
padlých: dôst. – 11, poddôst. – 30, voj. – 44; dovedna – 85,
ranených: dôst. – 22, podôst. – 59, voj. – 152; dovedna – 233,
nezvestných: poddôst. – 10, voj. – 19; dovedna – 29.
Spolu vyradených: dôst. – 33, poddôst. – 99, voj. – 215; dovedna – 347.
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Zborové jednotky: 
padlých: voj. – 6,
ranených: poddôst. – 22, voj. – 35; dovedna – 57,
nezvestných: voj. – 5.
Spolu vyradených: poddôst. – 22, voj. – 46; dovedna – 68.

Spolu bolo v období od 15. III. do 15. IV. 1945 vyradených:
padlých: dôst. – 22, poddôst. – 144, voj. – 284; dovedna – 420,
ranených: dôst. – 64, poddôst. – 496, voj. – 1 289; dovedna – 1 849,
nezvestných: dôst. – 3, poddôst. – 62, voj. – 301; dovedna – 366.
Spolu vyradených: dôst. – 98, poddôst. – 672, voj. – 1 874; dovedna – 2 635.

Straty 1 čs. zboru v technike:
tanky – 31, KPÚV 76 mm – 1, mínomety 120 mm – 3, mínomety 82 mm – 2, 

ŤG Maxim – 1, ĽG – 14, samopaly – 84, pušky – 58, pištole – 9.

VIII. Organizovanie nových jednotiek:
Na rozkaz 4. UF zo dňa 5. II. 1945 som dňom 20. II. 1945 nariadil zorganizovať 

4. čs. sam. tankový prápor podľa vojnových tabuliek 010/467, s počtom osôb 177 
a 31 tankov. Miesto formovania – Poprad, v 1. čs. náhradnom pluku. Za dočasného 
veliteľa bol určený npor. Grygera.

Na základe rozhodnutia vojnovej rady 4. UF zo dňa 21. III. 1945 bol zriadený 
dňa 23. III. 1945 „Zvláštny oddiel“ podľa vojnových tabuliek 04/391, so súhrnným 
počtom osôb 197. Zvláštny oddiel je samostatnou kmeňovou hospodárskou stoti-
nou. Operačne a disciplinárne je podriadený prednostovi OBZ zboru.

Na základe rozhodnutia vojnovej rady 4. UF zo dňa 21. III. 1945 bola dňom 23. 
III. 1945 zriadená trestanecká rota podľa vojnových tabuliek 07/395, so súhrnným 
počtom 141 osôb. Tým sa ruší trestanecký oddiel, ktorý bol operačne podriadený 1. 
čs. brigáde. Operačne zostáva trestanecká rota podriadená 1. čs. brigáde. Po stránke 
disciplinárnej je trestanecká rota podriadená veliteľovi 1. čs. zboru. Za veliteľa je ur-
čený npor. pech. Bojko Teodor.

Dňom 15. III. 1945 bola zriadená vojenská odsunová nemocnica – Vyšné Hágy 
ako samostatné kmeňové a hospodárske teleso. Nemocnica má 1 000 lôžok a bude 
postupne rozšírená na 2 000 lôžok.

Vojnová rada 4. UF dovolila umiestniť v Spišskej Novej Vsi náhradnú peruť. 
Dnešný počet jej osôb je 148.

Denným rozkazom zboru č. 42, čl. 8 zo dňa 11. IV. 1945 bola dňom 7. IV. 1945 
v Ružomberku zriadená druhá odsunová nemocnica. Za veliteľa bol ustanovený škpt. 
zdrav. Štekláč Bohuš.
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IX. Počet aktívnych bodákov ku dňu 15. IV. 1945:
1. čs. brigáda: 1. peší prápor – 216, 2. peší prápor – 214, 3. peší prápor – 192, 

prápor samopalníkov 1 –79, trestanecká rota – 55; spolu – 756.
3. čs. brigáda: 4. peší prápor – 107, 5. peší prápor – 196, 6. peší prápor – 190, 

prápor samopalníkov 2 – 88; spolu – 644.
4. čs. brigáda: 7. peší prápor – 158, 8. peší prápor – 158, 9. peší prápor – 257, 

prápor samopalníkov 3 – 155; dovedna – 818.
Lyžiarsky prápor samopalníkov 1 – 45.

Počty prieskumných jednotiek ku dňu 15. IV. 1945:
1. čs. brigáda: 1. peší prápor 19, 2. peší prápor – 10, 3. peší prápor – 10, brig. 

prieskum – 104; spolu – 143.
3. čs. brigáda: 4. peší prápor – 12, 5. peší prápor – 26, 6. peší prápor – 10, prápor 

samopalníkov 2 – 7, brig. prieskum – 80; spolu – 135.
4. čs. brigáda: 7. peší prápor – 23, 8. peší prápor – 31, 9. peší prápor – 25, brig. 

prieskum – 97; spolu – 176.
Kmeňové počty osôb v prílohe.8

X.  Záver:
V období od 15. III. do 15. IV. 1945 1. čs. zbor viedol vyčerpávajúce útočné boje 

v ťažko schodnom horskom teréne. Hoci pechota nebola na boj v horách takmer vy-
cvičená, vďaka fyzickej zdatnosti všetky prekážky prekonala a boje sa skončili úspeš-
ne. Veľmi dobré výkony podali delostrelci, ženisti a spojári. Obťažné  bolo zásobo-
vanie strelivom, bolo nutné zriaďovať nové cesty v horách, pri čom veľmi ochotne 
spolupracovalo civilné obyvateľstvo z okolia Turčianskeho Sv. Martina a Vrútok.

Veliteľský káder 1. čs. zboru získal v týchto bojoch veľmi cenné skúsenosti. 
Útočné akcie však nemali dostatočne energický spád, a to preto, že bojová morál-

ka novo zmobilizovaných z rôznych príčin tak mužstva, ako aj dôstojníkov je veľmi 
nízka. Obzvlášť sa prejavila slabá odolnosť voči nemeckým protiútokom, nesamostat-
nosť a panický strach pred Nemcami.

Veliteľ 1. čs. zboru
brig. gen. KLAPÁLEK K.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/13, inv. č. 94. 

* * *
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1  Żory.
2  Wodzisław Śląski.
3  Olša.
4   Tworków.
5   Dlhá Lúka.
6  Obec bola pričlenená k obci Drážkovce.
7  Slawoszowicze.
8  Nepublikuje sa.
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94  1945, 17. apríla. Košice. – Výťah z uznesenia vlády
Československej republiky

Vláda na svojej schôdzi dňa 17. apríla 1945 prijala, okrem iného, toto uznese-
nie:

5. Vláda schválila a odporučila prezidentovi republiky schváliť program činnosti 
MNO podľa návrhu, ktorý Vám bol zaslaný ako súčasť opisu protokolu o schôdzi 
predsedníctva vlády zo dňa 12. apríla 1945.

Program MNO
1. Na oslobodenom území mobilizovať zbrane schopných občanov, organizovať 

novú čs. armádu, starať sa o urýchlený výcvik, výstroj a výzbroj a nasadenie čo naj-
väčšieho počtu čs. vojska na fronte. 

2. Na nepriateľom obsadenom zázemí organizovať celonárodný boj najširších 
vrstiev proti okupantom.

3. Starať sa o presun vojenských jednotiek pozemných i leteckých zo západu na 
oslobodené čs. územie.

4. V prvej etape premenovať 1. čs. zbor na 1. čs. armádu a organizovať 1. čs. armá-
du takto: – štyri čs. samostatné brigády preorganizovať na štyri divízie,

– tankovú brigádu na tankovú divíziu,
– ťažký delostrelecký pluk 5 premenovať na ťažkú delostreleckú brigádu,
– zriadiť delostreleckú protitankovú brigádu,
– zriadiť mínometnú brigádu,
– zriadiť protilietadlový delostrelecký pluk,
– preorganizovať zborový ženijný prápor na ženijnú brigádu,
– preorganizovať zborový spojovací prápor na spojovací pluk,
– zriadiť železničný prápor,
– v leteckej divízii zriadiť 4. bombardovací pluk.
Premenovanie zob ru na armádu môže byť uskutočnené ihneď, pretože zbor už 

teraz obsahuje všetky zložky potrebné pre armádu. Rozšírenie na divízie a zriadenie 
ďalších jednotiek závisí na dodaní výstroja a výzbroje. Pokiaľ ide o doplnenie osoba-
mi, môže byť uskutočnené do jedného mesiaca.

5. Ďalej MNO zriaďuje na Slovensku dve oblastné veliteľstvá:
– východné so sídlom v Košiciach,
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– západné so sídlom v Nitre.
Úloha oblastných veliteľstiev:
podľa smerníc MNO – obnoviť okresné doplňovacie veliteľstvá,
– vykonávať mobilizáciu osôb, koní, vozidiel,
– zriadiť výcvikové strediská,
– uskutočňovať výcvik nováčikov a vycvičených odosielať k armáde,
– sústreďovať mobilizovaných záložníkov a odosielať ich k  záložnému pluku 1. 

armády,
– zriaďovať vojenské nemocnice,
– zabezpečovať a chrániť vojenské objekty a vojenský majetok.
V každej oblasti budú výcvikové strediská pechoty a delostrelectva, pre pechotu 

niekoľko, pre delostrelectvo po jednom – Kežmarok pre východnú oblasť a pre zá-
padnú oblasť Malacky.

Výcvikové strediská: –  pre letectvo v Spišskej Novej Vsi,
– pre tankové vojsko v Českom Těšíně,
– pre ženijné vojsko v Novom Meste nad Váhom,
– pre spojovacie vojsko v Ružomberku,
– automobilové učilisko v Ružomberku.
Záložný pluk bude posunutý za armádou a to do Turčianskeho Sv. Martina.

Dôstojnícke školy budú umiestnené takto:
– pre pechotu v Poprade, 800 – 1 000 osôb,
– pre delostrelectvo v Kežmarku, 400 – 500 osôb,
– pre tankové vojsko v Českom Těšíně, 100 osôb,
– pre letectvo v Spišskej Novej Vsi, 100 osôb,
– ženijné vojsko v Poprade, 100 osôb,
– spojovacie vojsko v Ružomberku, 150 osôb,
– škola pre osvetových dôstojníkov v Poprade, podľa potreby,
– hospodárska škola v Poprade, podľa potreby,
– chemické učilisko pri delostrelectve, podľa potreby.

Postupne obnovíme aj vojenské nemocnice. Zatiaľ sú nemocnice:
– Ružomberok – 1 000 lôžok,
– Vyšné Hágy – 1 000 lôžok so 700 ranenými.
Postupne obnovíme vojenské nemocnice vo všetkých miestach, v ktorých boli 

predtým.
Invalidi sú umiestnení v Matliaroch. Rekonvalescenti vo Vojenských zruboch pri 

Novom Smokovci. MNO navrhne, aby sa čo najskôr začalo s preškoľovaním inva-
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lidov na občianske povolanie. Pre ženy a deti vojenských osôb je zriadený útulok 
v Lučivnej pri Štrbe.

6. V druhej etape, po vstupe na české územie, sa zamýšľa postaviť postupne, ale 
čo najskoršie:  –  12 divízií,

– 2 tankové divízie,
– 2 letecké divízie,
– 2 ťažké delostrelecké brigády,
– 2 protitankové delostrelecké brigády,
– 2 mínometné brigády,
– protilietadlovú delostreleckú brigádu,
– príslušné ženijné a spojovacie jednotky.
Vyššie jednotky budú organizované do dvoch armád, každá s dvomi armádnymi 

zbormi.
Zriadené budú oblastné veliteľstvá, výcvikové strediská, školy na dôstojníkov v zá-

lohe – podobne ako počas prvej etapy na Slovensku.

7. Pre spoluprácu s Červenou armádou  a pre styk s najvyšším sovietskym velením 
pri MNO zriadiť sovietsku vojenskú misiu.

8. Mierová organizácia vyplynie tak z organizácie, ktorú dosiahneme počas vojny, 
ako aj zo zvláštnych dohôd. Našim návrhom bude, aby nebola menšia než ako je 
uvedené  v ad. 6./

9. MNO bude v plnom rozsahu uskutočňovať program týkajúci sa armády ob-
siahnutý vo vládnom vyhlásení.

VÚA – VHA Praha, f. VKPR, sign. 33/2/1/17, čj. 144/45 VKPR. Prípis predsedníctva vlády 
čj. 18/dôv./45 z 18. apríla 1945.
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95  1945, 24. apríla. – Výkaz prieskumnej činnosti 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR od 24. marca do 24. apríla 
1945

Vel. 1. čs. arm. zboru
2. oddelenie      SV, 24. apríla 1945  
Číslo: 236 taj. 1945

Výkaz
prieskumnej činnosti 1. čs. zboru v období od 24. 3. do 24. 4. 1945

I. Charakteristika nepriateľa
V období od 24. 3. do 24. 4. 1945 nepriateľ v pásme činnosti 1. čs. zboru nasa-

dzoval do obranných bojov všetky organické bojové jednotky 320. Volksgren. divízie, 
990. domobraneckého práporu a maďarské jednotky 46. pešieho pluku 16. pešej 
divízie.

Zoskupenie a zostavu nepriateľských jednotiek v tomto období v jednotlivých fá-
zach boja uvádza priložená mapa so zakreslenou situáciou nepriateľa (príloha č. 1)1.

Pešie pluky 320. divízie sú toho času zložené z dvoch práporov so zníženými poč-
tami s početnými stavmi mužstva 200 – 250 mužov, okrem pešieho pluku 585, ktorý 
podľa zistených správ má až dosiaľ len jeden prápor. Tiež maďarský peší pluk 46, 
ktorý bol pôvodne zložený z troch práporov, bol v prvej polovici marca tohto roka 
zreorganizovaný na dva prápory. Jednotky 587. pešieho pluku 320. divízie sú toho 
času zasadené do obranných bojov proti pravému krídlu ľavého suseda 1. čs. zboru 
v priestore Frivald – Fačkov.

V druhej polovici marca tohto roka z voľného mužstva tylových jednotiek 320. 
divízie boli organizované takzvané poplachové jednotky, ktoré boli prideľované k jed-
notlivým peším plukom divízie a v pozičnej obrane sa zasadzovali do protiútokov, pri 
ústupových bojoch sa používali ako zadné voje divízie. Okrem toho v tej iste dobe 
bola pre osobitné úlohy divízie zorganizovaná divízna bojová skupina SS Riess.

Po začatí útočných akcií čs. jednotiek na konci marca a začiatku apríla boli jed-
notky 990. domobraneckého práporu vyvedené z bojového nasadenia a odsunuté do 
tyla nepriateľa smerom západným.

V prvej polovici apríla tohto roka boli do ústupových bojov v priestore Turian 
a potom do obranných bojov na predsunutom postavení Dubná Skala (2 km sev. záp. 
od Vrútok) postupne nasadzované jednotky náhradného práporu 320. divízie. 

Hlavnú časť nepriateľského delostrelectva predstavuje 320. delostrelecký pluk, 
ktorý má tri oddiely s asi 20 – 24 delami. Činnosť tohto delostrelectva je obmedzo-
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vaná nedostatkom delostreleckej munície. V poslednom čase činnosť nepriateľské-
ho delostrelectva nahrádzajú mínometné paľby. Okrem toho činnosť nepriateľského 
delostrelectva účinne podporovala priama streľba ojedinelých protilietadlových diel 
a paľba veľkokalibrových guľometov. 

Približný počet účinkujúcich nepriateľských palebných zdrojov uvádza priložený 
výkaz (príloha č. 2)2.

Citeľné straty v období od 30. 3. do 3, 4. 1945 utrpeli najmä pešie nepriateľské 
jednotky v priestore Trstené, Bobrovec a Bobrovček pri útočných akciách čs. zboru 
na obranné postavenie v tomto priestore. Ďalšie straty utrpeli nepriateľské jednotky 
pri častých protiútokoch v horskom masíve Malá Fatra. Okrem toho časté prípady 
dezercie vojakov od svojich jednotiek mali za následok značné zdecimovanie počet-
ného stavu nepriateľských, najmä maďarských jednotiek.

Ako pozoruhodnejší doplnok osôb dostala 320. pešia div. dňa 5. 4. 1945 v Tura-
noch od 376. záložného práporu z Lübecku – asi 360 mužov. Tento doplnok osôb 
bol rozdelený medzi pešie jednotky divízie podľa počtu utrpených strát.

Ako druhý doplnok osôb dostala 320. div. cez svoj náhradný prápor asi 160 mu-
žov, hlavne z nezadeleného leteckého technického personálu, ktorý sa uvoľnil v le-
teckých jednotkách a ustupoval od Minska až po Žilinu, kde bol zadelený do peších 
jednotiek. Okrem toho pešie jednotky divízie boli doplňované mužstvom tylových 
jednotiek, ktoré bolo nahradzované zajatcami. Na doplnenie peších jednotiek sa po-
užilo tiež mužstvo niektorých delostreleckých jednotiek, ktoré boli jednak pre nedo-
statok delostreleckého materiálu, ako aj munície, zlikvidované. Utrpené straty peších 
jednotiek sa v malej miere nahradzovali aj mužstvom, ktoré sa po zranení a vyliečení 
vracalo z nemocničného ošetrovania.

Bezpečne sa zistilo, že jednotky I. práporu 586. pešieho pluku boli doplňované aj 
maďarským mužstvom zlikvidovaných maďarských delostreleckých jednotiek.

Pomer utrpených strát nepriateľských jednotiek k dostaným doplnkom uvádza 
priložený výkaz (príloha č. 3)3.

II. Činnosť nepriateľa
Ku koncu marca a na začiatku apríla tohto roka  sa nepriateľ v zostave uvedenej 

na priloženej mape so zakreslenou situáciou (príloha čís. 1) bránil všeobecne na čiare: 
ojedinelý domček južne od výšiny 933 – výšina 817 – východne od výšiny 676,8 
– západné svahy výšiny 768 (vých. od Jalovec – Trstené) – trig. 748 (záp. od Vitáli-
šoviec) vých. okraj Liptovského Sv. Mikuláša – cintorín východne od Vrbice – výšina 
624 (vých. od Iľanova) – sev. vých. svahy Poludnice – výšina 1119.

Dňa 30. 3. 1945 útočnými akciami 1. čs. zboru bol nepriateľ na pravom krídle 
pásma činnosti 1. čs. zboru vybitý z pôvodných obranných pozícií a zatlačený na čia-
ru: juh. záp. svahy hory Háje trig. 915 – severný okraj Bobrovca – severný okraj lesíka 
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južne od výšiny 828 – severný okraj Bobrovca – severný okraj Trsteného. Na tomto 
úseku sa nepriateľ viackrát podniknutými protiútokmi, podporovanými tankmi a sa-
mohybnými delami, snažil zastaviť napredovanie jednotiek čs. zboru. Do protiúto-
kov tu boli nasadzované poplachové jednotky 585. pešieho pluku a záložné jednotky 
320. divízie. Ako druhoradým účelom týchto častých protiútokov bolo zlepšenie ne-
priateľských obranných pozícií. Medzitým však nepriateľ odsunul svoj trén z tylových 
jednotiek západným smerom. Behom noci z 2. 4. na 3. 4. t. r. nepriateľ odsunul 
smerom na západ hlavnú časť svojho delostrelectva a na podporu protiútokov pone-
chal asi jeden delostrelecký oddiel v palebnom postavení v blízkosti komunikačných 
spojov Liptovský Sv. Mikuláš – Ružomberok a mínometné batérie. V tom istom čase 
nepriateľ po odsunutí svojich ťažkých zbraní a dopravných prostriedkov začal ničiť 
cestné a železničné objekty, vopred pripravené na vyhodenie podmínovaním. V noci 
z 3. 4. na 4. 4. t. r. nepriateľ svojimi hlavnými silami ustúpil do priestoru Ružom-
berka, ponechajúc na svojich doterajších obranných pozíciách, v dotyku s čelnými 
jednotkami čs. zboru, ako zadný voj časti pešieho pluku 586, zosilnené na osi ústupu 
poplachovými jednotkami.

Dňa 4. 4. 1945 sa zadný voj nepriateľa v hore uvedenej zostave zachytil na vopred 
čiastočne vybudovanom ústupovom postavení na čiare: Lúka – výšina 700 – vých. 
svahy záp. od Sielnice – juh. vých. svahy výšiny 743 – Vlachy – výšina 620 – výšina 
681 – vých. svahy západne od Ľubele.

Medzitým časti I. práporu 585. pešieho pluku v priestore kameňolomov, 1,5 km 
vých. od Švošova a Gombáša, na oboch stranách Váhu obsadili uzáverové ústupové po-
stavenie, na ktorom počas dňa 5. 4. 1945 zdržiavali postup čelných jednotiek čs. zboru. 
Dňa 6. 4. 1945 boli ale tieto jednotky údermi jednotiek čs. zboru rozprášené.

Ako ďalšie ústupové postavenie nepriateľ dňa 6. 4. 45 zaujal ústupové postavenie 
na čiare: výšina 1079 – záp. breh rieky Oravy – juh. vých. svahy výšiny 707 – výšina 
638 – trig. 568 – výšina 781 – výšina 776 – výšina 992 – Magura. Ako predsunuté 
postavenie stotina karpatských strelcov, podriadená 586. pešiemu pluku a divízna 
bojová skupina SS Riess obsadila výšinu 988 a horu Kopa. Dňa 8. 4. 1945 bolo pravé 
krídlo tohto postavenia útočnými akciami jednotiek 1. čs. zboru zatlačené na čiaru 
Ratkovo – sev. breh Váhu – vých. okraj Nolčova – Konské – trig. 590 hora Belica 
– Podhradie – výšina 704.

Dňa 9. 4. 1945 nepriateľ bojmi svojich zadných vojov ustúpil na postavenie 
v priestore západne od Turian – západne od Štiavničky – výšina 631, na ktorom sa 
bránil častými protiútokmi až do noci z 10. 4. na 11. 4. t. r., keď pod tlakom na-
šich jednotiek ustúpil na postavenia, ktoré sa tiahne všeobecne po hrebeni horského 
masívu Malá Fatra ako pásmo predsunuté, keďže pásmo odporu sa opiera o vopred 
pripravené obranné postavenie v priestore obcí Strečno, Stráňavy, Višňové, Turo4, 
Poluvsie.
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Na predsunutom horskom postavení sa nepriateľ húževnatým odporom a častými 
protiútokmi snaží za každú cenu udržať toto zaistenie pásma odporu. Dňa 22. 4. 
1945 bol po úporných bojoch vybitý z obranných pozícií v priestore Polomu a Dub-
nej Skaly.

III. Charakteristika nepr. obranných postavení
Obranné postavenie v priestore Jalovec – Liptovský Sv. Mikuláš – Iľanovo nepria-

teľ ustavične zdokonaľoval okopovými prácami až do svojho ústupu z tohto priesto-
ru. Toto obranné postavenie bolo členené do hĺbky a od predného okraja postavenia 
siahalo až po čiaru východne od Bobrovčeka – východne od Pavlovej Vsi – západ-
ne od Ondrašovej – západne od Bodíc – západne od Pavčinej Lehoty ako pásmo 
záchytné. Okrem úpravy terénu okopovými prácami toto obranné postavenie bolo 
zosilnené hustými a priestornými mínovými poľami na všetkých prístupoch k jeho 
prednému okraju.

Systém a podrobný popis opevňovacích zariadení na tomto postavení bol uvede-
ný v predošlých mesačných výkazoch.

Ústupové postavenia v priestore Sielnica – Vlachy – Ľubela, ďalej v priestore 
západne od Kraľovian – západne od Ľubochne a napokon v priestore západne od 
Turian a Štiavničky, boli úpravou terénu opevnené len čiastočne. Opevňovacie zaria-
denia na týchto postaveniach pozostávali len z ojedinelých streleckých zákopov bez 
akýchkoľvek úkrytov, prekážok a mínových polí.

Medzi ústupovými postaveniami nepriateľ na komunikačných spojoch Lipt. 
Sv. Mikuláš – Kraľovany na viacerých miestach zriadil prekážky, záseky a zátarasy. 
Okrem toho prehradil pohyb akýchkoľvek vozidiel zničením cestných a železničných 
objektov.

Obranné postavenie v priestore západne od Vrútok a Turčianskeho Sv. Martina sa 
člení do hĺbky na predsunuté pásmo všeobecne na hrebeni horského masívu Malá Fat-
ra, na pásmo odporu – opierajúce sa o osady Teplička n/V, Trnové, Višňové, Turo, Po-
luvsie, a konečne na pásmo záchytné, ktoré je bezprostrednou obranou mesta Žiliny.

Pásmo odporu a pásmo záchytné v systéme tohto obranného postavenia sú chrá-
nené protitankovými priekopami a špirálovitými prekážkami, a pozostávajú zo stre-
leckých okopov a prenosných železobetónových bunkrov.

IV. Úlohy vlastných spravodajských orgánov a prieskumných jednotiek
V období od 24. 3. do 24. 4. 1945 boli spravodajským orgánom a prieskumným 

jednotkám 1. čs. zboru podľa požiadaviek predstaveného vyššieho veliteľstva, ako aj 
podľa rozkazov veliteľa a náčelníka štábu, dané tieto úlohy:

A/ Pred začiatkom útočných akcií na obranné postavenie nepriateľa v priestore 
východne od čiary Jalovec – Liptovský Sv. Mikuláš – východne od Iľanova:
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a) Blízkym prieskumom:
1. preveriť príslušnosť, zoskupenie, bojovú zostavu a silu nepriateľských jednotiek 

nasadených do obranných bojov v priestore Jalovec – Trstené – Lipt. Sv. Mikuláš – 
Iľanovo;

2. preveriť rozmiestnenie a druh mínových polí a prekážok pred predným okra-
jom obranného postavenia;

3. preveriť umiestnenie nepriateľského delostrelectva a mínometov;
4. sledovať pohyb nepriateľa na prednom okraji obranného postavenia a v blíz-

kom tyle nepriateľa;
5. určiť stupeň prípravy nepriateľa na chemickú vojnu.
b) Hĺbkovým prieskumom:
1. zistiť príslušnosť, zoskupenie, zostavu a silu taktických záloh v priestore Bob-

rovček, Pavlova Ves, Beharovce, Liptovský Trnovec, Demänová, Palúdzka;
2. včas ustaľovať odchod hlavných síl nepriateľa;
3. pátrať a včas upozorňovať vlastné jednotky na sústreďovanie pechoty, tankov 

a samohybných diel, ako aj možné smery protiútokov nepriateľa;
4. zistiť príslušnosť, silu a zoskupenie taktických záloh nepriateľa a stav opevňova-

cích prác v priestore Turčiansky Sv. Martin – Vrútky.
B/ Pri prenasledovaní, prípadne pri ústupovom boji nepriateľa:
1. stále preverovať zoskupenie nepriateľských síl;
2. nepretržite udržiavať bojový dotyk s nepriateľskými jednotkami na smere Ru-

žomberok – Vrútky – Žilina a Turčiansky Sv. Martin – Rajec;
3. včas zisťovať nasadenie nových nepriateľských jednotiek, ustaľovať vystriedanie 

alebo odpútanie sa nepriateľských jednotiek;
4. včas zisťovať miesta ženijných prekážok na ceste ústupu nepriateľa a určovať 

stupeň zjazdnosti ciest a mostov na smere Vrútky – Žilina;
5. viesť prieskum na krídlach vlastnej útočnej zostavy s úlohou včas zisťovať zhro-

mažďovanie nepriateľskej pechoty, tankov a samohybných diel a včas upovedomiť 
vlastné jednotky o chystajúcich sa nepriateľských protiútokoch;

6. stále sledovať správanie sa nepriateľa a včas odhaľovať prípravy na plynové úto-
ky;

7. zistiť stupeň dokonalosti nepriateľských obranných postavení po stránke ženij-
nej na smeroch: Žilina – Vrútky – Turč. Sv. Martin, Žilina – Porúbka – Rajec.

C/ Pri útoku na obranné postavenia nepriateľa na hrebeni horského masívu Min-
čol a západne:

a) Blízkym prieskumom:
1. ustavične preverovať doterajšie zoskupenie nepriateľských síl, včas zisťovať do-

sadzovanie nových nepriateľských jednotiek alebo preskupovanie doteraz nasadených 
nepriateľských jednotiek;
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2. nepretržite sledovať a  včas zisťovať začiatok a smer ústupu hlavných síl nepria-
teľa z obranného postavenia;

3. stále sledovať pohyb nepriateľskej pechoty, dopravných prostriedkov po komu-
nikáciách Kraľovany – Žilina – Rajec;

4. zistiť druh a stupeň vybudovania opevňovacích prác v priestore Žilina – Bitaro-
vá – Babkov, ako aj preveriť údaje o priebehu a stupni vybudovania protitankových 
priekop v priestore Mojšová Lúčka – Hôrky;

5. účinnou propagandou znižovať bojovú morálku nepriateľských jednotiek a zís-
kavať prebehlíkov od nepriateľských jednotiek.

b) Hĺbkovým prieskumom:
1. zistiť sústreďovanie taktických záloh, tankov a delostrelectva nepriateľa 

v priestore Vizovíc a na Považí;
2. sledovať pohyby nepriateľských vojsk na komunikáciách: Púchov – Horní Lideč 

– Uherský Brod, Brumov – Horní Lideč – Valašské Meziříčí, Horní Lideč – Vizovice 
– Kroměříž, Čadca – Karlovice – Vsetín, Púchov n/Váhom – Horní Lideč – Vsetín; 

3. zistiť stav opevňovacích prác v priestore Bielych Karpát a Jabloneckých hôr.

V. Ako vlastné prieskum. orgány splnili dané im úlohy
ad A/ Tesne pred začatím útočných akcií jednotiek čs. zboru sa síce prieskumným 

jednotkám nepodarilo získaním nového kontrolného zajatca preveriť zoskupenie 
a bojovú zostavu nepriateľa nasadeného v obrannom postavení, avšak hneď počas 
prvého dňa  bojov získanými zajatcami z 587. pešieho pluku v priestore vých. od 
priestoru Trstené – Bobrovec, ako aj získaním zajatcov zo 46. pluku v priestore Bob-
rovček, bola potvrdená predpokladaná a predtým zistená bojová zostava nepriateľ-
ských síl v tomto priestore. Okrem toho hĺbkové hliadky svojimi hláseniami zo dňa 
27. 3. 45 potvrdzovali, že v zoskupení a zostave nepriateľských jednotiek nasadených 
do obranných bojov v tomto priestore nenastali žiadne podstatnejšie zmeny.

Rozmiestnenie mínových polí bolo zistené blízkym denným a nočným priesku-
mom. Drôtené prekážky a protitankové priekopy neboli postavené ani pred nepria-
teľským postavením, ani v jeho hĺbke. Rozmiestnenie nepriateľského delostrelectva 
bolo preverené pozemným pozorovaním, načúvaním zvukomerných jednotiek a hĺb-
kovým prieskumom.

Pozorovaním, načúvaním a blízkym prieskumom, ako aj prieskumom v blízkom 
tyle nepriateľa, bol zistený veľmi čulý pohyb nepriateľských vozidiel všetkého druhu 
smerom na západ, čo bolo spojené s odsunom tylových jednotiek a zásobovacích báz 
nepriateľa.

Vypočutím početných zajatcov získaných dňa 30. 3. 1945 v priestore vých. od 
Trstenej sa zistilo, že nepriateľ v najbližšej budúcnosti nepripravuje žiadny plynový 
útok.
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Ústup hlavných nemeckých síl smerom na Ružomberok zistila a dňa 30. 3. 45 
hlásila hĺbková prieskumná hliadka čís. 2. Tá istá hliadka dňa 30. 3. 1945 hlásila 
stupeň budovania obranného postavenia v priestore záp. Sielnica – Vlachy – Ľubela 
zo ženijnej stránky. 

Hĺbková prieskumná hliadka čís. 3 rdgr. čís. 11 zo dňa 29. 3. a 31. 3. 1945 hlá-
sila sústreďovanie nemeckých vojsk v priestore Štubnianske Teplice5 a väčšie sústre-
ďovanie nepriateľských dopravných prostriedkov všetkého druhu a delostrelectva 
v priestore Benice – Príbovce – Rakovo.

Hĺbková prieskumná hliadka čís. 1 hlásila pohyb 13 nemeckých tankov z priesto-
ru Ružomberka na Lipt. Sv. Mikuláš.

ad B/ Výsluchom početných zajatcov sa stále zisťovala a preverovala zostava ne-
priateľských jednotiek na jednotlivých ústupových postaveniach.

Bojový dotyk s jednotkami zadného voja ustupujúceho nepriateľa sa stále udržia-
val jednak jednotkami vlastnej pechoty prvého sledu, ako aj prieskumnými hliadka-
mi vysielanými na smere Ružomberok – Vrútky.

Hĺbková hliadka číslo 1 hlásila objavenie sa v údolí Turca nepriateľských jednotiek 
52. pešej divízie, ktoré ustupovali z priestoru Banskej Bystrice západným smerom.

Miesta ženijných prekážok na ceste ústupu nepriateľa boli vopred zistené hĺbko-
vými hliadkami. Zistilo sa, že nepriateľ pri svojom ústupe podmínovaním ničí všetky 
cestné a železničné objekty. 

Prieskumnými hliadkami, vyslanými na krídlach vlastnej útočnej zostavy sa zistilo, 
že nepriateľ nechystá žiadne protiútoku do boku bojovej zostavy našich jednotiek.

Výsluchom početných zajatcov bolo opätovne preverené, že nepriateľ bezprostred-
ne nechystá žiadne prípravy na vedenie plynových útokov.

Prieskumná hliadka čís. 1 v spolupráci s partizánskymi skupinami preverila stav 
opevňovacích prác v priestore Žilina – Vrútky – Turčiansky Sv. Martin. Plány týchto 
obranných a opevňovacích zariadení boli získané od prebehnúceho občana.

Blízkym prieskumom, ako aj výsluchom získaných zajatcov, bolo zistené, že opev-
ňovacie práce na ústupových postaveniach nie sú ukončené.

ad C/ Zoskupenie, zostava a sila nepriateľských jednotiek na obrannom postave-
ní, ktoré všeobecne prebieha po hrebeni horského masívu Malá Fatra a člení sa do 
hĺbky až po Žilinu, sa stále zisťuje a preveruje výsluchom početných zajatcov a pre-
behlíkov.

Bojový dotyk s nepriateľskými jednotkami udržiavajú jednak čelné jednotky vlast-
nej pechoty, ako aj vyslané prieskumné hliadky.

Druh a stupeň dokončenia opevňovacích prác v priestore Žilina bol zistený hĺb-
kovou hliadkou čís. 1 v spolupráci s partizánskymi skupinami. Detaily týchto opev-
ňovacích zariadení sa zisťujú tak prieskumnými hliadkami, ako aj pozemným pozo-
rovaním.
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Vlastná propaganda v poslednom čase priaznivo účinkuje na nepriateľské jednot-
ky, dôkazom čoho sú početní prebehlíci. Osvedčil sa spôsob získavania prebehlíkov 
zasielaním získaných zajatcov späť k svojim jednotkám za účelom získania ďalších 
prebehlíkov.

Hĺbková prieskumná hliadka vyslaná do tyla nepriateľa za účelom získania správ 
o nepriateľovi v priestore Bielych Karpát a Jabloneckých hôr je na ceste do určeného 
priestoru.

Všeobecne veľa správ o nepriateľovi bolo získaných výsluchom početných zajat-
cov, prehľad ktorých uvádza priložená oleáta6. Podľa príslušnosti k jednotlivým ne-
priateľským jednotkám:

112 maďarských zajatcov – 46. peší pluk,
592 maďarských zajatcov – ostatné maďarské jednotky,
23 slovenských zajatcov – slovenská pracovná služba,
133 nemeckých zajatcov – 320. Volks. gren. divízia,
2 nemeckí zajatci – bojová skupina 500 ZBV7,
5 nemeckých zajatcov – 573. peší pluk,
1 nemecký zajatec – evakuačný štáb,
4 nemeckí zajatci – 83. pioniersky prápor 3. hor. strel div.,
1 nemecký zajatec – 150. rota 15. železničný prápor,
Spolu: 873 zajatcov 

VI. Bojová činnosť vlastných prieskumných jednotiek
 a všeobecná charakteristika prieskumu:
Celá prieskumná činnosť všetkých prieskumných jednotiek bolo vykonávaná 

s cieľom splnenia úloh daných im rozkazom. Plánovanie prieskumnej činnosti bolo 
vykonané na základe osobných pokynov veliteľa zboru a prednostu oddelenia.

Pri prieskume boli praktizované tieto metódy:
a/ výpady v sile roty a čaty podporované delostrelectvom a mínometnou paľbou;
b/ prieskum za účelom preverenia nepriateľskej zostavy a zistenia palebného plá-

nu, ako aj stupňa dokončenia ústupových a obranných postavení.

VII. Výcvik prieskumných jednotiek
Následkom toho, že v uvedenom období nepriateľ ustupoval smerom na západ, 

možnosti výcviku prieskumných jednotiek boli obmedzené.
Na hĺbkový prieskum boli vyberané osoby z radov partizánov, ktorí už mali skú-

senosti z prieskumnej činnosti v nepriateľskom tyle.

VIII. Použitie prieskumných jednotiek na iné úlohy než prieskumná činnosť
Prieskumné jednotky boli použité na bojové úlohy len v ojedinelých prípadoch, 
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keď súčasne išlo o získanie správ o nepriateľovi. Na iné úlohy prieskumné jednotky 
použité neboli.

IX. Organizácia a materiálne vybavenie prieskumných jednotiek
Prieskumné jednotky 1. čs. zboru sú vybavené všetkými potrebami nutnými pre 

úspešné plnenie úloh.
Početné stavy prieskumných jednotiek, ako aj ich materiálne vybavenie, obsahuje 

príloha č. 5.8 

X. Charakteristika špeciálnych prieskumných jednotiek
a/ Delostrelecký prieskum sa vykonával hlavne pozemným pozorovaním a na-

čúvaním zvukomerných jednotiek. Tento druh prieskumu bol doplňovaný priesku-
mom hĺbkových hliadok v nepriateľskom tyle.

b/ Ženijný prieskum zistil všetky zamínované miesta pred nepriateľským obran-
ným postavením a systém opevnenia nepriateľskej obrany. Jednotliví ženisti boli pri-
deľovaní k hĺbkovým hliadkam za účelom zistenia opevňovacích prác v nepriateľ-
skom tyle.

c/ Plynový prieskum sa vykonával hlavne štúdiom ukoristených materiálov a do-
kumentov, ako aj výsluchom početných zajatcov.

Plány prieskumu boli schvaľované náčelníkom štábu čs. zboru a prednostom spra-
vodajského oddelenia.

XI. Činnosť nepriateľského prieskumu
V tomto období nepriateľ vykonával čulú prieskumnú činnosť. Obzvlášť časté 

boli prieskumné akcie nepriateľa v prvej polovici tohto mesiaca v priestore Magury 
a výšiny 765 – Žiar. Vlastný prieskum využíval slabšie nepriateľské hliadky nastroje-
ním pasce na získavanie zajatcov. 

XII. Charakteristika taktiky nepriateľa
Zvláštnosti vo vedení boja nepriateľom sa nevyskytli. Obranný boj nepriateľa je 

charakteristický častými protiútokmi. Pri ústupovom boji dôkladne ničí všetky ko-
munikačné zariadenia, aby tým brzdil postup svojho súpera.

Záver:
Za uplynulé obdobie najvýdatnejším žriedlom správ o nepriateľovi boli výpovede 

získaných zajatcov a hlásenia hĺbkových prieskumných hliadok.
V poslednom čase sa vysielanie hĺbkových prieskumných hliadok do tyla nepria-

teľa sťažuje rýchlym postupom vlastných jednotiek.
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Výsledky iných spôsobov získavania správ o nepriateľovi boli uspokojivé.

Dostanú: 2. odd. čs. zboru, MNO ako hlásenie.

Prednosta oddelenia     Náčelník štábu
mjr. pech. Fran. Sedláček   pplk. gšt. Bohumír Lomský 
    
VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/5, inv. č. 233.

* * *
1  Príloha sa nepublikuje.
2  Príloha sa nepublikuje.
3  Príloha sa nepublikuje.
4  Turie.
5 Turčianske Teplice.
6 Nepublikuje sa.
7 Peší prápor 500.
8 Nepublikuje sa.
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96  1945, 24. apríla. – Výkaz prieskumnej činnosti 4. čs.
samostatnej brigády v ZSSR za mesiac apríl 1945

4. čs. brigáda – 4. oddelenie      SV, 24. 4. 1945 
Č. j.: 10161 Taj. sprav./45  
Vec: Mesačný výkaz činnosti
 prieskumných jednotiek 4. čs. brigády  

VÝKAZ
činnosti prieskumných jednotiek 4. čs. brigády za mesiac apríl 1945.

I. CHARAKTERISTIKA NEPRIATEĽA
Vopred vybudovanou obranou sa nepriateľ počas celého tohto obdobia snažil zdržia-

vať postup našich jednotiek z priestoru Liptovského Sv. Mikuláša na Ružomberok a ďalej 
smerom na Žilinu. Počas ústupu sa vždy snažil obsadzovať výhodné postavenia tak, aby 
mal pre ďalší ústup zaistené komunikačné uzly a mohol ničiť všetky zariadenia dôležité 
pre naše jednotky. Ku koncu obdobia potom hliadkami prenikal do našich postavení, aby 
tak ohrozoval styk jednotiek a ničil naše spojenie.

II. ÚLOHY DANÉ VLASTNÝM PRIESKUMNÝM ORGÁNOM
Počas marca vlastné prieskumné orgány vykonávali v rámci operačných akcií úlohy 

tak, ako si to tieto akcie vyžadovali. Boli to hlavne tieto úlohy: získať zajatcov, prevero-
vať nepriateľský predný okraj a zaistiť dotyk s nepriateľom. Úlohy predpísané v pláne 
prieskumu sa vykonávali pokiaľ to dovolili operačné akcie.

Prieskumné akcie uskutočnené počas celého tohto obrobia sú rozdelené podľa po-
stupných cieľov, z ktorých boli podnikané útoky. A to:

1. Obrana: Poludnica – kóta 673 – výšina 748 – výšina 729,4 a ďalej na sever
V tomto priestore, v ktorom sa pracovalo až do 4. 4. 45, t. j. do oslobodenia Liptov-

ského Sv. Mikuláša, boli plnené tieto úlohy:
– preniknutím do predného okraja nepriateľa a pascou alebo prepadom sa zmocniť 

zajatcov alebo dokumentov,
– pátraním a pozorovaním preverovať predný okraj nepriateľa,
– bojom a vhodným manévrom vyprovokovať nepriateľa, aby sa prejavil, a tak udržia-

vať a overovať dotyk s nepriateľom.
2. Obrana: (postupný cieľ) Horný Malatín – Nižný Malatín – Vlachy
Postup zaisteným pochodom na Vlachy. Prieskumná rota a čaty pracujú na zaistení 

pred úsekmi svojich práporov.
Dňa 5. 4. postupuje brigáda so svojimi prápormi, prieskumnou rotou a čatami v uve-
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denom pásme na Ružomberok. Prieskumné orgány sa snažia udržiavať kontakt s nepria-
teľom. Pri tomto postupnom cieli neboli dávané špeciálne úlohy.

3. Postupný cieľ: údolie Ľubochnianky – Magura – kóta 1100 – kóta 777 – výšina 
451

V tomto pásme prieskumné orgány pracovali od 7. 4. do 9. 4. 45. Spolupôsobili 
pri zabezpečení pochodu a postupu do tohto priestoru z Ľubochne. Potom boli preve-
rované nepriateľské palebné zdroje a dosiahol sa dotyk s nepriateľom. Prieskumná rota 
bola použitá v rámci priezvedného oddielu spoločne s práporom samopalníkov pešieho 
práporu 9 a práporom lyžiarov – samopalníkov. Po splnení úlohy priezvedného oddielu 
boli prieskumné orgány brigády použité v priestore Konská – Podhradie. Prieskum sa 
uskutočňoval s cieľom preveriť predný okraj nepriateľa a udržať s ním kontakt.

4. postupný cieľ: svahy vých. od Sklabinského Podzámku a Sklabiňa
Od 9. 4. do 11. 4. 45 sa v uvedenom priestore pracovalo na preverení predného kraja 

nepriateľa, palebných zdrojov a udržaní dotyku.
5. postupný cieľ: priestor kóty 765, vrch Žiar vých. od Kuneradu a Stránske
Pred presunom do tohto priestoru sa uskutočňoval prieskum Martinských holí zá-

padne od Turčianskeho Sv. Martina. Po vykonaní tohto prieskumu prieskumná rota sa-
mostatne uskutočňovala prieskum smerom na Veľkú Lúku, výšinu 1477 a Kunerad. Po 
skončení tejto úlohy sa až do 17. 4. vykonával prieskum v priestore kóty 765 a vrchu 
Žiar zameraný na preverovanie nepriateľa, získanie zajatcov a dokumentov. V tomto čase 
boli prieskumné orgány použité vzhľadom na veľký úsek brigády aj na zaistenie.

6. postupný cieľ: priestor Polomu:
Brigádna prieskumná rota bola presunutá dňa 17. 4. do priestoru Úplazu a tu spo-

čiatku vykonávala čisto vlastné úlohy, t. j. prieskumné. Preverovanie, prepady, získanie 
zajatcov. Dňa 20. 4. bola na rozkaz veliteľa brigády zasadená na zosilnenie útoku na 
Polom, pretože až do toho času bola pomerne najpočetnejšou jednotkou brigády. V tom 
istom čase úplne nezávisle pracuje prieskumná čata pešieho práporu 8 v priestore vrchu 
Žiar a kóty 765, pretože v tom priestore bol v obrane ponechaný len peší prápor 8 posil-
nený práporom lyžiarov.

VIII. AKÉ ÚLOHY PLNILI PRIESKUMNÉ JEDNOTKY
Akciami prieskumných jednotiek bol preverovaný predný okraj nepriateľa a palebné 

zdroje nepriateľa, uskutočnené boli prepady, pozorovaním sa zistili pohyby nepriateľa 
a jeho palebné zdroje. V rámci podniknutých operačných akcií prieskumné jednotky 
ukladané im úlohy plnili dobre.

Akciami prieskumných jednotiek bola taktiež overená zostava nepriateľa vo vlastnom 
úseku, a to:

 ‒ v priestore kóty 706 záp. od Veternej Poruby – 587/II/7, 320 divízie,
‒ v priestore Poludnice –  990. Land. Sch. Batalion,
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‒ v priestore Sklabine – 585/I/5, 320. divízie,
‒ v priestore kóty 765 vých. od Kuneradu – 585/II/6, 320 divízie,
‒ v priestore Polomu – 586/II/7, 320 divízie.

IV. BOJOVÁ ČINNOSŤ PRIESKUMNÝCH JEDNOTIEK A VŠEOBECNÝ 
CHARAKTER PRIESKUMU

Okrem prepadov, ktoré boli prieskumným orgánom stanovené v pláne priesku-
mu, bola prieskumná rota na výslovný rozkaz veliteľa brigády použitá na bojové akcie 
v priestore Magury a v priestore Polomu.

Počas celého obdobia zodpovedal charakter prieskumu rámcu operačných akcií brigády. 
V priebehu presunu potom preveroval predný okraj, a tým zabezpečoval presun brigády.

S ohľadom na krátky výcvik prieskum pracoval veľmi dobre a bol vždy dobrým po-
mocníkom pri rozhodnutiach veliteľa brigády.

V. PLÁN VÝCVIKU PRIESKUMNÝCH JEDNOTIEK
Plán výcviku prieskumných jednotiek vypracovalo 2. odd. štábu brigády a v marci bol 

predložený na 2. odd. 1. čs. zboru. Spočiatku, keď prieskumné jednotky boli v priestore 
Sv. Ján – Závažná Poruba, bolo možné plánovaný výcvik aj realizovať. Od toho času však 
slúžia ako výcvik len úlohy dávané jednotkám na vykonanie, pretože tieto sú používané 
neustále, bez oddychu. Vo výcviku sa bude pokračovať, hneď ako to dovolí situácia.

VI. POUŽITIE PRIESKUMNÝCH JEDNOTIEK NA INÉ ÚLOHY AKO 
PRIESKUM

Na bojové úlohy bola prieskumná rota použitá v priestore Magury a Polomu na vý-
slovný rozkaz veliteľa brigády, pretože bola pomerne najpočetnejšou jednotkou. Inak 
bola využívaná len na vlastné úlohy.

VII. DISCIPLÍNA V PRIESKUMNÝCH JEDNOTKÁCH
V prieskumných jednotkách bola vzorná disciplína. Prieskumná rota a ostatné jed-

notky boli najkvalitnejšími po celý čas postupu.

VIII. MATERIÁLNE VYBAVENIE PRIESKUMNÝCH JEDNOTIEK
1. výzbroj: 2 ĽG, 60 samopalov, 50 pušiek, 7 pištolí;
2. výstroj: doplnená a je podľa požiadaviek a úloh;
3. stravovanie: norma 1, z času na čas zlepšované. (Vodkou, konzervami.)

IX. CHARAKTERISTIKA VEDENIA ŠPECIÁLNEHO PRIESKUMU
1. Delostrelecký: zorganizované bolo 1 pátracie družstvo 1 + 5, ktoré vykonávalo 

prieskum už počas uvedeného postupu.
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2. Ženijný: v ženijnom prápore sú 3 prieskumné hliadky, ktoré počas celého obdobia 
vykonávali prieskum na cestách vo vlastnom pásme. Dvaja členovia hliadky sa zúčastnili 
na hĺbkovom prieskume v priestore Svinnej.

3. Chemický: organizujú sa prieskumné hliadky v sile 1 + 6 v peších práporoch a de-
lostreleckom oddiele. Zatiaľ plnia ich úlohy hliadky s malým počtom 1 – 2, ktoré vyko-
návajú prieskum podľa pokynov chemického dôstojníka brigády. Pri výsluchu zajatcov je 
prítomný chemický dôstojník, ktorý dáva otázky zo svojho odboru.

X. KTORÉ DRUHY PRIESKUMU SA NAJLEPŠIE OSVEDČILI
Najlepšie sa osvedčili pasce, pretože priestor, v ktorom sa pracovalo, tomuto druhu 

zodpovedal. Taktiež to spočiatku bolo výhodné pre mužstvo, ktoré nemalo ukončený 
výcvik.

XI. PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ NEPRIATEĽA
Nepriateľ prejavoval veľkú prieskumnú činnosť v priestore Magura – kóta 765 – Žiar. 

Hliadkami prenikal do vlastnej zostavy tak, že ohrozoval spojenie jednotlivých jedno-
tiek. Týmto hliadkam sa často podarilo poškodiť vlastné telefónne vedenie a prepadnúť 
vlastné poruchové hliadky. Prenikaním a prerušovaním spojenia ďalej pôsobí v priestore 
kóty 765 a hory Žiar, pretože v tomto úseku je na vytýčenú obranu peší prápor 8 slabý. 
Vlastné jednotky však teraz tieto hliadky využívajú, aby ich prepadli a získali zajatcov.

XII. CHARAKTERISTIKA NEPRIATEĽSKEJ TAKTIKY
Výsluchom zajatcov sa zistila veľmi slabá morálka nemeckých vojsk a takmer úpl-

ný rozklad v maďarských jednotkách. Nepriateľ stále počíta s vlastnou intenzívnou 
prieskumnou činnosťou, a preto v noci zvyšuje pozornosť.

Prednosta 2. oddelenie    Náčelník štábu
kpt. pech. Korenko Ján    mjr. gšt. MURGAŠ Štefan

Dostane: 1. čs. zbor – 2. odd., 4. brig., zal.

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. C/2/6, inv. č. 234.
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97  1945, 25. apríla. – Správa veliteľstva delostrelectva 1. čs. 
samostatnej brigády v ZSSR o činnosti delostrelectva 
brigády počas apríla 1945

Veliteľstvo delostrelectva 1. čs. sam. brigády     Pole, 25. 4. 1945
Vec: Správa o činnosti delostrelectva za mesiac apríl 1945.
Prílohy:

Veliteľstvo delostrelectva 1. čs. arm. zboru
SV

1. Situácia vlastných jednotiek k 1. 4. 1945
Naše jednotky sa v dočasnej obrane na čiare Beniky – 400 m juž. od Bobrovčeka 

– 400 m juž. od Jalovca – 100 m záp. od kóty 676,8 – kóta 706 – kóta 729,4 – kóta 748 
– 500 m vých. od Liptovského Sv. Mikuláša pripravujú na útok.

Terén hornatý, porastený lesom, miestami ešte sneh, cesty silno zablatené, ťažko 
zjazdné, takže namiesto koní museli byť mínomety III/1 oddielu ťahané volmi. Volmi 
boli taktiež ťahané aj kanóny delostreleckého pluku 2. Boli organizované skupiny civil-
ného obyvateľstva, ktoré vypomáhali v úprave ciest i pri prinášaní streliva do palebných 
postavení.

2. Činnosť vlastných jednotiek počas mesiaca
Na konci marca (30. 3. 45) po vydarenom útoku pechota značne zlepšila naše posta-

venia tým, že vyflangovala nepriateľa obsadením Trestného, kóty 828, osád Jalovec, Bob-
rovček a hory Háje. Obsadili sme aj severný okraj Bobrovca, tento sme ale museli opustiť 
následkom energického protiútoku nepriateľa podporovaného 2 samohybnými delami. 
Odo dňa 31. 3. 1945 do 3. 4. 1945 naša pechota s pomocou delostrelectva odrážala úto-
ky nepriateľa, ktorý, majúc ohrozené ľavé krídlo, sa chcel zmocniť stratených pozícií. 

Dňa 4. 4. 1945 vyrazili naše jednotky do útoku a počas dňa očistili od nepriateľa: Bob-
rovec, Trstené, Pavlovú Ves, Liptovský Sv. Mikuláš, Ondrášovú, Ráztoky, Trnovec a ďalej 
niekoľko dedín západne až po dedinu Sv. Mara a dosiahli východný okraj Bešeňovej.

Dňa 5. 4. 1945 naše jednotky pokračovali v útoku, resp. prenasledovaní nepriateľa, 
ovládli mesto Ružomberok a po zdolaní odporu slabých krycích prvkov nepriateľa po-
stúpili až k Ľubochni. Tu sa nepriateľ zachytil na pozíciách veľmi výhodných pre obranu 
a kladie húževnatý odpor. Dňa 6. 4. 1945 pokračujúc v útoku údolím Váhu dosiahli 
priestor asi 2 km východne od Kraľovian. Nepriateľ pri ústupe vyhodil všetky mosty, 
zatarasil cesty, takže zásobovanie proviantom a strelivom naráža na veľké ťažkosti. Od-
vážnym manévrom cez horský masív Veľkej Fatry naše jednotky prenasledujú nepriateľa 
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v dňoch od 6. 4., pričom sa časť delostrelectva 1. brigády presunula úplne neschodným 
terénom cez horské sedlo asi 700 m vysoko, cestami, ktoré museli vybudovať ženisti s po-
mocou civilného obyvateľstva. Na presun každého 76 mm kanóna bolo treba 6 – 8 párov 
volov a väčšia časť streliva bola prenesená civilným obyvateľstvom. Po likvidácii nepria-
teľského odporu v Krpeľanoch, ďalej odporu záp. a sev. záp. od Štiavničky, naše jednotky 
opäť začali postup na západ a dňa 10. 4. 1945 dobyli Vrútky. Nepriateľ sa zachytil záp. od 
Vrútok, na horskom masíve Malej Fatry a v úzkom údolí Váhu a od 11. 4. 45 je v úpor-
nej obrane. Naše jednotky skoro každý deň útočia na nepriateľské pozície a po ťažkých 
bojoch dobyli Polom (kóta 1069), prebojovali sa k západnému okraju lesa východne od 
Tura a Vyšňového. S veľmi účinnou podporou delostrelectva vyčistili od nepriateľa úžinu 
Váhu do hĺbky 4 km, pričom bolo zabitých a zranených (najmä delostreleckou paľbou) 
niekoľko sto nepriateľských vojakov a dôstojníkov. 

3. Nepriateľ.
Charakteristika činnosti nepriateľa: 
Nepriateľ sa za každú cenu snažil udržať na čiare Jalovec – Liptovský Sv. Mikuláš – Iľa-

novo. Keď ale vojská 2. ukrajinského frontu začali z juhu ohrozovať Ružomberok a voj-
ská 17. armádneho zboru na Orave prelomili nepriateľskú obranu a začali postupovať na 
Dolný Kubín a Párnicu, ako aj následkom silného tlaku našich jednotiek, nepriateľ bol 
nútený začať ústup. Za každú cenu sa snaží spomaliť náš postup, a preto napr. v poslednej 
fáze našich bojov počas tohto mesiaca silne protiútočí a jednotlivé horské pozície, ako 
napr. kóta 824, hora Polom atď., niekoľkokrát zmenili majiteľa. Nepriateľská obrana bola 
v tomto priestore  dôkladne vybudovaná, v údolí Váhu, v kameňolomoch sev. záp. od 
Vrútok, nepriateľ mal dobré bunkre hlboko zakopané do skál, ktoré našim delostrelec-
tvom nebolo možné dobre zasiahnuť.

Ktoré nepriateľské jednotky boli proti nám nasadené:
Na začiatku tohto mesiaca sa nepriateľ bránil jednotkami 320. „Volksgrenadier“ di-

vizie a 46. maďarským plukom. V priestore Kraľovian mal proti nám nasadených hlavne 
Maďarov z vyššie spomenutého pluku, zatiaľ čo záp. a sev. záp. od Štiavničky boli jednot-
ky 320. divízie. Teraz v priestore západne od Vrútok sa nepriateľ bráni jednotkami 585. 
a 586. pešieho pluku 320. „Volksgrenadier“ divízie a 46. peším plukom maďarským. 
V 320. divízii je mnoho Juhoslovanov, Poliakov a vlasovcov. Vlasovci sú používaní hlav-
ne proti partizánom.

Delostrelectvo nepriateľa:
Delostrelectvo nepriateľa strieľa veľmi málo, takže nebolo možné presnejšie zistiť, 

koľko nepriateľského delostrelectva je proti nám. Z výsluchov zajatcov sa zistilo, že ne-
priateľ má proti nám asi 3 batérie 105 mm, 1 – 2 batérie 150 mm diel a 1 – 2 batérie 
protilietadlových diel používaných na priamu streľbu. Okrem toho asi 3 batérie 81 mm 
mínometov.
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4. Vlastné delostrelectvo:
a) Rozmiestnenie – pozri. pod 1. (situačné náčrty)1.

b) Počas celého mesiaca bolo v palebných postaveniach 6 PL diel, 10 – 12 kanónov 
76 mm (v 2. del. pluku je teraz 16 kanónov, z ktorých 2 sú v súčasnosti dávané do opravy 
– letnú smazku2 a 2 sú ešte používané na výcvik 4. batérie od 31. 3. 45 do 25. 4. 45, ďalej 
11 mínometov a od 11. 4. 45 do dneška ešte 11 húfnic.

Delostrelectvu je teraz (od 14. 4. 45) pridelený oddiel OGGMD3 (RS) so 6 odpaľo-
vacími zariadeniami.

c) Koľko delostrelectva bojovalo v našom pásme. Pretože terén nie je spôsobilý na 
rozvinutie delostrelectva, delostrelectvo 1., 3. a 4. brigády, a okrem toho 5. delostrelecký 
pluk, je rozmiestnené v priestore údolia Váhu. Do horských pozícií bola od každej brigá-
dy vytiahnutá len časť mínometov a 76 mm kanónov.

d) Plány palieb a schémy pripravených palieb pozri č. 2.4

e) Vzdialenosti palebných postavení a pozorovateľní od predného okraja nepriateľa. 
Pozorovateľne boli od predného okraja nepriateľa vzdialené 100 – 500 m a boli prí-
pady, že boli pred predným okrajom vlastnej pechoty. Ohľadom skúseností získaných 
z priveľkého predsunutia pozorovateľní pozri na konci tohto hlásenia odsek „Skúse-
nosti“.

Vzdialenosti palebných postavení od predného okraja nepriateľa boli pri 76 mm ka-
nónoch, pokiaľ tieto neboli postavené na priamu streľbu, a teda stáli na našom prednom 
okraji, bola 2 – 3 km, pri 120 mm mínometoch 1 500 – 3 000 m podľa toho, aké mož-
nosti poskytoval terén, pri 122 mm húfniciach 2 – 3 km.

5. Spolupráca delostrelectva s pechotou
Písomne je od veliteľov práporov a veliteľstva brigády doložené, že delostrelectvo dob-

re podporovalo akcie pechoty, že požadované paľby boli poskytnuté rýchlo a presne, teda 
vychádza najavo, že spolupráca musela byť veľmi dobrá. Je pravdou, že následkom ma-
lého prísunu streliva musíme šetriť strelivom, napriek tomu je možné povedať, že všetky 
akcie pechoty boli počas minulého mesiaca delostrelectvom výdatne podporované, a že 
delostrelectvo má určite značné zásluhy na tom, že sa jednotlivé akcie tak dobre vydarili. 
Poukazujem napr. na akciu pri južnom kameňolome (na mape nezakresleného) juhový-
chodne od zastávky Dubna Skala. Tu skupina škpt. Šajnera5 skvele riadenou paľbou do-
siahla úplnú demoralizáciu nepriateľských skupín brániacich postupu našich jednotiek. 
Nepriateľ, ktorý tu bol veľmi dobre zakopaný, bol pre našu pechotu takmer neprístupný 
a jedine zničením bunkrov delostreleckou  paľbou sme dosiahli zrútenie sa nemeckej 
obrany. Podľa výpovedí u zajatcov bolo v tomto pomerne veľkom úseku frontu násled-
kom delostreleckej paľby niekoľko desiatok mŕtvych a ešte viac ranených.

Normálne majú naše delostrelecké jednotky pri peších práporoch svojich styčných 
dôstojníkov, ktorí majú svoje linky a odovzdávajú požiadavky veliteľov práporov bezod-
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kladne jednotke, ktorá prápor podporuje. Velitelia práporov boli bez výnimky so svojimi 
styčnými veľmi spokojní, čo potvrdili aj písomne.

6. Novinky v taktike vlastných a nepriateľských jednotiek – počas uplynulého mesia-
ca zistené neboli.

7. Účinok delostreleckej paľby a spotreba streliva v priebehu mesiaca apríla
Počas apríla bolo (od 28. 3. 45 do 20. 4. 45) vystrieľaných dovedna 358 granátov 122 

mm OF6 a (od 23. 3. 45 do 21. 4. 45) 1 881 mín 120 mm OF, 1 622 nárazových, 25 
priebojných a 9 šrapnelových granátov 76 mm, 3 019 nábojov 37 mm a 3 445 nábojov 
12,7 mm.

Dovedna bolo zničených 18 ŤG, 21 ĽG, 4 bunkre, 3 pozorovateľne, 1 samohybné 
delo, 2 PT kanóny, 1 veľkokalibrový guľomet, 2 nákladné autá, 8 povozov, zabitých alebo 
zranených bolo do 450 nepriateľských vojakov a dôstojníkov. 

8. Straty delostrelectva 1. brigády počas operačného mesiaca
Del. pluk 2: padlých – 5, ranených – 8, 1 studebaker zničený granátom.
Del. pluk 1: padlých – 3, ranených –10, 1 studebaker, 1 kolesna, 1 stereotrúba, 11 

km kábla, 1 telef. aparát.
Štáb delostrelectva: padlých – 1, 4 km kábla.
PL oddiel: ranených – 3.
Dovedna: padlých – 9, ranených – 21 (z toho 1 dôst. padlý, 2 dôst. ranení).

9. Doplnky.
Počas operačného mesiaca apríl delostrelectvo dostalo tieto doplnky:
Del. pluk 1: dôstojníci – 2, rtm. – 5, mužstvo – 110.
Del. pluk 2: dôstojníci – 1, rtm. – 1, mužstvo – 48.
PL oddiel: mužstvo – 73.
Štáb delostrelectva: dôstojníci – 1, mužstvo 10.
Dovedna doplnkov: dôstojníci – 4, rtm. – 6, mužstvo – 241. 

10. Zásobovanie:
‒ proviantom ‒ bolo uspokojujúce. Strava bola rôznorodá, čo do kvality a kvantity 

dostačujúca.
‒ bielizňou – každých 10 dní bola vymieňaná, ale opäť sa vyskytli prípady, že aj bie-

lizeň nie úplne čistá, ba aj zavšivená bola vydaná ako čistá. Intendancia na náš zákrok 
sľúbila nápravu.

‒ obuvou – javí sa katastrofálny nedostatok obuvi. Dielne nie sú schopné značne 
rozbitú obuv opraviť. Novej obuvi bolo vydané veľmi málo. 
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‒ strelivom ‒ zásobovacia služba pôsobila bezchybne, ale prídel streliva je pod prieme-
rom minulých mesiacov, ktoré už taktiež boli podpriemerné.

11. Záver
V apríli sa boje odohrávali v neobyčajne ťažkom horskom teréne, väčšinou počas veľ-

mi nepriaznivého počasia.
Pre nedostatok streliva I/1 oddiel plnil úlohy len veľmi zriedka. Hlavná váha plnenia 

palebných úloh padla na III/1 oddiel, delostrelecký pluk 2 a čiastočne na rotu VGPL PL 
oddielu 17. Len s vypätím všetkých síl bolo delostrelectvo schopné podporovať pechotu 
v jej akciách. Napriek tomu, ako som skôr uviedol, všetky úlohy dané delostrelectvu boli 
splnené k úplnej spokojnosti veliteľov pechoty.

Presuny, napr. presun do Bobrovčeka, boli uskutočnené po neudržiavaných horských 
cestách, v hlbokom blate a bolo nutné prekonať príkre stúpania. Už v bojoch o Liptovský 
Sv. Mikuláš boli mnohé palebné postavenia vo výške až 900 m. 76 mm kanóny museli 
byť ťahané až šiestimi pármi volov, mínomety boli ťahané normálne štyrmi pármi koní. 
Napriek tomu sa po vydarenom útoku našich jednotiek 4. 4. 45 podarilo prekonať všetky 
ťažkosti a mínomety i kanóny, pridelené pechote ako priama podpora, postupovali po 
ťažkých cestách v horskom teréne tesne za pechotou.

Mimoriadne ťažký bol prísun materiálu a streliva cez horský masív Veľkej Fatry medzi 
Ľubochňou a Nolčovom, kde napríklad kanóny boli ťahané ôsmimi pármi volov a do 
kopca tlačené 15 – 20 vojakmi. Strelivo muselo byť prenesené ľuďmi.

Konečná doprava 7/1 batérie a 2/2 batérie (prvá je mínometná, druhá kanónová) do 
takmer 1 200 metrovej výšky bola možná len pri krajnom vypätí všetkých síl. Doprava 
streliva a stravy sa vykonáva s pomocou nosičov za výdatného použitia volských poťa-
hov.

Delostrelectvo muselo počas celého mesiaca riešiť ťažké dopravné a zásobovacie prob-
lémy. Voly používané delostreleckým plukom 2 často onemocneli, alebo po 8 – 10- dňo-
vom používaní v horách tak zošli, že museli byť vymenené. Pretože vo Vrútkach, Tur-
čianskom  Sv. Martine a najbližších dedinách boli voly zmobilizované, bolo ich nutné 
dopravovať z dedín vzdialených až 35 – 45 km. Niekoľkokrát, keď bolo potrebné, sme 
boli nútení dopravovať voly na studebakeroch. Komplikácie boli aj so stravovaním po-
honičov volov. Intendancia na nich nevydáva žiadnu stravu a poukazuje na to, že stravo-
vanie sa má zabezpečovať s pomocou národných výborov. Miestny národný výbor nemá 
dostatočné zásoby, takže bolo nutné posielať autá, resp. poveriť hospodársku správu, aby 
priviezla pajok8 z dedín, z ktorých pochádzajú rôzni majitelia volov. Taktiež nebolo včas 
postarané ani o zásobovanie senom. Tak sa stalo, že voly zmobilizované intendanciou ne-
mali so sebou krmivo, pretože sa majiteľom nepovedalo, že sa zaberajú na dlhší čas, alebo 
sa im nedal dostatok času na to, aby seno vzali so sebou. V poslednom čase sa objavili 
nové problémy: veterinár delostreleckého pluku 1 zistil, že 14 párov volov má slintačku. 
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Tieto voly boli ihneď poslané domov. Je však nebezpečenstvo, že medzitým boli nakazené 
ďalšie.

Napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam delostrelectvo splnilo všetky úlohy, ktoré 
mu boli dávané. Ťažkosti sú však stále väčšie a ak niektoré problémy nebudú čoskoro 
riešené, nebude možné garantovať splnenie bojových úloh.

12. Návrhy. 
Žiadame l./ Doplnenie autotransportu.
 2. Doplnenie a výmenu spojovacieho materiálu.
 3. Doplnenie dôstojníckych kádrov.  

1. PNŠ      Náčelník štábu delostrelectva
Nečitateľný podpis     Nečitateľný podpis

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs.- arm. sbor v SSSR, sign. G/7/3, inv. č. 543.

* * *

1   Nepublikujú sa.
2   Namazanie.
3  Otdeľnyj gornyj gvardejskij minometnyj divizion (slov. samostatný horský gardový mínometný 

oddiel).
4   Nepublikuje sa.
5  Škpt. Václav Šajner.
6  Oskoločno-fugasnyj (slov. trieštivo-trhavý).
7  Veľkokalibrových guľometov proti lietadlám protilietadlového oddielu 1.
8  Prídel (dávka) potravín.
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98  1945, 29. apríla 1945. – Počty 1. čs. armádneho zboru
v ZSSR k 29. aprílu 1945

jednotka dôst. rtm. podd. voj. dovedna kone autá kurzy
štábna rota 59 2 81 72 214 14 34 -
veliteľská čata 1 - 8 25 34 - - -
bezpečnostný oddiel - 2 54 7 63 1 1 -
štábna bat. delostrelectva 14 - 44 47 105 9 6 -
zvláštny oddiel 8 5 73 142 228 - 2 -
1. čs. spojovací prápor 36 21 280 207 544 82 44 -
1. čs. ženijný prápor 27 7 152 271 457 36 18 -
1. čs. stav. cestný prápor 10 8 82 456 556 86 2 -
tylové jednotky zboru 135 52 513 1 062 1 762 91 278/96 -
rota ZU 6 4 16 16 42 2 - -
dovedna 296 101 1 303 2 303 4 005 321 385/96 -
1. čs. brigáda 220 114 1 562 2 437 4 333 594 182 -
3. čs. brigáda 232 68 1 437 2 550 4 287 695 132 -
4. čs. brigáda 202 73 1 211 2 712 4 198 675 61 -
1. čs. tanková brigáda 71 23 480 523 1 097 - 77 -
delostrelecký pluk 5 69 12 330 654 1 065 24 47 -
1. čs. lyž. práp. samopal. 2 - 24 22 48 15 - -
trestná rota 2 - 13 107 122 8 - -
dovedna 798 290 5 057 9 005 15 150 2 011 499 -
2. čs. paradesantná brigáda 121 80 869 3 649 4 719 312 11 -
1. čs. náhradný pluk 235 96 660 1 832 2 823 52 16 -
tranzitný prápor - 2 175 1 622 1 799 - - -
výcvikový prápor 10 3 231 2 107 2 351 - - -
4. čs. tankový prápor 7 2 28 274 311 - - -
automobilové učilište 5 2 99 251 357 - 13 312
dovedna 378 185 2 062 9 735 12 360 364 40 312
CHPPG1 - - - 818 818 - - -
inštruktori Červenej armády 208 - 165 173 546 - - -
spolu 1. čs. armádny zbor 1 680 576 8 587 22 036 32 879 2 696 924/96 -
Ministerstvo národnej obrany - - - 879 879 - - -
1. čs. letecká divízia 158 42 515 242 957 - 16 -
letecké učilište 30 15 103 130 278 - - -
dôstojnícka škola pechoty 29 4 201 672 906 10 - 778
dôstojnícka škola delostrel. 6 1 62 84 153 2 1 87
spojovacie učilište 16 3 93 332 444 3 - 292
výcvikové stredisko „Levoča“ 90 12 301 5 473 5 876 - - -
výcvikové stredisko „Poprad“ 16 3 155 3 159 3 333 - - -
odsunová nemocnica 1 - - - 1 275 1 275 - - -
odsunová nemocnica 2 - - - 320 320 - - -
liečebné ústavy 46 16 187 545 794 - - -
Spolu VOV a MNO 391 96 1 617 13 111 15 215 15 17 -
spolu čs. voj. jednotky 2 071 672 10 204 35 147 48 094 2 711 941/96 -
neprítomných 6 2 98 634 740 - - -
zajatecký tábor - - - 40 40 - - -

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/3, inv. č. 365.

* * *
1  Chirurgická poľná mobilná nemocnica
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99  1945, 30. apríla. – Straty a doplnky 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR od 1. apríla do 30. apríla 1945

jednotka

STRATY DOPLNKY
dôst. rtm. podd. voj. spolu dôst. rtm. podd. voj. spolu

1. čs. brigáda 8 1 205 561 775 46 8 148 510 712
3. čs. brigáda 19 6 186 471 682 33 5 152 605 795
4. čs. brigáda 21 2 204 523 750 52 11 109 405 577
tanková brigáda 9 2 54 52 117 6 2 9 - 17

del. pluk 5 3 - 4 25 32 17 5 24 72 118
spoj. prápor 1 3 - 19 24 46 13 3 - - 16
žen. prápor 1 - 2 1 5 8 8 1 5 - 14
stav. cestný prápor - - - 1 1 3 1 4 129 137
lyžiarsky prápor - - 10 8 18 1 - - - 1
DOVEDNA 63 13 683  1 670 2 429 179 36 451 1 721 2 387

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/24. inv. č. 387.
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100 1945, 5. mája. Praha – Počty 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR k 5. máju 1945

1. čs. zbor v ZSSR
4. oddelenie
Vec: Stav 1. čs. zboru ku dňu 5. 5. 1945

jednotka dôst. rtm. podd. voj. dovedna kone autá kurzy
štábna rota 56 2 94 68 220 14 34 -
veliteľská čata 1 - 9 24 34 - - -
bezpečnostný oddiel 1 1 59 7 68 - 1 -
Štábna bat. delostrelectva 14 - 44 47 105 9 6 -
zvláštny oddiel 8 5 83 144 240 - 2 -
1. čs. spojovací prápor 34 21 329 206 590 82 44 -
1. čs. ženijný prápor 28 7 156 268 459 36 17 -
1. čs. stav. cestný prápor 11 8 84 448 551 86 1 -
tylové jednotky zboru 111 64 524 613 1 312 97 355 -
rota ZU 6 2 35 2 45 3 - -
dovedna 270 110 1 417 1 827 3 624 327 460 -
1. čs. brigáda 220 114 1 551 2 424 4 307 596 232 -
3. čs. brigáda 232 68 1 421 2 501 4 222 693 163 -
4. čs. brigáda 202 73 1 193 2 664 4 132 671 59 -
1. čs. tanková brigáda 68 23 473 512 1 066 - 39/39 -
delostrelecký pluk 5 69 12 331 654 1 066 24 47 -
1. čs. lyž. práp. samopal. 2 - 23 18 43 16 - -
trestná rota 2 - 12 101 115 8 - -
dovedna 795 290 5 004 8 872 14 961 2 008 540/39
2. čs. paradesantná brigáda 129 89 870 3 808 4 896 307 17 -
1. čs. náhradný pluk 276 95 775 2 361 3 507 31 16 -
tranzitný prápor - 2 211 2 570 2 783 - - -
výcvikový prápor 2 1 211 2 138 2 352 - - -
4. čs. tankový prápor 9 4 33 311 537 - - -
automobilové učilište 5 2 54 122 183 - - -
dovedna 421 193 2 154 11 310 14 078 338 33 -
CHPPG 30 6 198 632 866 - - -
inštruktori Červenej armády 201 - 185 120 506 - - -
Spolu 1. čs. armádny zbor 1 717 599 8 958 22 761 34 035 2 673 1 033/39 -
Ministerstvo národnej obrany - - - 887 887 - - -
letecká divízia 157 43 515 242 957 - - -
letecké učilište 30 15 103 130 278 - 16 -
dôstojnícka škola pechoty 29 4 207 669 909 10 1 781
dôstojnícka škola delostrel. 6 1 62 87 156 2 1 90
spojovacie učilište 16 3 95 337 451 3 - 300
výcvikové stredisko „Levoča“ 89 12 306 5 463 5 870 - - -
výcvikové stredisko „Poprad“ 16 3 181 3 436 3 636 - - -
odsunová nemocnica 1 50 9 118 972 1 149 - - -
odsunová nemocnica 2 10 3 40 120 173 - - -
liečebné ústavy 45 15 177 542 779 - - -
spolu 448 108 1 804 12 885 15 245 15 18
spolu čs. voj. jednotky 2 165 707 10 762 35 646 49 280 2 688 1 051/39
z toho žien 53 6 347 362 768 - - -
zajatecký tábor - - - 81 81 - - -

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/3, inv. č. 365.
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101 1945, 16. mája, Praha. – Počty 1. čs. armádneho zboru
v  ZSSR k 15. máju 1945

1. čs. zbor
 4. oddelenie
Vec: Bojový stav 1. čs. zboru ku dňu 16. 5. 1945

jednotka dôst. rtm. podd. voj. spolu kone autá kurzy
štábna rota 56 2 92 69 219 14 34 -
veliteľská čata 1 - 8 25 34 - - -
bezpečnostný oddiel 2 1 63 18 84 1 - -
štábna bat. delostrelectva 14 - 44 47 105 9 6 -
zvláštny oddiel 8 5 81 145 239 - 2 -
1. čs. spojovací prápor 38 21 324 203 586 82 44 -
1. čs. ženijný prápor 33 7 106 268 414 36 18 -
1. čs. stav. cestný prápor 10 8 86 460 564 86 1 -
tylové jednotky zboru 118 63 532 610 1 323 95 284 -
rota ZU 6 3 16 15 40 2 - -
spolu 286 110 1 352 1 860 3 608 325 389/76 -
1. čs. brigáda 219 115 1 619  2 236 4 189 729 182 -
3. čs. brigáda 227 66 1 432 2 490 4 215 729 182 -
4. čs. brigáda 213 76 1 185 2 526 3 998 686 60 -
1. čs. tanková brigáda 157 23 643 1 132 1 955 - 65
delostrelecký pluk 5 69 12 331 665 1 067 26 47 -
trestná rota 2 - 12 90 104 10 - -
spolu 887 292 5 220 9 129 15 528 2 161 486 -
2. čs. paradesantná brigáda 167 106 1 056 3 787 5 116 319 11 -
1. čs. náhradný pluk 211 76 594 914 1 795 31 16 -
tranzitný prápor 22 16 358 3 441 3 837 - - -
výcvikový prápor 15 18 33 3 038 3 456 113 - -
4. čs. tankový prápor 11 3 33 325 372 - - -
automobilové učilište 5 2 93 187 287 - 13 149
spolu 431 221 2 519 11 692 14 863 463 40
CHPPG 3 2 16 26 50 - - -
inštruktori Červenej armády 201 - 187 118 506 - - -
spolu 1 808 625 9 294 22 825 34 552 2 949 915/76
Ministerstvo národnej obrany - - - 887 887 - - -
1. čs. letecká divízia 157 43 515 242 957 - 16 -
dôstojnícka škola pechoty 38 4 231 593 866 10 1 722
dôstojnícka škola delostrel. 10 1 20 85 116 2 1 81
spojovacie učilište 18 3 149 220 390 3 - 149
výcvikové stredisko „Levoča“ 90 12 307 5 416 5 825 4 - -
výcvikové stredisko „Poprad“ 20 3 182 3 426 3 631 3 - -
výcv. stred. „ Ružomberok“ 2 1 37 1 062  1 102 3 - -
letecké učilište 30 15 103 130 278 - - -
odsunová nemocnica 1 49 13 263 664 989 - 1 -
odsunová nemocnica 2 36 13 203 511 763 - - -
liečebné ústavy 46 18 164 550 778 - - -
spolu 496 126 2 174 13 786 16 582 25 19
spolu čs. voj. jednotky 2 304 751 11 468 36 611 51 134 2 974 94/76
neprítomných 28 12 126 1 633 1 799 - - -
zajatecký tábor - - - 47 47 - - -

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. E/12/3, inv. č. 365.
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102 1945, 15. mája. Praha. – Oznámenie Ministerstva
národnej obrany o reorganizácie 1. čs. armádneho 
zboru na 1. armádu adresované Vojenskej kancelárii 
prezidenta republiky

Ministerstvo národnej obrany    Praha 15. 5. 1945
Čj.: 108 taj./hl. št., 4. odd. org. 1945 
Vec: 1. armáda – organizácia

Vojenská kancelária      
prezidenta republiky
Praha  

1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR bude dňom 15. 5. 1945 organizovaný ako 1. ar-
máda, a týmto dňom ho premenovávam na 1. armádu.

2. Čs. samostatné brigády (okrem 1. čs. tankovej brigády) tvoria týmto dňom 
divízie s rovnakými číslami, a to: 1. pešiu divíziu, 2. pešiu divíziu, 3. pešiu divíziu, 
4. pešiu divíziu.

3. Tabuľky zaradenia osôb divízie a štábu armády Vám budú zaslané po rozmno-
žení v najbližšej dobe.

4. S doplnkami na počty divízií počítajte po dodaní výzbroje a výstroja tak, že 2. 
a 4. pešia divízia bude doplnená z mužstva, ktoré je teraz vo výcviku na Slovensku. 1. 
divízia z mužstva zvolaného do činnej služby vojenskej z jej oblasti (t. j. Praha), 3. di-
vízia z mužstva povolaného do činnej služby vojenskej z jej oblasti (t. j. Kroměříž).

Reorganizácia bude uskutočnená podľa možnosti čo najskôr.
Dostane: Veliteľstvo 1. čs. arm. zboru – na vykonanie,
Na vedomie: voj. kancelária prez. rep.
čs. sam. obr. brig., 
veliteľ oblasti Morava.

Náč. hl. št. brannej moci
brig. gen. Boh. BOČEK

VÚA – VHA Praha, f. VKPR, sign.33-2/1/17.
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103 1945, 15. mája. Praha. – List predsedu vlády
Československej republiky Zd. Fierlingera veliteľovi 
1. čs. armádneho zboru v ZSSR gen. K. Klapálkovi

Predsedníctvo vlády Československej republiky    Praha, 15. mája 1945 

Veliteľovi 1. čs. zboru v ZSSR
gen. K. Klapálkovi

Vláda Československej republiky zdraví všetkých príslušníkov 1. čs. zboru v ZSSR 
pri príležitosti dosiahnutia konečného víťazstva nad hitlerovským Nemeckom a úpl-
ného oslobodenia republiky. Víta ich čo najsrdečnejšie na území vlasti zo svojho sídla 
matičky Prahy.

Bojovali ste od začiatku roka 1943 po boku slávnej Červenej armády pod skvelým 
sovietskym velením na Ukrajine, za čs. hranice pri Dukle, na území Slovenska a Mo-
ravy. Pomáhali ste upevňovať družbu slovanských národov Československa a ZSSR 
na vojnovom poli. Vykonali ste veľké dielo pre oslobodenie vlasti.

Vaše bojové zástavy sa pokryli slávou vďaka Vášmu vojenskému umeniu, Vašej 
statočnosti a sebaobetavosti. Mnohí z Vás boli vyznamenaní vysokými sovietskymi 
i československými  radmi a medailami. Prebojovali ste si cestu do vlasti s pomocou 
Červenej armády od pamätnej bitky pri Sokolove, cez Kyjev, Bielu Cerkev, Žaškov 
po Duklu. Zúčastnili ste sa po boku Červenej armády oslobodenia Slovenska a Mo-
ravy. Vyhnali ste nemeckých votrelcov z mnohých miest a dedín na Slovensku a na 
Morave. Oslobodili ste na území vlasti mestá Zborov, Bardejov, Levoču, Kežmarok, 
Poprad, Liptovský Sv. Mikuláš, Ružomberok, Turčiansky Sv. Martin, Vrútky, Žilinu, 
Vsetín, Hulín, Kroměříž, Prostějov. Vaši tankisti sa obzvlášť vyznamenali v bojoch  za 
Moravskú Ostravu. Vaša jednotka i jej jednotlivé útvary boli mnohokrát menovite ci-
tované v rozkazoch maršala Stalina medzi statočnými sovietskymi jednotkami, ktoré 
sa obzvlášť vyznamenali.

Váš hrdinský boj si vyžiadal mnohé obete. Vláda sa skláňa v úcte pred Vašimi 
padlými hrdinami, ktorí položili svoje životy za slobodu vlasti.

Teraz, po víťaznom skončení vojny, Vás čaká ďalšia čestná úloha. Máte sa stať 
základom novej čs. armády, ktorá bude budovaná ako armáda ľudová, demokratická, 
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podľa vzoru Červenej armády. Vláda je presvedčená, že ako ste čestne plnili bojové 
úlohy, budete plniť poctivo a usilovne i túto veľkú a dôležitú úlohu.

Predseda československej vlády
Zdeněk Fierlinger

VÚA – VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. A/2/4, inv. č. 5.
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Skratky

A – armáda 
AVT – avtomatičeskaja vintovka Tokareva, 
automatická puška Tokareva
AZO – armejskij zagraditeľnyj otriad, 
armádny zatarasovací  oddiel
bat. – batéria
BO – bezpečnostný oddiel
brig. – brigáda 
brig. gen. – brigádny generál
ČA – Červená armáda
čat. – čatár 
čís. – číslo 
čs. – československý(á)
ČSVM – Československá vojenská misia 
del. – delostrelecký(á)
div. – divízia, divízny 
div. gen. – divízny generál
dôst. – dôstojníci 
DOT – dolgovremennaja ognevaja točka, 
betónový bunker
DZOT – derevozemljanaja ognevaja točka, 
drevozemné palebné ohnisko
gard. – gardová(ý)
gen. – generál, generálny
guľ. – guľometná(ý)
h. – hora
HS – hospodárska správa 
HV – Hlavné veliteľstvo, hlavný veliteľ
CHPPG – chirurgická poľná pohyblivá 
nemocnica
int. – intendančný 
IPTAP – istrebiteľno-protivotankovyj 
artillerijskij polk, stíhací protitankový 
delostrelecký pluk
juž. – južne(ý) 
jv. – juhovýchodne 
jz. – juhozápadne 
kpt. – kapitán 
KPÚV – kanóny proti útočnej vozbe 
let. – letecký(á)
ĽG – ľahký guľomet 
ĽKO – Ľudový komisariát obrany 
lyž. – lyžiarsky 
mín. – monometná(ý) 

mjr. – major 
náč. – náčelník 
náhr. – náhradný
nepr. – nepriateľ
niž. – nižný 
NKID – Narodnyj komissariat inostrannych 
del, Ľudový komisariát zahraničných vecí
npor. – nadporučík 
OBZ – obranné zpravodajství, obranné 
spravodajstvo
OF – oskoločno-fugasnyj, trieštivo-trhavý
OGGMD – otdeľnyj gornyj gvardejskij 
minometnyj divizion, samostatný horský 
gardový mínometný oddiel
ochr. btl. – ochrannyj bataľjon, ochranný 
prápor
oper. – operačná(ý) 
org. – organizačné 
OSB – otdeľnyj sapjornyj bataľon, samostatný 
ženijný prápor 
OÚ – oslobodené územie 
p. – peší 
pech. – pechota 
parades. – paradesantná 
partiz. – partizánsky 
pd – paradesantná 
pd. – pešia divízia 
PH – pohonné hmoty 
podd. – poddôstojník 
por. – poručík  
pl. – pluk 
plk. – plukovník
PO – priezvedný oddiel 
pplk. – podplukovník
ppor. – podporučík 
PP – protipechotný(á) 
PPS – pistolet pulemjot Sudajeva, samopal 
Sudajeva
PPŠ – pistolet-pulemjot Špagina, samopal 
Špagina 
PT – protitankový 
PTOP – protivotankovyj opornyj punkt, 
pro tankový oporný bod
PTP – protitanková puška
RO – razvedočnyj otrjad, prieskumný oddiel
RO – razvedyvateľnyj otddel, spravodajské 
oddelenie.
RP – razvedočnoje podrazdelenie, prieskumná 
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jednotka
rtm. – rotmajster 
RTO – rota technickej obsluhy
sam. – samostatná(ý)
SD – strelecká divízia 
sev. – severne 
sv. – severovýchodne 
sz. – severozápadne 
spoj. – spojovací
sprav. – spravodajský 
SV – stanovište veliteľa
SZ – strelecký zbor 
škpt. – štábny kapitán
tank. – tanková(ý) 
tel. –  telefonický(á)
ŤG – ťažký guľomet 
trig. – trigonometer 
TS – technická správa 
UF – ukrajinský front
ukraj. – ukrajinský 
vel. – veliteľ 
VGPL – veľkokalibrové guľomety proti 
lietadlám
voj. – vojak
VOÚ – Veliteľstvo oslobodeného územia
vých. – východne 
vyš. – vyšný 
zajat. – zajatecký 
záp. – západne 
zást. – zástupca 
zbor. – zborový 
ZO – zvláštny oddiel
ZPO – zmiešaný priezvedný oddiel
ZSSR – Zväz sovietskych socialistických 
republík
ZU – zvláštneho určenia
žen. – ženijný(á)
žel. – železničná
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ADÁMEK Štefan 272
ALTMAN Otto 238
ASMOLOV Alexej Nikitič 

256
BALANDA Ivan 147
BARANOV Viktor Kirillovič 

70
BAYER Fridolín 238
BELJANOV Alexander 

Michajlovič 58, 59
BENEŠ Edvard 19, 20, 113, 

114
BERIJA  Lavrentij Pavlovič 

13
BEROUNSKÝ Jozef 13
BEŤKO Pavel 390
BÍČIŠTĚ Bohumil 64, 65, 

73
BÍLEK Ambrož 80
BOČEK Bohumil 61,136, 

155, 165, 220, 227, 322, 
349, 427

BODICKÝ Vladimír 343, 
347

BOGAR Michal 271
BOJKO Teodor 349, 397
BOŽUK Ivan 271, 276
BÖHM Vladimír 273, 276
BRILJOV Nikita Grigorevič 

329
BROŽ Jaroslav 326, 327, 390
BROŽÍK Václav 228
BUDÍN Ludvík 149, 152
CIPRICH Anton 256, 342, 

346, 347
COKLAN Vasil 271, 276
DĚDÍČEK Zdeněk 49, 64, 

65
DOČKAL Jaroslav 262
DRAGOŠEK Jakub 272
DVOŘÁK L. 272
ENGEL Ludvík

ENGEL František  370
FANTA František 60, 61, 64, 

97, 155, 251
FANTOVÁ Malvína 274
FERENC Alexander 271
FIERLINGER Zdeněk 24, 

26,  38, 51, 66, 168, 428, 
429, 430

FILKA Oldřich 390
FIRLA 117
FISCH Tibor 309, 311
FORMÁNEK Vojtěch 273, 

276
FOTUL Jan 274, 276
FRISCHER  Vítězslav 98, 

101
GAJDOŠ Pavol 387, 388
GARGA Viktor 238
GASTILOVIČ Anton 

Josifovič 329
GOROĽ Ľudevít 271
GOTTWALD Klement 166, 

168, 169
GAŠPAR František 306
GRYGER Štefan 117, 118, 

397
GUSAROV  18
HACKBART 315
HALUŠKA 272
HARŠÁNI Vladimír 271 
HASAL Antonín 59, 132, 

143, 144, 149, 155
HAUBENSTOK 309
HAVAŠA Antonín 271
HECHT Jaromír 73, 75, 77, 

80
HENDRYCH Antonín 353
HLÁSNÝ Karel 88,  89
HLAVATÝ Bohumil 273, 

276
HOLEMÁŘ Bohuslav 272, 

276

HROUDA Jiří 152
HYNEK František 101, 255, 

327
CHERGER 155
CHODSKÝ Bohumil (krycie 

meno gen. Bohumila 
Bočeka) 61

CHOLVÁD Juraj  89
CHYLIA Pavel 176
INGR Sergej 25, 61, 95, 114, 

126, 136, 146, 215, 232, 
241

IVANIČ Michal 176
JAKAB Anton 86, 89
JANKO Vladimír 49, 64, 79, 

95, 118
JASIOK Rudolf 116, 118
JENČ Karel 255
KAŠKAROV I. D. 156
KAUTSKÝ Ladislav 272
KLAPÁLEK Karel 61, 64, 

136, 156, 160, 337, 398
KNOP Josef 75, 80, 327
KOCÍK 273
KOLONIN Semjon 

Jefimovič 329
KONEV Ivan Stepanovič 

26, 40, 41, 42, 69, 88, 97, 
100, 205, 247, 250, 251, 
431

KOPECKÝ Václav 166, 169
KORBELA Martin 343
KORENKO Ján 416
KORNEJČUK Alexander 

Jevdokimovič 16
KOS Jaroslav 336
KOTIARA Quido 154, 165, 

179
KOVÁČ Alexander 88, 342, 

343, 346
KRATOCHVÍL  Jan 19, 20, 

23, 24, 25, 36, 37, 42, 46, 

Menný register
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58, 61, 66, 67, 69, 70, 91, 
94,95, 101, 119, 120, 134, 
136, 203, 206, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 387

KRIČFALUŠI Michal 271
KRUGLOV N. S. 16, 17
KUKLA Miloslav 64, 65, 

156, 238
KUKLIŠ 347
KUNA Pavel 238, 310
KUNCL Leopold 122, 124, 

125, 147, 238
LAUFER Erich 253, 255
LEBEDEV Viktor  

Zacharovič 24
LICHNER Viliam 18
LOMSKÝ Bohumír 39, 46, 

49, 64, 65, 84, 106, 142, 
177, 181, 183, 220, 222, 
226, 227, 243, 244, 256, 
262, 316, 318, 341, 343, 
349, 412

LUSTBADER Josef 273, 
275, 276

MARCELY Pavol 16
MARCINKO Arnošt 272
MARKUS Kurt 273, 276
MARTIŠ Miroslav  61, 67, 

70, 94, 144, 155, 169
MASALOVIČ Mikuláš 117, 

118
MASARYK Jan 14, 26, 114, 

119
MATL  Antonín 238, 309, 

311, 357, 401
MAŤÁTKO Pavel 122, 125, 

147
MECHLIS Lev Zacharovič 

246
MIROSLAV Bohúš (krycie 

meno gen. Bedřicha 
Neumanna) 114, 252

MISTRÍK Vincent 272
MOLOTOV Vjačeslav 

Michajlovič 166, 169

MORAVEC Ferdinand 101
MOSKAL Pavel 272
MOSKALENKO Kiril 

Semjonovič 17. 28, 251
MRÁZEK  117
MURGAŠ Štefan 416
MUTL Stanislav 64, 65
NĚMEC František 92
NEUSCHLOS Jindřich 117, 

118
NIŽBORSKÝ Antonín 

(krycie meno gen. 
Antonína Hasala) 19, 66

NOSEK Jiří 178, 179, 255
NOVÁK Luboš 60, 61
NOVÁK Jan 327, 390
NOVOMESKÝ Ladislav 

168, 169
NOVOSAD Jan 272
NOVOTNÝ Bohumil 74, 

80, 116
OBDRŽÁLEK Miroslav 255, 

327, 390
OCILKO Urban 271
ODEHNAL  František  179, 

255
ODSTRČIL Stanislav 272, 

276
PANFILOV Aleksej Pavlovič 

13
PAPP Gustáv 306
PAŠA Karel 271
PEKÁR 117
PERL Ladislav 64, 79, 118
PETR Andrej 171
PETROV I. A. 45, 49
PETROV Ivan Jefimovič 45, 

49
PÉŠA Gustav 275
PÍKA Heliodor 12, 13, 19, 

20, 24, 25, 26, 38, 58, 61, 
67, 70, 94, 143, 144, 155, 
169, 170, 206, 230, 241, 
431

PITOŇÁK Ján 87, 88, 89

PIVOLUSKA  Juraj 89
POHL Josef 238, 240
PRONTEKER Emerich  272 
POPOV Konstantin 

Karpovič 342, 343
PROCHOROV Fjodor 

Alexandrovič 320, 321, 329
PŘIKRYL Vladimír 85, 88, 

89, 95, 149, 336
REBHUN Rudolf 273, 276
REICIN Bedřich  177, 181, 

183, 255, 322                  
ROSENFELDER František 

179, 255, 327, 390
ROSICKÝ Rudolf 238
RŮŽIČKA Václav 271, 276
RYBALKO Pavel Semjonovič 

15
RYTÍŘ Otakar 327
SACHER Viliam 206
SATORIE Jan 255, 329, 390
SAVICKIJ G.  45, 96, 101
SÁZAVSKÝ Jaroslav (krycie 

meno gen. Jaroslava 
Vedrala) 61, 64, 83

SEDLÁČEK František 152, 
214, 226, 313, 316, 318, 
343,412

SEIDL  68, 71
SELNER Jaroslav 156, 160, 

273, 340
SCHEIMANN Jan 227
SILBIGER Lev 309
SINKANIČ Vasil 272
SISR Vladimír 273, 274
SKOKAN František 39
SLAVÍK Juraj 15
SMORODINOV Ivan 

Vasilievič 20
SOCHOR Antonín 61, 250
SOKOLOVSKIJ Vasilij 

Danilovič 49
STALIN Josif Vissarionovič 

16, 17, 19, 20, 51, 395, 
240, 428
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STANKO Štefan 355
STAŠO Michal 307
STAV Zdeněk 45
ŠTEINER David 238
STROGANOV Georgij 45
STŘELKA Karel 60, 61, 95, 

203, 251
SVATEK Ladislav 276
SVOBODA Jaroslav 327
SVOBODA Ludvík 22, 62, 

64, 65, 66, 69, 84, 92, 95, 
119, 120, 121, 133, 137, 
152, 155, 171, 183, 205, 
218, 220, 222, 229, 240, 
241, 243, 251, 252, 256, 
263, 388, 430, 431

ŠAFARENKO Pavel 
Mendelejevič 15

ŠAJNER Václav 419, 422
ŠALGOVIČ Viliam 176, 276
ŠARIGIN 149
ŠMOLDAS Miroslav 336
ŠMONKA 271
ŠRÁMEK Jan 114
ŠTABA Jozef 306
ŠTEFÁNIK Pavel 167, 355, 

357
ŠTEKLÁČ Bohuš 385, 397
ŠTĚTKA František 272
ŠTYNDL  Július 122, 123, 

125
TAKÁČ Ludvík 390
TALSKÝ Viliam 26, 107, 

165
TEICHMAN 272
TESAŘÍK Richard 75, 80
TLSTÝ Teodor 149
TÓTH Gustav 87, 89
UDALCOV Ivan Ivanovič 

149
UCHYTIL Stanislav 88
URSÍNY Ján 166, 168, 169
VALO Jozef 12, 168, 169
VAŠ Karel 271, 276
VÁVRA Vladimír 73, 80

VEDRAL Jaroslav 61
VEIT František 327, 353
VESEL Mirko 166, 168, 169, 

274
VIEST Rudolf 60, 61, 66, 

356
VIK Stanislav 340
VOVES František 390
VRÁNA František 80
VRZALA František 88, 89
VYŠINSKIJ Andrej 

Januarjevič 169
ZÁHORA Otmar 60, 61, 

64, 155
ZAJCEV Georgij Michajlovič 

15 
ZÁSTERA František 341
ZICHA Jan 357
ŽELINSKÝ Štefan 327
ŽUKOV Georgij  Sergejevič 

16, 19, 20, 24
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