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ROZLOŽENIE	ARMÁD	NA	SLOVENSKU V	ROKU	1914

• Situačná	mapka	z	roku	1914-15	
presun	vojsk	na	bojisko



VEĽKONOČNÁ	BITKA	V	KARPATOCH

• Bola	to	veľká	operácia,	ktorá	prebiehala	koncom	marca a	
začiatkom	apríla	1915.	

• Pri	Svetliciach sa	odohrala	intenzívna	bojová	činnosť,	na	veľkonočný	
pondelok	začal	útok,	sprevádzaný	silnou	delostreleckou	paľbou.

„Posledný	veľký	pokus	ruskej	armády	o	prerazenie	
karpatského	oblúku	s	cieľom	dostať	sa	do	vnútrozemia	
Rakúsko-uhorskej	monarchie	a	vyradiť	slabšieho	

protivníka“



VEĽKONOČNÁ	BITKA	V	KARPATOCH
• Bojovalo	sa	priamo	počas	veľkonočných	sviatkov.	Bola najväčšia	
bitka	na	území	dnešného	Slovenska	počas	1.	svetovej	vojny.

• Na	prelome	marca	a	apríla	1915	sa	karpatský	front	otriasal	v	bojoch	
jednej	z	najdôležitejších	bitiek	I.	svetovej	vojny.

Najexponovanejším	úsekom	karpatského	frontu	sa	stal	priestor	medzi	
údolím	rieky	Laborec	a	hlavným	hrebeňom	Karpát, kde	ruské	vojská	

zasadili	najsilnejšie	údery.

• Rakúsku-uhorskú	armádu	však	prišli	do	údolia	Laborca	podporiť	
spojenecké	nemecké	divízie a	práve	vďaka	nim	sa	podarilo	zastaviť	
aj	posledný	útok	Rusov	v	Karpatoch.



VEĽKONOČNÁ	BITKA	V	KARPATOCH
• Krvavé	boje	prebehli	aj	napriek	tomu,	že	boli	veľkonočné	sviatky.

• Zoči-voči	totiž	stáli	protivníci,	ktorí	Veľkú	noc	oslavovali	v	iných	
termínoch.

„Ruská	armáda	slávila	veľkonočné	sviatky	podľa	juliánskeho	
kalendára	a	rakúsko-uhorská	a	nemecká	podľa	

gregoriánskeho,	teda	termíny	boli	iné	a	tým	pádom	bojové	
operácie	ani	počas	sviatkov	vôbec	neustáli“



VEĽKONOČNÁ	BITKA	V	KARPATOCH

• Kľúčovými	momentmi	Veľkonočnej	bitky	v	Karpatoch	
boli	boje	prebiehajúce	medzi	obcami	Výrava	a	Svetlice	v	
roku	1915.

Prebiehajúce	zúrivé	boje	sa	stali	osudnými	pre	mnoho	
vojakov	na	oboch	stranách.	Bojovali	v	ťažkom	teréne,	v	
studenom,	zasneženom	počasí	a	nepredstaviteľne	

trpeli.	



VEĽKONOČNÁ	BITKA	V	KARPATOCH

POKOJ	ZBRANIAM	NEPLATIL	!	



DOPLŇOVACIE	OBVODY

• V	epicentre	najväčších	bojov	sa	ocitla	aj	obec	Zbudská	Belá (dnešný	
okres	Medzilaborce),	ktorá	niesla	úradný	názov	Izbugya-Béla.	

• Podľa	údajov	z	roku	1910	mala	obec	493	obyvateľov

• Po	vypuknutí	Prvej	svetovej	vojny	bola	väčšina	miestnych	mužov	
povolávaná	do	dvoch	peších	plukov,	ktorých	doplňovacie	obvody	sa	
nachádzali	v	tejto	oblasti.



DOPLŇOVACIE	OBVODY

Jednalo	sa	o	66.	cisársky	a	kráľovský	peší	pluk	s	
veliteľstvom	v	Užhorode	a	9.	kráľovský	honvédsky	peší	
pluk	s	veliteľstvom	v	Košiciach.	Niektorí	muži	boli	

povolávaní	aj	do	delostreleckých	a	jazdeckých	jednotiek	
podliehajúcich	košickému	VI.	armádnemu	zboru.



DEJISKO	BOJOV	NA	SEVEROVÝCHODE	SLOVENSKA
• Od	jesene	1914 až	do	jari	1915 sa	Zbudská	Belá	nachádzala	v	
operačnom	tyle	rakúsko-uhorských	vojsk	na	karpatskom	fronte	a	
dva	krát	sa	stala	dejiskom	vojenských	operácií.	

• Po	prvý	krát	bola	obec	bez	boja	obsadená	ruskými	jednotkami	
23.11.1914.

Po	neúspechu	pri	Snine	a	Humennom	sa	však	ruské	vojská	pod	
tlakom	rakúsko-uhorského	protiútoku	stiahli	naspäť	na	severnú	
stranu	Karpát	a	zo	Zbudskej	Belej	ustúpili	bez	boja	9.12.1914



DEJISKO	BOJOV	NA	SEVEROVÝCHODE	SLOVENSKA

• V	priebehu	decembra 1914	a	januára	1915	prežila	obec	relatívne	
pokojnejšie obdobie,	pretože	ležala	mimo	údolia	Laborca,	ktorým	
prechádzala	strategická	železnica	k	Lupkovskému priesmyku	a	
zásobovacie	cesty	rakúsko-uhorských	vojsk.	

• Na	rozdiel	od	obcí	ležiacich	na	trase	zásobovacích	ciest	a	železnice	v	
Zbudskej	Belej	nebola	umiestnené	žiadna	vojenská	infraštruktúra



DEJISKO	BOJOV	NA	SEVEROVÝCHODE	SLOVENSKA

• Situácia	sa	zmenila vo	februári	1915,	keď	ruské	jednotky	na	tomto	
úseku	fronty	po	druhý	krát	prekročili	Karpaty	a	pokúšali	sa	
preniknúť	k	Humennému	a	ďalej	do	východoslovenskej	nížiny.	Po	
obsadení	Medzilaboriec	5.2.1915	sa	však	ruský	útok	na	tomto	smere	
vyčerpal	a	rakúsko-uhorským	jednotkám	sa	podarilo	stabilizovať	
frontovú	líniu	po	oboch	stranách	laboreckého	údolia.	



DEJISKO	BOJOV	NA	SEVEROVÝCHODE	SLOVENSKA

• V	blízkosti	Zbudskej	Belej	sa	obranné	postavenia	rakúsko-uhorských	
jednotiek	nachádzali	na	výšinách	severne	od	Valentoviec	a	viedli	cez	
kóty	598 „Javorská“	a	637 „Kobyla“.	Obranné	postavenia	ruských	
vojsk	sa	zasa	nachádzali	na	opačnej	strane	doliny	Olšavy	pri	obciach	
Čabalovce	a	Sterkovce.	V	priebehu	februára	a	marca	1915	sa	v	tomto	
priestore	rozvinuli	typické	príznaky	zákopovej	vojny,	ktoré	boli	
charakteristické	pre	túto	fázu	bojov	na	Východnom	fronte.



Dôstojníci	rakúsko-uhorskej	2.	pechotnej	divízie	pri	Valentovciach	3.4.1915



Knieža	O.Windischgratz a	veliteľ	rakúsko-uhorskej	2.	
pechotnej	divízie	generál	A.Liposcak pri	Zbudskej	Belej	
4.4.1915

• Rozhodujúca	ruská	ofenzíva	na	karpatskom	
fronte	začala	postupne	od	19.3.1915. Na	
frontovom	úseku	na	východ	od	údolia	Laborca	
začali	boje	24.3.1915 a	v	tomto	priestore	
útočili	jednotky	novo	vytvoreného	
Zmiešaného	zboru	(Svodnyj korpus)	pod	
velením	generálporučíka	Sergeja	Fjodoroviča
Dobrotina (do	polovice	marca	1915	velil	44.	
pechotnej	divízii).	Ruský	Zmiešaný	zbor	(v	
apríli	1915	premenovaný	na	XXIX.	armádny	
zbor)	podliehal	3.	armáde	generála	pechoty	
Radko	Dmitrieva.



• Velenie	zboru	určilo	priestor	medzi	kótami	598	„Javorská“	a	637	„Kobyla“	
na	sever	od	Valentoviec a	Zbudskej	Belej	ako	miesto	prielomu	rakúsko-
uhorského	frontu.	Na	tomto	mieste	mali	zaútočiť	pluky	81.	rezervnej	
pešej	divízie	generálmajora	Sergeja	Dmitrijeviča Čisťjakova.

• Zatiaľ	čo	Rakúsko-Uhorsko	už	v	tejto	fáze	vojny	pociťovalo	nedostatok	
vojakov,	Rusko	s	tým	zatiaľ	nemalo	žiadne	problémy	a	z	ľudských	
zdrojov	impéria	Romanovcov boli	pravidelne	dopĺňané	všetky	
bojujúce	jednotky	ruských	vojsk.	Útvary	81.	rezervnej	pešej	divízie	do	
22.3.1915	obliehali	Przemysl a	potom	v	plnej	sile	približne	20.000	vojakov	
(16.000	bodákov)	boli	presunuté	do	priestoru	Medzilaboriec.



• Obranu na tomto úseku držala 4. pešia
brigáda plukovníka Phlepsa podliehajúca
2. pešej divízii, ktorá disponovala
približne 3.000 vojakmi. Jej ľavým
susedom bola 3. pešia brigáda tej istej
divízie pod velením plukovníka Barwika,
ktorá tiež disponovala približne 3.000
vojakmi. Pravým susedom 4. pešej
brigády 2. pešej divízie bola 24. pešia
divízia generálmajora Josefa Schneider
Edler von Manns-Au s počtom okolo 8.000
vojakov. Tieto divízie patrili X.
armádnemu zboru generála pechoty
Huga Meixner von Zweienstamm, ktorý
podliehal 3. armáde generála pechoty
Svetozara Boroeviča. generál	pechoty	Hugo	Meixner von	Zweienstamm



KOTA	637	KOBYLA A	KOTA 598	JAVORSKA
• Obranu	na	tomto	úseku	držala	4.	pešia	brigáda	plukovníka	Phlepsa
podliehajúca	2.	pešej	divízii,	ktorá	disponovala	približne	3.000
vojakmi.	

Jej	ĽAVÝM susedom	bola	3.	pešia	brigáda	tej	istej	divízie	pod	velením	
plukovníka	Barwika,	ktorá	tiež	disponovala	približne	3.000	vojakmi.

PRAVÝM susedom	4.	pešej	brigády	2.	pešej	divízie	bola	24.	pešia	divízia	
generálmajora	Josefa Schneider	Edler von	Manns-Au	s	počtom	okolo	
8.000	vojakov.	Tieto	divízie	patrili	X.	armádnemu	zboru	generála	

pechoty	Huga	Meixner von	Zweienstamm,	ktorý	podliehal	3.	armáde	
generála	pechoty	Svetozara Boroeviča.



Od	24.3.1915	na	východ	od	údolia	
Laborca	prebiehali	ťažké	boje,	ktoré	
však	do	1.4.1915	nepriniesli	žiadne	
výsledky.	Ruským	jednotkám	sa	napriek	
opakovaným	útokom	ani	po	týždňovom	
úsilí	nepodarilo	na	tomto	úseku	dosiahnuť	
významnejšie	úspechy	a	rakúsko-uhorská	
obrana	odolávala	náporu	protivníka.	To	sa	
však	zmenilo	2.4.1915,	kedy	ruské	

jednotky	podnikli	rozhodujúci	pokus	o	
dobitie	kľúčových	obranných	pozícii	

rakúsko-uhorských	jednotiek	na	kótach	
598	„Javorská“	a	637	„Kobyla“.



Prislusnici nemeckej	35.	rezervnej	pechotnej	divizie pri	Zbudskej	Belej	3.4.1915

• Na	začiatku	apríla	1915	sa	v	karpatských	
vrchoch	ešte	držal	sneh	a	nočné	teploty	sa	
pohybovali	pod	bodom	mrazu.	Rakúsko-
uhorské	obranné	postavenia	prebiehali	na	
hrebeni	medzi	oboma	kótami	a	z	týchto	vyššie	
položených	pozícií	mali	vojaci	dobrý	palebný	
sektor	na	svahy	pod	ich	líniou.	Išlo	však	o	
zalesnený	terén,	ktorý	na	druhej	strane	
umožňoval	ruským	vojakom	skryto	sa	priblížiť	
do	relatívnej	blízkosti	rakúsko-uhorských	
postavení	a	odtiaľ	rýchlym	útokom	prekonať	
ostreľovaný	úsek	pred	protivníkovými	
zákopmi.	

• Okamžite	po	zaujatí	pozícií	boli	2.4.1915	na	
poludnie	o	12:00	petrohradského	času	
vrhnuté	do	útoku	s	cieľom	prelomiť	
rakúsko-uhorskú	obranu	a	cez	Valentovce	a	
Zbudskú	Belú	preniknúť	do	údolia	Laborca	
k	Radvani.



Napriek	tomu,	že	ruská	armáda	na	jar	1915 už	pociťovala	vážny	
nedostatok	delostreleckej	munície	a	domáca	výroba	nestačila	plniť	
požiadavky	frontu,	tak	na	rozhodujúcu	ruskú	ofenzívu	v	Karpatoch	boli	
vyčlenené	všetky	disponibilné	rezervy.	Pocítili	to	aj	rakúsko-uhorskí	

obrancovia	na	línii	severne	od	Valentoviec	a	Zbudskej	Belej,	ktorí	sa	stali	
cieľom	intenzívnej	delostreleckej	paľby.	



• Pod	jej	krytím	ruská	pechota	začala	stúpať	po	svahoch	hore	k	ich	postaveniam	a	keď	sa	priblížila	do	
dostatočnej	blízkosti	tak	prešla	do	masového	útoku	na	bodáky.	Hlavný	nápor	bol	nasmerovaný	
priamo	na	vrcholy	kót	598	„Javorská“	a	637	„Kobyla“,	ktoré	predstavovali	ťažisko	rakúsko-
uhorskej	obrany.	

• Po	ich	dobití	začali	rakúsko-uhorskí	vojaci	ustupovať	aj	z	ostatných	pozícii	na	hrebeni	a	vzniknutý	
prielom	ruské	jednotky	využili	na	prienik	do	hĺbky	protivníkovej	obrany.	Spustili	sa	po	južných	
svahoch	oboch	výšin	do	doliny	Belianky a	postupovali	k	obci	Valentovce.

Rakúsko-uhorskí	a	nemeckí	
vojaci	po	obsadení	výšiny	
Javorska 5.4.1915



Zachovali	sa	spomienky	očitého	svedka,	ktorý	sa	osobne	zúčastnil	týchto	
bojov.	Poručík	Pál Molnár	na	jar	1915	velil	5.	rote	5.	samostatného	ženijného	
práporu,	ktorý	mal	doplňovací	obvod	v	Prešporku	(Bratislava):	„Dňa	2.	apríla	
1915	na	Veľký	piatok	som	na	základe	rozkazu	vyslal	polovicu	svojej	ženijnej	
roty	do	úseku	3.	pešej	brigády.	Ich	úlohou	bolo	vybudovanie	zákopov	za	našou	

hlavnou	líniou	a	príprava	záchytných	obranných	postavení	na	kóte	430	
severozápadne	od	Valentoviec.	Ja	som	spolu	s	druhou	polovicou	ženistov	ostal	v	

úseku	4.	pešej	brigády	a	pokračoval	v	opevňovaní	obranného	postavenia	
severovýchodne	od	Valentoviec.

SPOMIENKY NA BOJE



SPOMIENKY NA BOJE

Približne	o	10:00	sa	pozície	4.	pešej	brigády	a	susedných	jednotiek	na	
našej	hlavnej	línii	stali	cieľom	prudkej	delostreleckej	paľby	a	ruských	
útokov.	V	dôsledku	toho	došlo	k	hromadnému	ústupu	našej	pechoty.	Jej	
príslušníci	opúšťali	svoje	pozície	a	sťahovali	sa	dozadu	po	zalesnených	
hrebeňoch	okolitých	kopcov.	Kritickú	situáciu	čiastočne	vylepšil	prísun	
záloh.	Jednalo	sa	o	vojakov	4.	bosensko-hercegovinského	pešieho	pluk,	
ktorí	obsadili	záchytné	postavenia	vybudované	pred	niekoľkými	dňami	
našou	5.	rotou	5.	„prešporského“	ženijného	práporu.	Tieto	postavenia	sa	

nachádzali	hlbšie	v	tyle	okolo	dediny	Zbudská	Belá.





Padlý	príslušník	ruskej	81.	pechotnej	divízie	na	výšine	Javorska 5.4.1915



Rakúsko-uhorskí	vojaci	padli	v	priestore	výšiny	Javorska 4.4.1915



Rakúsko-uhorskí	a	nemeckí	vojaci	po	obsadení	výšiny	Javorska 5.4.1915





VOJENSKÝ	CINTORÍN	ZBUDSKÁ	BELA

Vojenský	cintorín	Zbudská	Belá	
II.	pred	rekonštrukciou



Vojenský	cintorín	Zbudská	
Belá	II.	po	rekonštrukcii



DISKUSIA		



ĎAKUJEM	ZA	POZORNOSŤ	!


