
 

INFORMAČNÍK  

                                  11-12-2016 
 

 

Časopis Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s.  

a MO STP Č. Lípa   

 

 

 

PRANOSTIKY 

 

LISTOPAD 

- Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

- Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

- Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 

- Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 

- Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá: přijede-li na  

žlutém (sucho), přijde tuhá a suchá zima.  

Z pranostik tohoto nejvýznamnějšího „kritického“ dne listopadu jsou nejpopulárnější jistě ty, které se 
vztahují k prvnímu sněžení či sněhu.Miroslav Horníček napsal: Lidé jsou zaměřeni k všedním starostem i 
radostem a vědci sledují docela jiné,odtažité věci, ale někdo už by se měl zamyslet nad tím, že čas se 
zkracuje. Den je kratší než dříve, měsíc následkem toho také a rok uteče jako voda. Toho dříve nebylo. 
Také roční doby jsou pomíchány – pokud jde o charakter. Jaro bylo jaro, v létě bývala parna, v zimě pak 
sníh. Tento začal příjezdem Martinovým na bílém koni a ležel pak na svazích mého rodiště až do 
předjaří. Dnes ne. Dnes přijíždí Martin na zabláceném mopedu, sníh padá už jen v pohádkách a když 
má nastat jaro, přijde mráz a pomrznou květy. Věda vytlačila pranostiky a příroda se mstí. 

o Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. 
o Svatá Kateřina prádlo máchá a Svatá Barborka je škrobí. 



 

PROSINEC 

Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.  

Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou. 

Hřmění v prosinci zvětšuje silné větry.  

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. 

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. 

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodní rok na to běží. 

Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení. 

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí. 

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. 

Na Adama Evu čekejte oblevu. 

Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. 

Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni. 

Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. 

Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.  

(Zpracoval Michal Erben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVEME VÁS 

 

Sdružení tělesně postižených 

       Česká Lípa o.p.s. 

 

s poslancem Evropského 

parlamentu Ing. Jaromírem 

Kohlíčkem ,CSc. 

 

 

 

 

 



 

PŘIPRAVUJEME 

* Ozdravně edukační víkendový  pobyt pro seniory a osoby se zdravotním  postižením uskutečníme 

ve dnech 4. – 6. listopadu 2016  v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Během pobytu  dotykové 

masáže, výtvarná dílna, termoterapie-podložka Amethyst Bio-Mat, společenské a vědomostní soutěže. 

Společenské odpoledne s hudbou- k tanci i poslechu hraje p. Měkota, Přihlášky a podrobnosti: E. 

Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-606161859 

ARTETERAPIE 

Pokračuje pravidelné setkávání zájemců v arteterapeutické dílně s Danou Hegerovou. Setkání budou 

probíhat vždy od 13.00 v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa v následujících termínech: 

8.11.,22.11.,6.12.2016 

 

 

*28. 11. – 1.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A 

SENIORŮ. Výstava proběhne v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. Součástí výstavy je i 

soutěž „O nejkrásnější vánoční svícen“. Práce na výstavu můžete dodávat od 21.-24.11.2016 do 

Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa(předem prosím zavolejte 723594459 nebo 606161859) 

Výstava bude otevřena-Pondělí 10.00-16,30;úterý,středa-9.00-16,30;čtvrtek-9.00-12.00 

 

*7. 12. 2016 od 14. 00 v restauraci Skleník na Slovance v České Lípě pořádáme Mikulášské setkání. 

K tanci i poslechu hraje p. Měkota. Předcházet mu bude od 13.30  členská schůze Místní organizace 

tělesně postižených Česká Lípa. 

 

(Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v r. 2016 podporuje Liberecký 

kraj) 

 

POZVÁNKA 
Místní organizace tělesně postižených  Česká Lípa zve všechny své členy na členskou schůzi, která  se 

bude konat ve středu 7. prosince  2016 od 13,30 hod. v restauraci Skleník na Slovance v České Lípě. 

Program: 

1)Zahájení, volba zapisovatele  a ověřovatelů zápisu 

2)Zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2016 

3)Zpráva revizní komise 

4)Plán činnosti a rozpočet na r. 2017 

5)Různé 

6)Diskuse 

7)Usnesení, závěr 

 

Vezměte s sebou členské průkazy, budete mít možnost zaplatit si členské příspěvky(členský příspěvek 

je 100,- Kč., prosím, abyste měli připravenu tuto částku) 

VÍTE, ŽE… 

… pokud dojde ke zhoršení  Vašeho zdravotního stavu, který Vám zabrání navštěvovat aktivity, na které 

jste zvyklí, můžete nás kontaktovat na tel. 723594459, 606161859 a zapojit se do projektu „NEJSME NA 

TO SAMI“. Navštívíme Vás u Vás doma, a nabízíme např. reflexní masáže, canisterapii(rehabilitace 



pomocí cvičeného psa nebo feny), paměťová cvičení, cvičení horních a dolních končetin, termoterapii-

podložka Amethyst Bio-Mat, pásy Poko-Bio Belt, předčítání aj. Projekt je určen pro občany  regionu 

Českolipsko. 

…. Máte možnost zapůjčit si vhodné kompenzační a rehabilitační pomůcky v Půjčovně kompenzačních 

pomůcek Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Nově zapůjčujeme tříkolečkový schodolez, 

pásy Poko Bio-Belt. Dále půjčujeme mechanické skládací vozíky, WC židle, chodítka, el.polohovací 

postele, podložky Amethyst Bio-Mat, sedačky do vany atd. Pro Vaši informaci přinášíme CENÍK 

kompenzačních pomůcek. 

CENÍK  KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Půjčovna kompenzačních pomůcek   

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

Mechanický vozík- skládací                                   7,- Kč/den 

Schodolez  pásový                                 15,- Kč/den 

Schodolez  tříkolečkový                                 15,- Kč/den 

Sedačka na vanu        40,- Kč/měsíc  

WC židle-pevná   30,- Kč/měsíc 

WC židle-kolečka   30,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC   30,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC s madly   50,- Kč/měsíc 

Kloubové chodítko   70,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-čtyři kola 

(sedačka+košík) 

  80,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-tři kola  70,- Kč/měsíc 

Podpažní berle zdarma 

Francouzské hole zdarma 

Vycházková hůl zdarma 

Antidekubitní matrace 250,- Kč/měsíc 

Postel elektrická polohovací 300,- Kč/měsíc 

                                400,- Kč/měsíc 

Motomed 150,- Kč/měsíc 

Ametystová Bio-Mat podložka malá(Zakoupeno 

díky podpoře JaT) 

při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    50 Kč/den; při 

kratší zápůjčce pak 70Kč/den 



Ametystová Bio-Mat podložka-velká při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    140 Kč/den; při 

kratší zápůjčce pak 170Kč/den 

 

Pás Poko Bio-Belt(Zakoupeno díky podpoře 

Nadace Život dětem ) 

při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    50 Kč/den; při 

kratší zápůjčce pak 70Kč/den 

 

… pokračuje vydávání EUROKLÍČŮ. Euroklíče můžete získat ve Sdružení tělesně postižených Česká 
Lípa o.p.s., Školní 2213, Česká Lípa. 

 

 

 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

 

ÚSPĚCH REKONDIČNÍHO POBYTU A OZDRAVNĚ-EDUKAČNÍHO VÍKENDU 

 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s. a Okresní organizací tělesně postižených Česká Lípa uspořádala ve dnech 18. - 24. 9. 

2016 rekondiční pobyt v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Pobyt byl určen zdravotně 

postiženým a seniorům, členům organizací zdravotně postižených a dalším zájemcům. Pobytu se 

zúčastnilo 39 osob. 

    V příjemném prostředí byl pro účastníky připraven bohatý program- každý den cvičení na židlích i 

karimatkách pod vedením zkušených rehabilitačních pracovnic M. Kronikové a P. Procházkové, 

termoterapie –podložky Amethyst Bio-Mat a pásy Poko Bio-Belt, každý z účastníků absolvoval  2 

klasické masáže, denně byla možnost hodinu cvičit  a plavat v bazénu hotelu Bezděz, kondiční vycházky 

podle zdravotního stavu účastníků. Večer společenské soutěže(A-Z kvíz, Riskuj, Mudrc, Slavík; stolní 

hry). Na řadu přišly i odborné přednášky- příslušník MP Č. Lípa J. Tvrdík nám přiblížil „První pomoc pro 

seniory a zdravotně postižené“, s dotykovými masážemi a kompenzačními pomůckami seznámila 

účastníky E. Zemanová. Konalo se i taneční odpoledne, hudební doprovod obstaral p. V. Měkota. 

Spokojení účastníci se jen neradi rozjížděli do svých domovů a už se těší na další akce. 

      Ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2016 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. opět 

v penzionu Nový Mlýn již třetí ozdravně-edukační víkend pro rodiče(prarodiče) s dětmi. Zájem o pobyt 

projevilo 14 účastníků. Pobyt byl zaměřen na upevnění vztahů v rodině, získání nových poznatků, 

výměnu zkušeností mezi rodiči o tom, jak zvládat situace, spojené se zdravotním 

postižením(hyperaktivita,ADHD, DMO, lehká ment. retardace, dyskalkulik, dysgrafik, dyslektik, 

kombinované s tělesným, vnitř. postižením). Pod vedením zkušené lektorky  D. Hegerové se v průběhu 

víkendu účastníci věnovali nejrůznějším cíleným činnostem. Význam a praktické provedení dotykových 

masáží- jsou velice účinné, pomáhají ke zklidnění, u dětí k větší koncentraci na školní i mimoškolní 

činnost. Masáže se provádí přes oblečení. K rozvoji představivosti, vynalézavosti a procvičení 



pohybových dovedností  sloužilo „Pohádkohraní“- Účastníci pomocí pantomimy předváděli nejrůznější 

pohádkové bytosti, nebo zvířata, vystupující v pohádkách. Úkolem přihlížejících bylo uhodnout, jaká 

bytost nebo zvíře je předváděno. Výtvarné činnosti bylo věnováno sestavování koláží(uplatnily se zde 

motivy ze shlédnuté pohádky PÍSEŇ MOŘE). Odpolední vycházka sloužila nejen k poznávání přírody, 

ale i ke sběru materiálu, ze kterého se pak vytvářely věnce.  Byly vyzkoušeny i další výtvarné techniky- 

tkaní, a základy drátkování. Ze sportovních soutěží si účastníci  vybrali  šipky, stolní fotbal a stolní tenis. 

Rozmanitost programu si pochvalovali všichni účastníci, rovněž tak profesionální přístup lektorky a 

vzornou přípravu a zajištění celé akce ze strany organizátorů.Pobyt splnil svůj  cíl-prohloubení a 

upevnění rodinných vazeb, pocit, že  někam patřím, kde mě mají rádi a také mě potřebují. Vede to mimo 

jiné k toleranci, respektu jednoho k druhému, ke zklidnění, porozumění, lepší koncentraci ve škole, učení 

a celkově ke zlepšení zdravotního postižení. Program pobytu zaujal i děti dalších přítomných rekreantů a 

do rozmanitých činností se jich zapojilo 7. 

Poděkování patří Městu Česká Lípa za finanční podporu aktivit a p.Rikowské a kolektivu jejich 

spolupracovníků z penzionu Nový Mlýn. 

 

 

ZPRÁVY Z STP v ČR, a NRZP ČR 

 

Lidé mají nárok na více preventivních vyšetření 
Od tohoto týdne mají lidé nárok na více preventivních vyšetření nebo mohou některé absolvovat už 
v dřívějším věku. Nově si budou moci nechat otestovat hladinu cukru v krvi už ve 30 letech, dosud to 
bylo od 40 let. Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami zase 
budou mít od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se ledvin. Více informací: https://www.vzp.cz/o-
nas/aktuality/pacienti-maji-narok-na-vice-vysetreni.  Zdroj: VZP 
 
 
 Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 000 Kč 
MPSV ČR vydalo tiskovou zprávu, ve které informuje o jednání Vlády ČR o minimální mzdě. Od 1. 
ledna 2017 bude již jedna minimální mzda, a to 11 000,- Kč. To znamená, že příjemci invalidních 
důchodů budou mít stejnou minimální mzdu jako ostatní pracovníci. Vláda tím splnila dohodu s 
NRZP ČR z jara loňského roku. Nyní se NRZP ČR ještě bude snažit určitým způsobem navýšit 
příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením tak, aby 
výrazný růst minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů byl určitým způsobem kompenzován těmto 
zaměstnavatelům. Tiskovou zprávu najdete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/28020. Zdroj: NRZP ČR 
 
O stomiích pro laické pečující 
Ve spolupráci Diakonie ČCE a Nemocnice u svaté Anny v Brně bylo natočeno padesátiminutové 
instruktážní video o ošetřování stomií. Bude sloužit laickým pečujícím. Diváci se seznámí s 
nejrozšířenějšími stomiemi, které jsou vytvořeny na průdušnici, žaludku, tenkém i tlustém střevě a v 
oblasti ledvin a močových cest. Získají řadu informací o tom, jak zacházet s pomůckami, jaké zásady 
platí pro ošetřování a převazování stomií, jak mohou předcházet a řešit komplikace nebo kam je 
možné se obrátit o rady. DVD s filmem je součástí příručky Martiny Kalábové Rady k ošetřování stomií, 
která je už sedmou příručkou edice Rady pro pečující. Příručku i video najdete na webu Pečuj doma.cz 
na adresách: http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/naucne-texty/nova-prirucka-rady-k-osetrovani-
stomii/ a http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nove-video-osetrovani-stomii/. Zdroj: 
Helpnet.cz 
 

RADY NAŠICH BABIČEK 

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/pacienti-maji-narok-na-vice-vysetreni
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/pacienti-maji-narok-na-vice-vysetreni
http://www.mpsv.cz/cs/28020
http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/naucne-texty/nova-prirucka-rady-k-osetrovani-stomii/
http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/naucne-texty/nova-prirucka-rady-k-osetrovani-stomii/
http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nove-video-osetrovani-stomii/


„Myš domácí je na první pohled roztomilá, ale žádnou radost do domu nepřináší. To věděly a ví naše 

babičky, a proto se jich snažily zbavit. Na venkově mnohdy musely čelit doslova invazi myší. Stačilo 

otevřít dveře na půdě či ve sklepě, rozsvítit a nastal zběsilý myší úprk do skrýší. Lidská obydlí je lákají, 

sežerou a okousají kdeco. Stačí jedna škvíra, kterou se do domu dostanou a o „zábavu“ máte 

postaráno. 

   A co na to babičky? Věděly a ví, že na myši platí máta peprná nebo rozdrcené chilli papričky u 

jejich děr. Používaly a používají též anýz rozhozený po podlaze půdy. A především- nenechávaly a 

nenechávají volně přístupné potraviny a nechráněné odpadky, aby hlodavce zbytečně nelákaly. Pletivem 

či sítěmi chránily sklepní a půdní okna. 

Myši se stahují do domů především za potravou. Všechno, co by jim mohlo chutnat,, proto ukládejte do 

pevně uzavíratelných nádob. Když myši nenajdou jídlo, mohou se pustit i do jiných věcí, takže je dobré 

je předem ochránit. Proto například peřiny při větrání věšely babičky  do výšky v dostatečné vzdálenosti 

od zdí(myši totiž velmi dobře šplhají), knihy, lůžkoviny a oblečení uzavíraly ve skříních.  

 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Karpatsko-dukelská operace 

Karpatsko-dukelská operace 

Konflikt:  Východní fronta 

 

 

 

Sovětský tank T-34/85 a německý Pz IV F2 

Trvání: 8. září - 28. říjen 1944 

Místo: Dukelský průsmyk, slovensko-
polskáhranice 

Výsledek: Taktické vítězství SSSR a 
Československa, neúspěch při 
spojení povstaleckých vojsk s Rudou 
armádou, stažení vojsk Osy 

 

Strany 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T-34
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_IV
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dukelsk%C3%BD_pr%C5%AFsmyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da


 Sovětský svaz 

 
 1. čs. armádní sbor 

 Třetí říše 

 
 Maďarsko 

Velitelé 

 Ivan Koněv 

Andrej Grečko 

 Kirill Moskalenko 

Jan Kratochvíl(do 10. září) 

Ludvík Svoboda 

 Gotthard Heinrici 

Béla Miklós (8-16. září 1944) 

Dezső László (16 září-28. října 1944) 

Síla 

120 000 - 150 000 sovětských vojáků 

16 700 československých vojáků 

1 517 děl 

1 724 minometů 

1 000 tanků 

asi 100 000 německých a maďarských vojáků 
2 000 děl 

350 tanků 

Ztráty 

Podle novějších bádání: 

10 060 mrtvých, 41 387 zraněných, 1 806 
nezvěstných a 13 548 nemocných 

935 mrtvých,  4518 raněných a 756 nezvěstných 

Podle novějších bádání: Celkem 77 499 osob, z 
toho asi 10 491 mrtvých, 1 878 nezvěstných a 14 
zajatých, 800 děl a minometů, do 185 tanků 

Karpatsko-dukelská operace byla útočná operace sovětských a československých vojsk v jiho-
východnímPolsku a na severovýchodním Slovensku na podzim roku 1944, která měla spojit povstalecké 
síly slovenského národního povstání se sovětskými armádami. Po potlačení povstání německými 
jednotkami a přechodu povstaleckých jednotek na partyzánský způsob boje ztratila svoje opodstatnění a 
byla ukončena.Celková situace v oblasti na podzim 1944 

 

Dukla, kóta 534 

Hlavní vojenský plán, se kterým počítalo vojenské ústředí a organizátoři Slovenského národního 
povstání předpokládal, že dvě východoslovenské divize, držící asi 100km frontu mezi německými jednotkami v 
oblastech severovýchodního Slovenska, otevřou Karpatské průsmyky a povstalecká armáda soustředěná na 
středním Slovensku bude toto území ve spolupráci s partyzánskými oddíly bránit až do příchodu Sovětské armády. 
Tento plán byl schválen jak československou exilovou vládou v Londýně, tak i exilovým vedením KSČ v Moskvě. 
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Prodiskutován byl i s velením sovětských vojsk. Povstání však vypuklo předčasně, když ani jedna ze stran nebyla 
na ozbrojený boj důsledně připravená. Rozkaz k zahájení povstání byl vydán 29. srpna 1944 večer. Tento rozkaz 
ale nebral v potaz, že 28. srpna slovenská vláda vydala souhlas se vstupem německých vojsk na své území. Vstup 
německých vojsk na Slovensko 29. srpna 1944 byl katalyzátorem nezvratných událostí, které se od něj rychle 
odvíjely. Pro Karpatsko-dukelskou operaci však bylo rozhodující to, že 31. srpna začala německá 
vojska odzbrojovat jednotky východoslovenské armády, a tak narušila základní předpoklady úspěchu celého 
povstání. 

Začátkem září 1944 se levé křídlo vojsk 1. ukrajinského frontu, které tvořila 38. armáda 
generálplukovníkaK. Moskalenka a pravé křídlo 4. ukrajinského frontu, který tvořila 1. gardová armáda 
generálplukovníkaA. Grečka, nacházela v předhůří Karpat, zhruba severovýchodně od linie Krosno – Sanok. Tato 
vojska jen krátce předtím ukončila Lvovsko-sandoměřskou operaci. Po vypuknutí SNP na Slovensku v týle 
německých armád uložilo velení Sovětské armády 1. a 4. ukrajinskému frontu připravit a uskutečnit vojenskou 
operaci na pomoc tomuto povstání; překročit Karpaty, vstoupit na území bývalého Československa a spojit se s 
povstalci. Na přípravu tohoto vstupu dostala velení frontů pouhé 4 dny. 

Německá obrana 

Karpaty se vkliňovaly do území osvobozeného sovětskými armádami jako nejpevnější část německé obrany. 
Samotné sovětské velení nejdříve ani neplánovalo tyto hornaté oblasti pracně dobývat, ale spoléhalo se na to, že 
je Němci v obavách z obklíčení sami opustí, jakmile sovětské jednotky proniknou rovinami Polska a Maďarska dále 
na západ. 

Severovýchod Slovenska bránila německá operační skupina Heinrici, kterou tvořila 1. tanková armáda a 
1. královská maďarská armáda. Obě dvě armády se nacházely v dobře vybudované obraně sahající až do hloubky 
50 km. Obrana se soustředila hlavně na průchodná údolí potoků a říček a na horské průsmyky, které byly jedinými 
schůdnými místy pro sovětskou těžkou techniku. 

Sovětský plán 

Až v období dokončování příprav vyšlo najevo, že žádnou pomoc od slovenských divizí, které držely 
průsmyky, Rudá armáda nedostane. Naopak sama se musí pokusit pomoci povstalcům, kteří se nacházeli několik 
stovek kilometrů hluboko v německé obraně. Ta byla velice dobře zajištěná, navíc v terénu nevhodném pro 
rozsáhlou ofenzivní činnost a nasazení tanků. Sovětské velení odzbrojení dvou východoslovenských divizí a jejich 
faktické vyřazení z bojů vzalo do úvahy a výsledkem bylo zrušení vzdušného výsadku, který měl, společně s 
povstalci obsadit průsmyky. Samotná operace zrušena nebyla, což bývá vysvětlováno z politického hlediska jako 
gesto sovětské pomoci povstání. 

V nejdůležitějším směru hlavního úderu Krosno – Dukla – Prešov měla útočit sovětská 38. armáda generála 
K. S. Moskalenka, posílená 25. tankovým sborem, 1. gardovým jezdeckým sborem a Prvním československým 
armádním sborem v SSSR. Pomocnou ofenzivní činnost ve směru Sanok – Prešov mělo poskytnout pravé křídlo 
1. gardové armády. V operačním plánu se dále předpokládalo, že první pásmo obrany v Karpatském předhůří 
překonají nejdříve vojska 38. armády a potom 25. tankový, 1. gardový jezdecký a 1. československý armádní sbor 
zabezpečí rychlým tempem vývoj operace tak, že v průběhu 4 až 5 dní útočící vojska dosáhnou pásmo Stará 
Ľubovňa – Prešov. 38. armádu při tom měla podporovat část 2. letecké armády a 1. gardová část 8. letecké 
armády. Útok dvou východoslovenských divizí do týlu německé obrany byl naplánovaný na 3. den. 

Boje 

9. září v bojích v první linii u obcí Bóbrka, Wrocanka a Machnówka utrpěl těžké ztráty 1. československý armádní 
sbor. Československé velení se totiž mylně domnívalo, že postupuje územím obsazeným Rudou armádou a 1. a 
3. brigáda postoupila v nebojové sestavě přímo do palebného prostoru německého dělostřelectva. Poté, co byli 
českoslovenští vojáci zasaženi dělostřeleckou a minometnou palbou, museli čelit výpadu německé pěchoty. 
Výsledkem byla ztráta 600 mužů a útěk některých méně zkušených vojáků. Disciplinovaný odpor kladli zejména 
veteráni 1. světové války a část dělostřelectva pálící napřímo. Po německém útoku zůstala 1. brigáda oslabena a 
3. brigáda přestala prakticky existovat. Velitel 1. československého armádního sboru gen. Jan Kratochvíl byl 
maršálem Koněvem odvolán a na jeho místo byl ustaven generál Ludvík Svoboda. Výměna velitelů u jednotek, 
které přestaly útočit, proběhla i u sovětských jednotek.Odpor německých jednotek zesílil. Tyto jednotky totiž začaly 
obsazovat dříve vybudovanou obrannou linii v hloubce 6 až 12 km. Německé velení v té době přesunulo do oblasti 
bojů 2 tankové a 2 pěší divize (o celkové síle asi 12 500 mužů), které stáhlo z jiných úseků fronty a hlavně z 
nasazení proti povstalcům. Na této linii se Němcům podařilo zadržet postup sovětských a československých 
jednotek. V té stejné době přešlo do útoku i pravé křídlo 1. gardové armády, které ale úpornou německou obranou 
také podstatně neproniklo. Na styku 38. a 1. gardové armády byli nasazeni vojáci 2. československé paradesantní 
brigády, kteří ve spolupráci se sovětskými tankovými jednotkami vybojovali urputné boje o 
obce Pułavy, Pielin, Dalany a Jędruskowce. Následně se 18. září, na rozkaz velitele frontu, tito vojáci začali 
stahovat do týlu, kde se připravovali na odlet na Slovensko k povstalcům. V souvislosti s pomalým postupem 
útočících vojsk byly z frontových záloh vyčleněny na pomoc operaci 4. gardový a 31. tankový sbor, další menší 
jednotky a hlavně dělostřelectvo. 
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Po zdlouhavých několikadenních bojích se sovětským a československým jednotkám podařilo vyvrátit i druhé 
pásmo německé obrany a obsadit město Dukla. 1. československý armádní sbor od 10. září 1944 vybojoval velmi 
těžké boje o kótu 534, dominantu německé obrany u města Dukla. Tyto boje vrcholily 20. září. Od13. září začal 
mezerou v německé obraně postupovat do německého týlu 1. gardový jezdecký sbor. Jeho úlohou bylo postoupit 
ve směru na Zborov a Bardejov, odkud měl dále rozvíjet ofenzivní činnost směrem na Starou Ľubovňu. Německé 
velení ale proti pronikajícímu sboru nasadilo tankové jednotky, kterým se podařilo uzavřít vzniklý průlom a začaly 
jezdecký sbor obkličovat. Sovětským tankovým jednotkám se už nepodařilo postoupit za gardovým jezdeckým 
sborem, který se dostal na jihovýchod od Dukelského průsmyku. Jezdecký sbor proto dostal novou úlohu; obsadit 
komunikaci spojující průsmyk se Svidníkem a odříznout tak Němcům ústupovou cestu na jih. Ani to se mu však 
kvůli silné, stále se stupňující obraně nepřítele a pro nedostatek munice nepodařilo. Proto se začal probojovávat 
zpět k sovětským vojskům. 

 

 

1. československý armádní sbor po vstupu na osvobozené československé území 

V druhé polovině září 1944 z útočících jednotek postoupila nejvíce 1. gardová armáda. Do útoku byly postupně 
nasazovány i ostatní síly 4. ukrajinského frontu, které začaly východokarpatskou operaci, která měla za cíl 
osvobodit celou oblast Východních Karpat. 20. září 1944 1. gardová armáda překročila hlavní karpatský hřeben a 
vstoupila na československé území. Jednotky prvního sledu z 3. horského střeleckého sboru 21. září 1944 
osvobodily první slovenskou obec Kalinov, ale celkově se jim nepodařilo výrazně postoupit přes německá 
postavení. Koncem září probíhaly též těžké boje v prostoru 38. armády, kde se československé jednotky snažily 
probojovat ke státní hranici. Československý armádní sbor tu vybojoval těžkou ozbrojenou bitvu o Hyrowu horu, ale 
stále se nacházel severně od dukelské silnice, u obce Zyndranowa a v okolí průsmyku. Část jednotek 
67. střeleckého sboru 4. října 1944 pronikla německou linií jižně od Dukelského průsmyku a postoupila na 
československé území. Československý armádní sbor je při tom následoval, překročil Dukelský průsmyk a ještě týž 
den po boji osvobodil Vyšný Komárnik. 

Německé jednotky se zachytily na dalším obranném pásmu 6 km jižně od průsmyku a opíraly svou obranu o 
vrchy Javira a Obšar. Další útoky na tuto linii obrany se jim podařilo odrážet. Velení 38. armády proto rozhodlo 
přenést úder jihovýchodně od průsmyku ve směru cesty Kapišová – Svidník. Odtud se jednotky 67. střeleckého 
sboru s podporou tanků pokusily prorazit k hlavní komunikaci směřující z Dukelského průsmyku. Právě zde se v 
údolí potoka Kapišovka mezi obcemi Nižná Pisaná a Kapišová od 25. do 27. října 1944 odehrály nejtvrdší boje celé 
operace. Německá obrana se tu opírala o kopcovitý terén, který byl v té době důsledkem deště těžko schůdný. 
Obě strany v krvavých bojích vedených za nepříznivého podzimního počasí utrpěly těžké ztráty. Sovětským 
jednotkám se nepodařilo výrazněji postoupit. 

Právě v té době se německým vojskům podařilo potlačit povstaleckou armádu na středním Slovensku. Proto se 
velení 1. ukrajinského frontu rozhodlo Karpatsko-dukelskou operaci zastavit. Československé a sovětské jednotky 
přešly 28. října 1944 do dočasné obrany. 

Postup hornatým terénem slovenských hor trval československým, rumunským a hlavně sovětským vojskům až do 
dubna 1945. Osvobozovací boje byly završeny v rámci východokarpatské operace. 

Výsledek 
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Památník padlým z německé 97. jednotky horských myslivců,Krzanowice, Polsko 

 

 

Památník v Dukelském průsmyku 

Karpatsko-dukelská operace jednoznačně neskončila úspěchem. Odehrávala se v krajně nepříznivých 
podmínkách, ale byla do značné míry plýtváním lidských a materiálních sil SSSR. Od začátku neměla velké 
vyhlídky na úspěch, ale byla spíše politickým gestem náklonnosti Sovětského svazu k Československu. Avšak 
vázala velký počet vojsk (20 divizí), které nemohlo německé velení nasadit proti povstalcům a tak byla největší 
vojenskou pomocí, kterou povstání poskytla. Útočné úsilí sovětských a československých vojsk bylo nesmírné, což 
je pozorovatelné na jejich částečném postupu neprůchodným a tvrdě bráněným horským terénem. Přitom zatlačily 
nepřítele do hloubky Východních Karpat a způsobily mu značné ztráty (podle sovětských údajů 52 000 mrtvých, 
raněných a nezvěstných a 26 000 zajatých německých vojáků), na technice a zbraních (800 děl a minometů, do 
185 tanků). Ztráty Sovětů a Čechoslováků ale byly také těžké. Padlo 19 000 sovětských vojáků. Zároveň padlo 
1800 příslušníků 1. československého armádního sboru, 4500 jich bylo raněno a sbor přišel o 90 % velitelů  

V pozdějším období se objevily spekulace o úmyslném nasazení 1. čs. armádního sboru sovětským velením do 
nejtěžších bojů se záměrem co nejvíce sbor oslabit. Jiní tvrdí, že ve skutečnosti se jednalo o běžný sovětský 
způsob používání vojenských jednotek (tj. bez ohledu na lidské ztráty) a že stejným způsobem byly používány i 
jednotky Rudé armády  

(Zpracovala Lenka Hrušková) 

 

B L A H O P Ř E J E M E 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíce 

listopadu a prosince 2016 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání 

putuje k pp.Ing. Karlu HORÁKOVI,Josefě ČEJPOVÉ, Blaženě BEZDĚKOVÉ, Jarmile KOTALÍKOVÉ, 

Haně ŠUSTOVÉ. 
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