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I. ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOTKY – 1. ČS. ARMÁDNY ZBOR V ZSSR

1. čs. armádnemu zboru v ZSSR počas bojov pri Liptovskom Mikuláši velil až do svojho
menovania ministrom národnej obrany tzv. Košickej vlády gen. Ludvík Svoboda. Po jeho
odchode do Košíc velenie zboru prevzal uzdravený gen. Karel Klapálek. Zástupcom veliteľa
zboru bol gen. Bohumil Boček, ktorý však po čas pôsobenia gen. L. Svobodu v Moskve pri
zostavovaní novej vlády (od 8.3. do 6.4.1945) zboru velil priamo. Velenie 1. ČSAZ prevzal
gen. K. Klapálek po tom, čo sa 4.4.1945 gen. L. Svoboda stal ministrom národnej obrany.
Náčelníkom štábu zboru bol pplk. Bedřich Lomský. Veliteľom delostrelectva na veliteľstve
zboru bol plk. gšt. Alfred Ressel.
Počas bojov v Liptove bojovú zostavu 1. ČSAZ tvorili:
1. čs. samostatná brigáda v ZSSR
3. čs. samostatná brigáda v ZSSR
4. čs. samostatná brigáda v ZSSR (od marca 1945)
5. (zborový) delostrelecký pluk
spojovací prápor (škpt. J. Halaši)
ženijný prápor (škpt. L. Jilma)
prápor lyžiarov-automatčíkov (mjr. B. Chrastina)
Zvláštny oddiel (por. L. Kilian)
Rota zvláštnych úloh (npor. F. Slavíček, ppor. J. Geprt)
Náhradný pluk (plk. F. Fanta)

a ďalšie útvary, jednotky a zariadenia.
1. čs. samostatná brigáda v ZSSR
Brigáde velil od 12.1.1945 plk. (od 15.3.1945 brig. gen.) Jan Satorie. Zástupcom veliteľa
brigády bol plk. gšt. Jaroslav Brož a náčelníkom štábu mjr. F. Rosenfelder. Delostrelectvu
brigády velil mjr. Otakar Rytíř.
1. čs. brigádu tvorili  1., 2., 3. poľný prápor,
 1. prápor samopalníkov
V polovici marca 1945 boli prápory samopalníkov brigád reorganizované na úderné
prápory 1, 4, 7.
Práporom od konca marca 1945 velili: 1. ppr škpt. L. Takáč a kpt. E. Surovček; 2. ppr škpt.
V. Čeřenský, npor. A. Steiner, pplk. F. Voves; 3. ppr pplk. gšt. Š. Želinský, kpt. J. Svoboda; 1.
práporu automatčíkov škpt. J. Novák, kpt. F. Felcman. Vo funkciách veliteľov dochádzalo
priebežne ku zmenám, ktorú tu nie je možné presne zachytiť.
• 1., 2. delostrelecký pluk
Delostrelecké pluky brigád sa k L. Mikulášu presúvali od 15.1.1945 po skončení nasadenia pri
Jasle.
Delostreleckému pluku 1 velili škpt. Ľ. Stein a mjr. I. Štalmášek, delostreleckému pluku 2
škpt. V. Šajer.
• 1. protilietadlový oddiel,
 2. spojovací prápor,
 3. ženijný prápor
Protilietadlovému oddielu velil por. B. Rabinger-Rada, spojovaciemu práporu por. M.
Pohorijak, ženijnému prápor por. J. Šebesta.
Brigáda mala k 15.2.1945 spolu 584 aktívnych bodákov a k 15.3. spolu 738 aktívnych
bodákov.
3. čs. samostatná brigáda v ZSSR
Brigáde velil po gen. K. Klapálkovi od 23.2.1945 pplk. Jaroslav Sellner, ktorý predtým
zastával funkciu náčelníka štábu brigády. Vo funkcii zástupcu veliteľa brigády sa vystriedali
bývalí velitelia práporov mjr. J. Knop a mjr. A. Hak. Náčelníkom štábu bol škpt. S. Vik.
Delostrelectvu brigády velil mjr. gšt. Vilém Sacher.
3.čs. brigádu tvorili • 4., 5., 6. poľný prápor,
 2. prápor samopalníkov
Práporom od konca marca 1945 velili: 4. ppr kpt. L. Svátek; 5. ppr mjr. A. Hak, škpt. L.
Peroutka, mjr. B. Holemář; 6. ppr mjr. F. Moravec; 2. práporu automatčíkov kpt. O. Šacher,
npor. E. Klein, mjr. L. Daneš.
• 3., 4. delostrelecký pluk
Delostreleckému pluku 3 velili škpt. V. Formánek, delostreleckému pluku 4 škpt. B. Hlavatý.
a ďalej • 3. protilietadlový oddiel,

 4. spojovací prápor,
 2. ženijný prápor
Protilietadlovému oddielu velil por. B. Rabinger-Rada, spojovaciemu práporu por. M.
Pohorijak, ženijnému prápor por. J. Šebesta.
Brigáda mala k 15.2.1945 spolu 555 aktívnych bodákov a k 15.3. spolu 671 aktívnych
bodákov.
4. čs. samostatná brigáda v ZSSR
Brigáde velil pplk. Č. Slezák, od 10.2. plk. Pavol Kuna, plk. Mikuláš Markus. Vo funkcii
zástupcu veliteľa brigády bol pplk. gšt. Jozef Tóth. funkciu náčelníka štábu zastávali škpt. A.
Mátl a mjr. gšt. Š. Murgaš. Delostrelectvu brigády velil pplk. Miloš Vesel.
4. čs. brigádu tvorili • 7., 8., 9. poľný prápor,
 3. prápor samopalníkov
Práporom od konca marca 1945 velili: 7. ppr kpt. P. Kováč, škpt. M. Kučera a škpt. T.
Galba; 8. ppr kpt. J. Lipový, škpt. Š. Margitán; 9. ppr mjr. V. Střelka a kpt. J. Válek; 3. práporu
automatčíkov kpt. M. Čordáš.
• 7. delostrelecký pluk
Delostreleckému pluku 3 velil pplk. J. Svoboda.
a ďalej
• 4. protilietadlový oddiel,
 5. spojovací prápor,
 6. ženijný prápor
Protilietadlovému oddielu velil npor. G. Čech, spojovaciemu práporu npor. B. Šramo, resp.
npor. P. Žarnay, ženijnému prápor por. E. Lichtblau.
Brigáda mala k 15.3.1945 spolu 488 aktívnych bodákov. Tieto počty sa však výrazne menili,
pretože do bojov pri L. Mikuláši bola brigáda zasadzovaná postupne po práporoch v období
od 7.3. do 20.3.1945.
Zborové delostrelectvo predstavoval 5. delostrelecký pluk, ktorý k Liptovskému Mikuláši
prišiel v dňoch 3. a 4.2.1945. Jeho veliteľom bol pplk. Alois Boček. Pluk tvorili I., II. oddiel 152
mm kanónových húfnic a III. oddiel 122 mm húfnic.
Počty československých jednotiek
1.ČSAZ pred Duklou (1.9.1944) mal 16 451 bojovníkov, z toho
1. brigáda
5503 po bojoch
3598
3. brigáda
3502
2483
k 18.1.1945 mal zbor cca 20 000 príslušníkov
Celkové počty zborových útvarov pri Liptovskom Mikuláši
Jednotka
Tabuľkové počty
Stav k 15.11.1944
1. čs. sam. brigáda
5517
2790
3. čs. sam. brigáda
5517
2335
4. čs. sam. brigáda
5756 k 15.2.45
2989

Počty tzv. aktívnych bodákov
Jednotka
Stav k 15.2.1945
Stav k 15.3.1945
1. čs. sam. brigáda
584
738
3. čs. sam. brigáda
555
871
4. čs. sam. brigáda
488

II. JEDNOTKY ČERVENEJ ARMÁDY

Jednotky Červenej armády, ktoré bojovali pri Liptovskom Mikuláši patrili do 17.
gardového streleckého zboru 18. armády 4. Ukrajinského frontu.
Veliteľom 18. A bol od 10.11.1944 genmjr. Аnton Josifovič GASTILOVIČ (od 20.1.1945
genpor.). Vo velení armády ďalej boli člen Vojenskej rady: genmjr. Semion Jefimovič Kolonin,
náčelník štábu: genmjr. Nikita Grigorievič Briljov, náčelník politického oddelenia: genmjr.
Leonid Iljič Brežnev

Gastilovič A.J.

Briljov N.G.

Kolonin S.J.

Brežnev L.I.

V zálohe veliteľa 18. A bola 24. strelecká divízia, ktorá zohrala významnú úlohu počas
bojov o mesto Liptovský Mikuláš. Veliteľovi 1. ČSAZ boli zo síl 18. A pridelené alebo zbor
podporovali :
 108. samohybný delostrelecký pluk (mjr. P.V. Frolov, po ňom gard. mjr. P.N. Snetkov), 10
ks Shd 76 mm

 253. horský mínometný pluk
 3. samostatný horský raketometný oddiel (BM-13)

17. GARDOVÝ STRELECKÝ ZBOR KARPATSKÝ /2. formovania/
Zboru velil od 8.11.1944 genpor. Nikifor Vasilievič Medvedev

Medvedev

Ďomin

Drjomin

Náčelník politického oddelenia: plk. Ďomin Nikita Stepanovič
Zástupca veliteľa: gen. Drjomin Dmitrij Feoktistovič, HSS
Náčelník štábu: gard. plk. Daks L.F.
Náčelník operačného oddelenia: gard. plk. Toganovskij
Veliteľ delostrelectva: plk. Jakovlev
Náčelník prieskumu : pplk. Nikolaj Andrejevič Domožilov






8. strelecká divízia Jampolská
138. strelecká divízia Karpatská
159. pevnostná brigáda Dnesterská
129. spojovací prápor
918. ženijný prápor

Útvary 17. gsz podľa rozkazu veliteľa 18. armády odovzdali 15. februára bojový úsek 1. ČSAS
a v čase od 16. do 19. februára sa presunuli po osi Liptovský Hrádok, Hybe, Važec, Poprad,
Veľká Lomnica, Kežmarok, Spišská Belá, Ždiar, Jurgov, Bialka, Nowy Targ a Czarny Dunajec a v
priestore osád Pieniažkowice, Odrowąż, Orawka, Otrebówa, Jablonka, Piekelnik, Zydowa
vykonávali bojovú prípravu a pripravovali sa na nové prelomenie nemeckého obranného
pásma.

138. STRELECKÁ DIVÍZIA KARPATSKÁ (2. formovania)
Po bitke pri Stalingrade zostalo v divízii 550 mužov a12 diel). Pri Liptovskom Mikuláši
bola už divízia 2. formovania - sformovaná bola v máji 1943 na základe 6. samostatnej
brigády námornej pechoty.
Divízii velil do 5.2.1945 velil plk. Viktor Ivanovič Rutka. Po ňom prevzal velenie divízie gard.
plk. Vasilij Jefimovič Vasiljev. V rokoch 1931-1933 pôsobil ako vojenský atašé v Afganistane, 1938
- 1942 väznený; veliteľ divízie od 17.2.1944 do konca vojny.

Zástupca veliteľa: plk. Viktor Michajlovič Karpunin
Náčelník štábu: plk. Georgij Ivanovič Ljubimov
Náčelník politického oddelenia: plk. Andrej Ignatievič Višniak
Náčelník delostrelectva: gard. mjr. Viktor Jakovlevič Kozlov
Organizácia 138. sd v čase bojov pri Liptovskom Mikuláši:
 768. strelecký pluk (mjr. Alexandr Petrovič P. Petrov)
 650. strelecký pluk (pplk. Vasililij Denisovič Pridača)
 344. strelecký pluk (mjr. Fedor Fedorovič Armejev)
 295. delostrelecký pluk (pplk. Foma Fomič Ovodin)
 175. ženijný prápor (mjr. Karasejev)
 284. samostatný stíhací protitankový oddiel
 203. samostatný spojovací prápor
 135. zdravotnícky prápor
 269. divízny lazaret
 230. prieskumná rota

8. STRELECKÁ DIVÍZIA JAMPOLSKÁ
Sformovaná 25.12.1941 ako 458. sd. V roku 1942 premenovaná na 8. sd. 9.3.1943 jej bol
priznaný čestný názov Jampolská. 9.2.1945 bola vyznamenaná rádom Červeného práporu.
V noci na 9.2.1945 pri Závažnej Porube vymenila 138. sd.
Od 27.9.1944 do 9.5.1945 divízii velil Hrdina Sovietskeho zväzu gard. plk. Nikolaj Stepanovič
Ugrjumov.

Zástupca veliteľa: plk. J.V. Pudovkin
Náčelník štábu: gard. plk. P.G. Grigorenko
Náčelník politického oddelenia: plk. S.I. Paršin
Náčelník delostrelectva:
Organizácia 8. sd v čase bojov pri Liptovskom Mikuláši:
 310. strelecký pluk (mjr. J.P. Meleško (poverený), plk. A.A. Tokin)
 229. strelecký pluk (pplk. V.S. Alexandrov, po ňom plk. Makakošvili)
 151. strelecký pluk (mjr. V.T. Zavaľňuk)
 62. delostrelecký pluk
 108. protitankový oddiel
 21. samostatný ženijný prápor
 61. samostatný spojovací prápor
 2. prieskumná rota
24. STRELECKÁ SAMARSKO-ULJANOVSKÁ, BERDIČEVSKÁ, "ŽELEZNÁ" DIVÍZIA
vyznamenaná Radom októbrovej revolúcie, 4x Radom Červenej zástavy, Radom Suvorova II.
stupňa, Radom Bohdana Chmelnického II. stupňa.
Divízia bola sformovaná v decembri 1941 vo Vologde ako 412. strelecká divízia. K 1.1.1942
bola premenovaná na 24. sd a boli jej odovzdané všetky vyznamenania a rady 24. divízie z
občianskej vojny. V Kyjevskej obrannej operácii bola divízia v priebehu septembra a októbra
1941 v priestore obce Aňutino (Mogilevská oblasť) v podstate rozbitá, pričom zahynuli traja
dôstojníci, ktorí niesli bojovú zástavu. Zástavu zachránil roľník Dmitrij Nikolajevič Tiapin,
ktorý v októbri 1943 zástavu a jej vyznamenania odovzdal Červenej armáde. 20. februára
1944 bola zástava odovzdaná 24. Samarsko-Uljanovskej Bedičevskej železnej divízii druhého
formovania.
Divízii velil genmjr. Fiodor Aleksandrovič Prochorov

Zástupca veliteľa: plk. F.I. Šitov
Náčelník štábu: plk. N.D. Alexandrov
Náčelník politického oddelenia: plk. S.M. Zacharov (v septembri 1944)
Náčelník delostrelectva: gard. plk. Zilberberg
Organizácia 24. sd v čase bojov pri Liptovskom Mikuláši:
7. strelecký pluk Podkarpatský, vyznamenaný Radom Suvorova
(pplk. Viktor Pavlovič Minakov)
168. strelecký pluk (do 1.4.1945 Feoktist Jakovlevič Malyšev)
274. strelecký pluk (do 5.2.1945 gard. mjr. Grigirij Antonovič Bondarenko, do 1.4.1945 pplk.
Alexej Michajlovič Šarlygin)
160. ľahký delostrelecký pluk (mjr. A.A. Borovin)
246. húfnicový delostrelecký pluk H122mm (plk. I.V. Galkin)
52. samostatný protitankový delostrelecký oddiel
8. samostatná prieskumná rota
73. (131.) samostatný ženijný prápor
66. (61.) zdravotnícky prápor
56. (45) samostatný spojovací prápor (1466. sam. spoj. rota)
370. samostatný protilietadlový delostrelecký oddiel

108. GARDOVÝ SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ PLUK NOVOROSIJSKÝ
vyznamenaný Radom Červenej zástavy a Radom Bohdana Chmeľnického 2. stupňa. Armádna
jednotka 18.A (4.UF).
Veliteľ mjr. Petr Vasilievič Frolov, po ňom gardový mjr. Petr Nikolajevič Snetkov

Podľa tabuliek vojnových počtov mal mať 225 mužov a 21 samohybných diel SU-76. Pri
Liptovskom Mikuláši 108. gshdp však mal 10 SU a 76 mužov... Jednotlivé samohybné delá
boli rozmiestnené v Podtúrni.
Organizácia:
 Veliteľstvo pluku
 Štáb pluku
 Veliteľská čata
 1. – 4. batéria
Zásobovacia čata, čata opráv, dopravná čata, plukovná ošetrovňa, hospodárske družstvo.

3. SAMOSTATNÝ GARDOVÝ HORSKÝ MÍNOMETNÝ ODDIEL KARPATSKÝ
Oddiel bol sformovaný 1.2.1943 na základe 2.,. 3, 4. gardovej horskej mínometnej batérie.
Šlo o horský variant „kaťuší“.
Keď a Červená armáda prebojovala na predhorie Karpát, vznikla opäť potreba horských
raketových odpaľovacích zariadení M-8. V rámci 4. UF boli sformované dva samostatné
gardové mínometné oddiely – 2. a 3. Podľa systematizácie №08/167 mali 3 batérie BM-8-12
s 12 odpaľovacími zariadeniami. Reaktívne strely M-8 (ľudovo nazývané kaťuše) boli kalibru
82mm, vážili 8 kg a dostrel mali 5500 m. Jedno odpaľovacie zariadenie malo 8 „hlavní“.
V oddiele bolo 250 mužov. Doposiaľ boli horské „kaťuše“ prepravované na mulách, v roku
1944 boli adaptované na vozidlá „Willis MV“, no označenie oddielu ako „konského“ zostalo.
Obe jednotky úspešne bojovali ako súčasť 4. ukrajinského frontu až do konca vojny.
Vojská 1. ČSAZ počas bojov v Liptove podporoval 3. samostatný gardový mínometný oddiel,
ktorý vznikol zlúčením 2., 3. a 4. gardovej horskej batérie 1.2.1943. Prezbrojený bol
12.6.1944.

Horské kaťuše BM-8-8

BM-8-24

POČTY SOVIETSKYCH JEDNOTIEK POČAS BOJOV V LIPTOVE
boli určované podľa tabuliek vojnových počtov (TVP), ktoré sa však každý rok vojny
menili a sú prípad od prípadu rozdielne. Preto je treba uvádzané údaje brať ako približné a
orientačné. TVP čís. 4/400-416 z 5. apríla 1941 určovali celkový počet mužov v streleckej
divízii na 11 115. To bol zhruba počet mužov, ktorý TVP čís. 05/40 z 18. decembra 1944
predpisovali pre gardovú streleckú divíziu (11 706).
Ak v roku 1941 mal mať strelecký pluk 3182 mužov, potom v decembri 1944 to bolo už
len 2398 mužov. V roku 1945 TVP predpisovali pre strelecký pluk 2725 mužov, pre peší
prápor 670 mužov (v roku 1941 778 mužov) a pre pešiu rotu 114 mužov (v roku 1941 178
mužov). V pluku boli ešte dve roty samopalníkov, každá s 98 mužmi. Uvádza sa, že strelecké
roty 17. gardového streleckého zboru mali po 25 mužov. Tento údaj sa však týka 24.
streleckej divízie. To je zhruba 50% stavu streleckej čaty podľa TVP z roku 1941, ktoré
určovali početný stav 51 mužov).
Z vojnového denníka 18. armády je možné zistiť aktuálne početné stavy nami
sledovaných divízií 17. gardového streleckého zboru:
Strelecké jednotky 8. streleckej divízie mali k dispozícii 12 z predpísaného počtu 49 rôt.
Celá divízia mala 4171 mužov (ďalších 71 bolo v zdravotníckych zariadeniach);
Strelecké jednotky 138. streleckej divízie mali k dispozícii tiež 12 z predpísaného počtu
49 rôt a v nich 3998 mužov (ďalších 111 bolo v zdravotníckych zariadeniach);
Strelecké jednotky 24. streleckej divízie mali k dispozícii 12 z predpísaného počtu 43 rôt
a v nich 3816 mužov (ďalších 102 bolo v zdravotníckych zariadeniach).

V priebehu februára 1945 dostala 18. armáda spolu doplnok 2261 mužov. Všetkých
pridelili divíziám bojujúcim v Liptove: 8. streleckej divízii – 923 mužov, 138. streleckej divízii
– 935 mužov a 24. streleckej divízii – 408 mužov.
Početný stav ku dňu
8. strelecká divízia
138. strelecká divízia
24. strelecká divízia

III.

13.2.1945
4242
4109
3918

1.4.1945
4206
4185
3821

20.4.1945
3812
3856
3831

NEMECKÉ DIVÍZIE

254. PEŠIA DIVÍZIA WEHRMACHTU (254. INFANTERIE-DIVISION)
uvádzaná tiež s historickým názvom 254.Rheinische-westfälische Infanterie-Div.
Divízia bola sformovaná 26.8.1939 ako Division V poľskom ťažení 254.
Infanterie Division velil genpor. Fritz Koch a v priebehu bojov v rokoch 1941 –
1942 divízii velil genpor. Behschnitt. Bojovala v dolnom Porýnsku, Holandsku, Francúzsku,
Východnom Prusku, prešla z pobaltských republík cez Rusko a Ukrajinu, od júla do augusta
1944 bola v Karpatoch.
K 7.7.1944 sa divízia skladala z:
 Divízna skupina 82 (spolu 10 rôt z plukovnej skupiny 158 a plukovnej skupiny 166).
Z nej bol sformovaný 474. granátnický pluk
 Granátnické pluky 454 a 484. Pluky mali po dva prápory.
 Divízny strelecký prápor 254
 Poľný náhradný prápor 254
 Delostrelecký pluk 254 s 3 delostreleckými oddielmi + pridelený I/52 dodd
 Ženijný prápor 254 so 4 rotami
 Oddiel stíhačov tankov 254
 Divízny spravodajský oddiel 254
 Divízna zásobovacie veliteľstvo 254
Početný stav divízie sa pohyboval okolo 10 000 mužov.
Veliteľom divízie v období od augusta 1943 do marca 1944 bol generálporučík Alfred
Thielmann. Počas bojov na Slovensku divízii velil generálmajor Richard Schmidt (29.4.1899 –
7.11.1977). Do generálskej hodnosti bol povýšený 1.6.1944 a divíziu prevzal 31.12.1944.
Náčelníkom štábu bol plk. Wolfgang Oldenburg.

generálmajor Richard Schmidt

3. horská divízia (3. Gebirgs-Division)
Vznikla 1.4.1938 v Gracu po anšlusu Rakúska zlúčením 5. a 7. divízie
rakúskej armády (Bundesheeres) a začlenením do nemeckého Wehrmachtu.
Zúčastnila sa poľského ťaženia a od 10. novembra 1940 bola medzi inváznymi
jednotkami v Nórsku. Neskôr divízia viedla obranná boje vo východnej Ukrajine a v októbri
operovala v Maďarsku. Na Slovensko divízia prišla z Východných Karpát cez Maďarsko
v novembri 1944. Pri Liptovskom Mikuláši bola len krátky čas. Koncom februára bola
vystriedaná (320.V.G.D.)
Od roku 1942 do jej organizácie patrili:
 Pluky horských strelcov 138, 144
 Pluk horského delostrelectva 112
 Cyklistický oddiel 95
 Oddiel stíhačov tankov 95
 Prápor horských ženistov 83
 Divízna podporná jednotka 68
Na plných počtoch mala mať 13 000 mužov.
3. júla 1944 velenie divízie prevzal genpor. Paul Klatt (6.12.1896 – 3.7.1973).

generál poručík Paul Klatt

320. Infanterie Division (január 1943 – august 1944)
320.Volks-Grenadier-Division (október 1944 – máj 1945)
320. Infanterie Division
bola sformovaná v decembri 1940 v priestoru
Lübeck a na východnom fronte bola nasadená od januára 1943 v bojoch pri Isjume,
Charkove, Belgorode, Kremenčuku, Kirovograde, na Bugu a pri Dnestri. V auguste 1944
v Jassko-Kišinevskej operácii Červenej armády bola rozbitá. Jej zvyšky boli presunuté do
priestoru Wroclaw a do 27. októbra 1944 reorganizované na divíziu typu Volksgrenadier,
ktorá dostala označenie 320. V.G.D. Od 1.11.1944 do 11.2.1945 divízii velil generálmajor
Ludwig Kirschner (1). Plukovník Rolf Scherenberg (2) (27.05.1897- 10.06.1961) divízii velil

týždeň do 19. februára 1945, kedy velenie divízie prevzal až do konca vojny plukovník
Emmanuel von Kiliani (3).

Ludwig Kirschner

Rolf Scherenberg

Emmanuel von Kiliani

Pri príchode do Liptova do zostavy divízie patrili:
 3 pešie pluky (585., 586.,587.), každý o dvoch práporoch. V prápore boli 3 pešie roty s
50 - 60 mužmi a rota ťažkých zbraní.
 5 delostreleckých oddielov
 jeden protitankový oddiel s rotou samohybných diel (11 kusov).
 Divízia bola zosilnená 582., 990. a 965. ochranným práporom, údernou skupinou kpt.
Schneidera (prápor Hitlerjugend), SS Einsatzkompanie Ries a maďarským 46. peším
plukom o dvoch práporoch
Početný stav dosahoval zhruba 10 000 mužov.

IV.

MAĎARSKÉ JEDNOTKY

Podľa maďarských dokumentov sa Liptovom v podstate len presúvala 2. náhradná divízia
a to v dňoch 24. – 27. januára 1945. 3. februára už bola v Nemšovej pri Trenčíne. To isté
platí tiež o 16. divízii. Tá sa z Ružomberka presunula už ako súčasť nemeckej 1. lyžiarskej
divízie cez Dolný Kubín na Oravu.
Tieto údaje sú do istej miery v rozpore s poznatkami vojenských historikov ako aj s
bojovými dokumentmi československých i sovietskych jednotiek.
Na konci januára 1945 boli prieskumom zistené pred čs. vojskami časti maďarskej 100.
ľahkej pešej divízie, 5. pešej divízie a 16. pešej divízie. To mohli v skutočnosti byť len
ustupujúce rozbité zvyšky týchto útvarov. Podľa čs. prieskumu 6. februára bola nemecká
254. pešej divízia vystriedaná jednotkami 3. horskej divízie. S ňou prišli časti dvoch
maďarských plukov (3. a 33.) a najmenej dve batérie pravdepodobne ťažkých poľných húfnic
sFH18 kalibru 150 mm. Tie pravdepodobne patrili k 2. náhradnej divízii. Časti tejto divízie
ako aj 16. divízie boli vyvedené do tyla, kde boli reorganizované. 2. náhradná divízia po
preformovaní v priestore Kroměříž bola znova presunutá na Liptov.

Situácia 2. náhradnej divízie Maďarskej kráľovskej armády v dňoch 24. a 25. januára 1945
V priebehu bojov pri Liptovskom Mikuláši boli zistené časti 16. divízie, 46. peší pluk v zostave
nemeckej 320. pešej divízie a delostrelectvo 2. náhradnej divízie.

V. BOJOVÁ ČINNOST ČESKOSLOVENSKÝCH A SOVIETSKYCH VOJSK V LIPTOVE
Na sovietsko-nemeckom fronte sa v lete 1944 pred Červenou armádou otvorili dva
rozhodujúce strategické smery: severný strategický smer Varšava – Berlín a južný strategický
smer Bukurešť – Budapešť – Viedeň. Oba hlavné strategické smery vyplývali zo základného
cieľa sovietskych ozbrojených síl – poraziť nacistické Nemecko a jeho satelitov.
Československo (respektíve Slovensko) sa tak ocitlo medzi hlavnými strategickými smermi a
jeho oslobodenie si od sovietskych ozbrojených síl vyžiadalo vytvorenie pomocného
strategického smeru, ktorý vojenskí historici nazvali karpatsko-pražským.
Dva mesiace trvajúce boje pri Liptovskom Mikuláši prebiehali na samostatnom
operačnom smere 18. armády a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR : Liptovský Mikuláš - Žilina –
východná Morava. Ich význam zvýrazňuje nielen dĺžka a intenzita bojov, veľké ľudské straty,
ale aj fakt, že 1. čs. armádny zbor tu bol nasadený v podstate prvý raz samostatne.

Bojisko pri Liptovskom Mikuláši

Boje čs. jednotiek na pravom brehu Váhu
Na konci januára jednotky 1. čs. armádneho zboru narazili na silno 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 a v polovici
februára prešiel 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.
Na konci februára 1945 sa skončili prípravy zboru na nový útok na Liptovský Mikuláš,
ktorý sa začal 3. marca. Výraznejší úspech v ňom dosiahla sovietska 24. strelecká divízia,
ktorá sa zmocnila Liptovského Mikuláša, zatiaľ čo jednotky 1. čs. armádneho zboru prelomili
predný okraj nepriateľskej obrany severovýchodne 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 do protisečí, ktoré pokračovali aj v nasledujúcich dňoch nemecké
jednotky 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 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. peším plukom a 168. peším plukom 24. divízie,
ktoré útočili z juhu. Dňa 9. marca veliteľ 18. armády nariadil prerušiť útočné akcie, preskupiť
jednotky a prejsť do dočasnej obrany. 1. čs. armádny zbor mal pritom vystriedať jednotky 24.

streleckej divízie v Liptovskom Mikuláši 1. čs. samostatnou brigádou. Počas 10. marca a až do
večera dňa 11. marca 1. čs. brigáda odrážala útoky na mesto. Večer 11. marca nepriateľské
jednotky súčasným úderom na Liptovský Mikuláš zo západu, severu a juhu, 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 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 štyri dni skupinami 100 - 300 mužov,
podporovanými 2 - 8 tankami, prešiel do protiútoku celkom 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.

Boje sovietskych jednotiek na ľavom brehu Váhu
138. strelecká divízia niesla hlavnú ťarchu bojov na prístupoch k Liptovskému Mikulášu.
V bojoch utrpela značné straty. V priebehu 31. januára a 1. februára 1945 sa prebojovala
ďalej na západ a ovládla Podtureň (344. strelecký pluk), jednotky po častiach prekročili rieku
Váh a do večera 344. strelecký pluk a 650. strelecký pluk dosiahli Liptovský Ján.
Druhosledový 768. strelecký pluk sa sústredil v Porúbke.
2. februára pokračovala útočná činnosť 138. streleckej divízie s cieľom dobyť Benice a
Palúdzku a do konca dňa vyjsť na čiaru Ivachnová – Nemecká (dnes Partizánska) Ľupča. V
skutočnosti sa jej 344. strelecký pluk prebojoval 700 metrov za Závažnú Porubu, 650.
strelecký pluk v súčinnosti s 344. streleckým plukom sa prebojoval na 600 metrov od kóty
673 východne od Iľanova a 768. strelecký pluk sa presunul do Podturne.
Po nočnom boji pluky 138. sd na poludnie obnovili útok všeobecne v smere na Bodice.
650. strelecký pluk dobyl k. 673 a bojoval o Iľanovo. 344. strelecký pluk bojoval 1 km severne
od k. 673. 768. strelecký pluk zostával v Závažnej Porube. Úlohou 138. streleckej divízie na 4.
februára bolo viesť usilovný prieskum a pripraviť prelomenie obrany nepriateľa.
5. februára bola 138. strelecká divízia posilnená 195. gardovým mínometným plukom,
329. horským mínometným plukom a 281. mínometným plukom s úlohou prelomiť obranu
nepriateľa v úseku k. 624 – 0,5 km západne k. 673 a ovládnuť Iľanovo a Ploštín a v ďalšom
postupovať na Bodice a Galovany. Jednotky 344. a 650. streleckého pluku v noci na 5.
februára preskupili sily a o 13,00 po 30-minútovom ostreľovaní a 10-minútovom
delostreleckom prepade prešli do útoku. Boj v priestore východne a severovýchodne od
Iľanova trval až do noci. Nepriateľ ráno o 6,30 po mohutnom delostreleckom prepade

protiútokom silou jedného práporu zatlačil jednotky 344. a 650. streleckého pluku o 300 až
400 metrov. Večer 344. strelecký pluk bojoval 1 km severne k. 673 a 650. strelecký pluk na k.
673. Na južných svahoch k. 673 bol zasadený aj 768. strelecký pluk. V dôsledku
pretrvávajúcich neúspechov prešla 6. februára 138. strelecká divízia na dosiahnutých
pozíciách do obrany.
Nemeckú obranu juhozápadne od Iľanova sa 138. strelecká divízia pokúšala prelomiť až
do 8. februára, no bez úspechu. Ten deň veliteľ 17. gardového streleckého zboru genpor.
Nikifor Vasilievič Medvedev nariadil vystriedať 138. streleckú divíziu vojakmi 8. streleckej
divízie.
V bojoch medzi 2. až 7. februárom 138. strelecká divízia stratila 27 padlých a 180
ranených mužov. 8. februára k divízii prišiel doplnok 500 mužov. Nasledujúci deň začali
jednotky divízie odovzdávať svoje bojové úseky príslušníkom 8. streleckej divízie. 9. februára
divízia prešla do druhého sledu 17. gardového streleckého zboru a rozmiestnila svoje pluky v
Dovalove (650. strelecký pluk), Kráľovej Lehote (344. strelecký pluk) a Porúbke (768.
strelecký pluk), kde až do 15. februára prebiehalo doplňovanie jednotiek ľuďmi, materiálom,
muníciou a súčasne prebiehal výcvik. Štáb divízie bol po celý čas umiestnený v Liptovskom
Hrádku.
V noci z 15. na 16. februára 138. strelecká divízia začala presun do južného Poľska, kam
sa presunuli všetky sily a prostriedky 18. armády, okrem 24. streleckej divízie, ktorá bola zo
zálohy veliteľa 18. armády (spolu s 108. gardovým samohybným delostreleckým plukom
„Novorossijským“, 253. horským mínometným plukom, 3. samostatným horským
mínometným oddielom „Karpatským“ (tzv. kaťuše) a 153. ženijným práporom) pridelená 1.
čs. armádnemu zboru v ZSSR.
8. strelecká divízia v noci na 9. februára 1945 vystriedala 138. streleckú divíziu a zaujala
postavenie: 151. strelecký pluk v priestore kóty 673 (800 metrov východne Iľanovo), 229.
strelecký pluk vpravo od k. 673 po severný okraj lesa juhovýchodne Iľanovo a 310. strelecký
pluk prešiel do druhého sledu divízie v priestore Liptovský Ján, kde bol dislokovaný tiež štáb
divízie.
10. februára jednotky divízie zaujali vo svojich priestoroch obranu. Prvosledové jednotky
študovali protistojaceho nepriateľa, kým jednotky v druhom slede a v zálohe vykonávali
výcvik. Jeden prápor vykonal prieskum bojom na výšinu južne Iľanovo. Útok s cieľom
prelomiť nepriateľskú obranu a dosiahnuť čiaru Gôtovany – Svätý Kríž bol stanovený na 12.
februára 1945.
11. februára prebiehali prípravy na útok. 1. prápor 229. streleckého pluku bol vyslaný
vykonať obchvat nemeckého postavenia na hrebeni medzi Jánskou a Iľanovskou dolinou. Bez
toho, že by narazil na nepriateľa dosiahol kótu 1309 (Končitý vrch). Útok určený na 12.
februára bol z dôvodu zlého počasia odložený. 13. februára sa po štyridsaťpäťminútovej
delostreleckej príprave útok zopakoval. 310. strelecký pluk bol zo sedlo Príslop (kóta 1119)
pod Kúpeľom odvolaný, na mieste zanechal trestnú rotu a vrátil sa do Liptovského Jána . 1.

práporu 229. streleckého pluku sa napriek vynaloženému úsiliu tiež nepodarilo prekonať
skalnatý terén a vrátil sa preto do Závažnej Poruby.
Jednotkám 151. streleckého pluku sa podarilo dosiahnuť okraj Iľanova avšak v
pouličnom boji boli z obce vytlačené a vrátili sa do východiska k útoku. 229. strelecký pluk
opätovne neuspel. 310. strelecký pluk prešiel do druhého sledu v Závažnej Porube. Ani jedna
z jednotiek divízie nedosiahla určený cieľ. Počas boja 8. strelecká divízia stratila 49 padlých a
54 ranených.
14. februára v nočných hodinách podľa nariadenia štábu zboru 310. strelecký pluk
vymenil 229. strelecký pluk, ktorý prešiel do druhého sledu divízie a bol dislokovaný v
Liptovskom Jáne. O deň neskôr dostala 8. strelecká divízia rozkaz v noci na 16. februára
odovzdať svoj bojový úsek 1. čs. samostatnej brigáde v ZSSR a v stanovenom termíne sa
sústredila svojimi 151. a 229. streleckými plukmi v Porúbke a 310. strelecký pluk v Kráľovej
Lehote. O 16,00 hodine divízia začala presun do nového priestoru bojovej činnosti v južnom
Poľsku.
Vojská 1. čs. armádneho zboru teraz fakticky bránili celú šírku frontu na oboch brehoch
Váhu a prvý krát v histórii čs. vojenské jednotky boli zasadené do bojov úplne samostatne.
Tento stav trval až do 3. marca 1945 kedy bola do bojov opäť zasadená 24. strelecká divízia.

Dobytie Liptovského Mikuláša 24. streleckou divíziou 3. marca 1945
V noci z 2. na 3. marca jednotky divízie zaujali východisko k útoku: 168. strelecký pluk na
západných svahoch výšiny 770, 7. strelecký pluk na západnom okraji Okoličného, 1. peší
prápor 274. streleckého pluku na severovýchodných svahoch kóty 624,6 a 2. peší prápor v
Beňadikovej. Štáb divízie bol v Liptovskom Hrádku, predsunuté veliteľské stanovište bolo v
Beňadikovej.

Dňa 3. marca 1945 1. čs. zbor v spolupráci s 24. streleckou divíziou prešiel do útoku s
úlohou jednotkami zboru prelomiť obranu nepriateľa v úseku 1 km severne od Smrečian –
výšina 770, jednotkami 24. streleckej divízie úderom z východu a severovýchodu zmocniť sa
Liptovského Mikuláša a potom 1. čs. zborom útočiť severne, 24. streleckou divíziou južne od
rieky Váh. Divízia útočila všetkým plukmi v prvom slede; v zálohe veliteľa divízie zostal iba 2.
prápor 274. streleckého pluku, ktorý sa sústredil v Stošiciach. Veliteľské stanovište genmjr.
Prochorova bolo po celý čas bojov o mesto v Beňadikovej. Pravým susedom divízie bol 2.
poľný prápor 1. čs. brigády, ktorý útočil na Bobrovec, a ľavým susedom 1. poľný prápor 1. čs.
brigády, ktorý útočil smerom na Demänovú.
3. marca o 7,30 hod. bez delostreleckej prípravy začal spoločný útok československých a
sovietskych vojsk, ktorý nemeckú obranu prelomil. Jednotky 24. streleckej divízie, ktoré
útočili na severnom (pravom) brehu Váhu, sa už okolo desiatej hodiny zmocnili oboch
dôležitých výšin 748 Háje a 729.4 Nicovo. Najťažšie boje sa odohrávali v priestore Vrbice,
mestského cintorína (dnes Park Martina Rázusa pri Mestskom úrade) a pri železničnej stanici.
7. strelecký pluk v súčinnosti s 1. práporom 274. streleckého pluku už o 11,30 hod. ovládol
Vrbicu a Liptovský Mikuláš včítane neporušeného mostu cez Váh a vstúpil do boja na
východnom okraji Palúdzky. 168. strelecký pluk bojoval 1 km severne od mesta, 1. prápor
274. streleckého pluku na čiare potoka Iľanovka severne od kóty 624,4 odrazil nemecký
protiútok.
V druhej polovici dňa a v noci nepriateľ šesťkrát neúspešne prechádzal do zúrivých
protiútokov z priestoru Ondrašová a západného okraja Palúdzky. Všetky protiútoky boli
odrazené. 24. strelecká divízia v priebehu dňa stratila 32 padlých a 128 ranených.
V nasledujúcich dňoch nepriateľ pokračoval úpornej snahe obnoviť stratené pozície. V
priebehu 4. marca vojská 24. streleckej divízie bojovali o udržanie pozícií na Háji a Nicovom
spolu s vojakmi 2. roty 2. poľného práporu 1. čs. samostatnej brigády. Odrazili niekoľko
nemeckých protiútokov. Aj 5. marca 1945 sa nepriateľ pokúšal neustálymi protiútokmi z
rôznych smerov obnoviť stratené postavenia. Po hromadnom palebnom prepade ráno o 7,00
nepriateľ v sile dvoch rôt pechoty z Ondrašovej obnovil protiútok v smere železničnej
stanice. Po dvojhodinovom boji bol nepriateľ vytlačený na východiskovú čiaru a postavenie
bolo obnovené. Po ďalšom trojhodinovom ťažkom boji sa mu podarilo vytlačiť sovietske
jednotky a ovládnuť kótu 729,4 Nicovo, výšinu 748 Háj a Palúdzku.
Situácia sa opakovala aj v nasledujúcich dňoch – nemecké jednotky sa neustálymi i
nočnými protiútokmi usilovali obnoviť stratené postavenia a ovládnuť mesto. V noci 8.
marca 1945 nepriateľ v sile posilnenej roty pechoty za podpory dvoch samohybných diel
prešiel z Ondrašovej do protiútoku na železničnú stanicu.

Opakované útoky 24. streleckej divízie a štyroch práporov 1. čs. armádneho zboru v
dňoch 6. až 8. marca do priestoru výšin Háj a Nicovo boli neúspešné. Naopak strata pozícií čs.
jednotiek na pravom krídle 24. streleckej divízie hrozila jej obkľúčením a stratou mesta. 24.
strelecká divízia v bojoch od 3. do 11. marca 1945 stratila 191 padlých a 646 ranených . Jej
274. strelecký pluk od 3. do 11. marca stratil 17 dôstojníkov (z toho 8 padlo), 54
poddôstojníkov (z toho 9 padlo) a 206 vojakov (z toho 76 padlo). V pluku zostalo 637
bojaschopných mužov. Veliteľ 18. armády preto 9. marca nariadil československým i
sovietskym jednotkám prejsť do obrany.

V súlade s rozhodnutím štábu 18. armády z 9. marca 1945 mala 24. strelecká divízia
odovzdať zaujatý úsek obrany a do 6,00 hod. 10. marca sa sústrediť v priestore Okoličné –
Liptovský Hrádok. Až do večera 11. marca odrážala 1. čs. brigáda útoky pechoty nemeckej
320. pešej divízie v sile dvoch plukov a dvoch špeciálnych práporov (prápor Hitlerjugend ako
úderná skupina kpt. Schneidera a SS Einsatzkompanie Ries). O 19.00 hod. jednotky 1. čs.
brigády ustúpili z mesta.

Počas bojov o mesto od 3. do 11. marca 1945 stratil 1. ČSAZ spolu 1559 mužov.
Z toho bolo 280 padlých (z toho 14 dôstojníkov, 53 poddôstojníkov a 207 mužstva)
a 1279 ranených (z toho 40 dôstojníkov, 228 poddôstojníkov a 1011 mužstva). 24.
Strelecká divízia v rovnakom období stratila spolu 807 padlých a ranených mužov.

Oslobodenie mesta Liptovský Mikuláš 4. apríla 1945
V priebehu 30. marca 5 poľných práporov prelomilo obranu nepriateľa v šírke 2
kilometrov a preniklo až do tretieho postavenia. Nepriateľ bol zničený aj na výšinách 828 Háj
a 914 Hájec nad Matiašovcami. Súčasne boli v priestore severovýchodne Jalovec obkľúčené

zvyšky dvoch maďarských práporov. Ľavé krídlo 1. brigády bojovalo o Bobrovec, poľný
prápor zo zálohy veliteľa zboru bol zasadený do medzery medzi 3. a 1. brigádou a útočil z
Trsteného na juh cez kótu 696,4 Dubovec na severný okraj Liptovského Mikuláša a to v čase,
kedy 4. čs. brigáda čelne útočila na mesto z Okoličného.
Veliteľ 320. pešej divízie organizoval protiseče na niekoľkých smeroch v sile peších
práporov podporovaných tankami a samohybnými delami. Tieto protiútoky zastavili postup
československých jednotiek a dokonca dva prápory 4. brigády a ľavé krídlo 1. brigády
zatlačili. Ústup 1. brigády z Bobrovec a Trstené odkryl ľavý bok 3. brigády v Jalovec a ohrozil
jej 6. peší prápor na kótach 828 a 914. Taktiež boj o dominantnú výšinu Háj nebol
rozhodnutý.
31. marca a 1. apríla prebiehali urputné boje v úseku BOBROVČEK – PAVLOVA VES, kde
sa nemecké jednotky snažili získať späť stratené postavenie na kóte 915 a BOBROVČEK. Aj
v nasledujúcich dvoch dňoch sa nepriateľ urputne bránil a protiútočil na pozície 1. ČSAZ.
Prieskum v priebehu noci na 4. apríla bezpečne zistil odchod hlavných síl nepriateľa
z obranného pásma pri Liptovskom Mikuláši, ktorý po odsunutí ťažkých zbraní a dopravných
prostriedkov začali ničiť dopravnú sieť a vopred podmínované cestné a železničné objekty.
Na pôvodných obranných pozíciách zostali krycie jednotky z 586. pluku 320. V.G.D.

V noci z 3. na 4. apríla bola na front opäť zasadená sovietska 24. strelecká divízia, ktorá v
súčinnosti so 4. čs. brigádou skoro ráno zaútočila po oboch brehoch Váhu na Liptovský
Mikuláš. 4. apríla o 6.00 hod. bolo mesto znova dobyté a definitívne oslobodené.
Dňa 4. apríla jednotky 1. čs. zboru prešli do útoku na celom fronte. V spolupráci s 24.
streleckou divíziou, ktorá bola v noci z 3. na 4. apríla opäť zasadená na front, prelomili
obranu protivníka severne a južne od Váhu a ráno oslobodili Liptovský Mikuláš. Do mesta
vstúpila ako prvá 4. čs. brigáda. 168. a 274. strelecký pluk 24. streleckej divízie zmietli slabé
krycie jednotky z 586. pluku 320. V.G.D. pri Iľanove a prenasledovali ich ďalej na západ s
úlohou ovládnuť Liptovský Michal, Sliače a Vlachy. 7. strelecký pluk v druhom slede divízie
o 10,30 hod. začal pochod z Uhorskej Vsi po ose Okoličné – Liptovský Mikuláš – Palúdzka Čemice – Dehtáre – Vlachy, kam dorazil o 16,30 hod. Za deň stratila 24. strelecká divízia 11
ranených.

Príslušníci 1. ČSAZ pred gymnáziom v Liptovskom Mikuláši 4.4.1945

STRATY POČAS BOJOV V LIPTOVE
Straty – priame, bojové: padlí, ranení, nezvestní
– nepriame, následné: napr. smrť na následky zranenia, choroby
Údaje o stratách nie sú úplné - nemáme relevantné údaje o stratách pridelených a
podporných jednotiek. Nie sú uvedené ani tzv. následné straty – tí, ktorí zomreli v
zdravotníckych zariadeniach na následky zranení.
 Straty čs. jednotiek pri Liptovskom Mikuláši
Výkazy o bojovej činnosti 1. ČSAZ sú vedené mesačne od 15. do 15. nasledovného mesiaca a
za celý zbor včítane útvarov a jednotiek, ktoré pri Liptovskom Mikuláši nebojovali. Preto nie
je možné presne stanoviť počet padlých československých vojakov.

Približne je možné určiť, že to bolo do 32 dôstojníkov, do 160 poddôstojníkov a do 627
príslušníkov mužstva, spolu 819 vojakov. Na vojenskom cintoríne na Háji je pochovaných
1368 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a partizánov z Liptova a Oravy.

 Straty sovietskych jednotiek v Liptove
Výkazy o bojovej činnosti v Červenej armáde boli tiež vedené mesačne od 15. do 15.
nasledovného mesiaca. Ani v tomto prípade nie možné presne stanoviť počet padlých
sovietskych vojakov. V dokumentoch, ktoré máme k dispozícii sú uvedené straty len
streleckých jednotiek. V bojoch padlo a na zranenia zomrelo takmer rovnaký počet
príslušníkov delostreleckých, ženijných, prieskumných, spojovacích, tylových a iných
jednotiek. V rôznych dokumentoch sú uvedené často výrazne odlišné údaje.
Podľa údajov v bojových denníkoch stratila:
- 8. strelecká divízia za šesť dní bojov 53 padlých a 62 ranených.
- 138. strelecká divízia za 22 dní bojov 55 padlých a 297 ranených.
- 24. strelecká divízia spolu 154 padlých a 546 ranených.
Avšak v bojovom hlásení veliteľa 24. streleckej divízie je uvedené, že divízia len od 3. do
11. marca 1945 stratila spolu 191 padlých a 646 ranených – to je viac ako je v inom hlásení
uvedené za celú dobu.
V literatúre sa udáva, že z boja bolo vyradených približne 3700 sovietskych vojakov.

