
Karpatská operace

V  poslední  době  se  zásluhou  "také  historiků"  snižuje  až  podceňuje
zásluha  Rudé  armády  a   jejích  velitelů  na  porážce  německého  nacismu
a jeho spojenců ve 2. světové válce. 

V  červnu 2019 se konaly  veliké  oslavy vylodění  spojeneckých vojsk
(tzv. Západní fronty) v Anglii a Francii,  za účasti představitelů USA, Anglie,
Francie a dokonce Německa, ale nebyl pozván prezident Ruské federace ani
nikdo jiný z představitelů této země.

V květnu letošního roku si svět připomene 75. výročí konce 2. světové
války. Konečnému vítězství předcházela řada větších či menších válečných
operací.  Chci  připomenout  jen  jednu  z  nich  a  to  útočnou  operaci  Rudé
armády  v  polovině  ledna  1945  u  pobaltského  města  Jaslo,  kde  se
vyznamenaly  dělostřelecké  pluky  a  další  jednotky  1.  Československého
armádního sboru v SSSR.

V prosinci byl postup spojeneckých vojsk na západní frontě zastaven
a německé tankové armády dokonce přešliy do protiútoku. Hrozilo nebezpečí,
že spojenecká vojska budo zatlačena zpět na pobřeží moře. Proto premiér
Velké  Británie  W.  Churchill  osobně  prosil  a  naléhal  na  J.V.Stalina,  aby
sovětské ozbrojené síly přípravy a podnikly útok na východní frontě. Stalin jej
ujistil, že sověti navzdory nepříznivému počasí útok zahájí.

       1. ukrajinskému frontu byl nařízen útok na Jaslo a přechod přes Karpaty.
Hlavní úder v něm vedla 38. armáda v jejíž sestavě byl 1. Československý
armádní sbor. Byl to útok náročný, protože obrana Němců zde byla hluboká



a dobře  vybudovaná.  Proto  se  také  všech  pět  dělostřeleckých  pluků
1. Československého  armádního  sboru  po  90  kilometrovém  pochodu
přemístilo do prostoru Jasla. Vánoce 1944 pak naši dělostřelci strávili tvrdou
celodenní  a  celonoční  prací   při  budování  palebných  postavení
a dělostřeleckých pozorovatelen.   

         15. ledna 1945 začala dělostřelecká příprava, která byla tak zdařilá, že
tanky a pěchota, které vyrazily ke zteči, mohly úspěšně postupovat zničenou
nepřátelskou obranou a snadno zdolávat  nepřátelský odpor.  Do vytvořené
mezery  v  obraně  se  pak  valily  proudy  sovětských  tankových  jednotek
a dovršily tak porážku Němců u Jasla. Těm pak nezbylo než rychle přesunout
tankové armády ze západní fronty, aby zabránily sovětům v dalším postupu
na Berlín. Za tuto pomoc západní frontě obdržel J. V. Stalin od prezidenta
USA T. Roosevelta a premiéra Velké Británie W. Churchilla obsáhlý děkovný
telegram.



         Tato operace zachránila mnoha vojákům tzv. Západní fronty život. Bitva
o Stalingrad, o Sevastopol,  o Moskvu, bitva u Kurska rozhodly o konečné
porážce  Němců  ve  2.  světové  válce.  Tato  skutečnost  je  potvrzována
po celých 75 let historiky a objektivními státníky. 

Evropa  byla  uchráněna  před  nacismem  a  plánovanou  nacistickou
genocidou  mnoha  národů  především  díky  Rudé  armádě,  hrdinství
a nezměrnému  utrpení   sovětského  lidu.  Toto  hrdinství  nám  Čechům
a Slovákům  umožnilo  přežít  útrapy  2.  světové  války.  Milióny  padlých
a umučených  Rusů  a  mnoha  dalších  národů  světa  stály  a  stojí  za  naší
současnou  existencí.  To  by  si  měli  uvědomit  nejen  v  Praze  6,  ale  i  na
ambasádách a ve vládách Francie, Velké Británie  i USA. To málo, co mohou
udělat,  je  uctít  památku obětí  války všech národů, včetně Ruska, které je
dnes našimi médii prezentováno  tak, jako by se dění 2. světové války ani
neúčastnilo. 

          Nelze opomíjet význam spojenců v boji proti nacistickému Německu
a jejich materiální podporu, zejména v prvních měsících války, ale nelze ani
překvalifikovávat  a  dehonestovat  přínos  Rudé  armády  nebo  překrucovat
historii tvrzením, že Rusko je tou zemí, která světovou válku začala a Němci
vlastně   Evropu  pouze  před  Rusy  bránili,  zcela  nepochopeni  spojenci
v podobě Velké Británie, USA  a Francie.
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