Pavel Svědiroh – Boje u Dukly v září 1944

Kótu 534 dobyl rázným útokem 2. prapor 1. čs.
brigády v neděli 10. září 1944 večer. Němci se nechtěli
významného vrcholu nad Duklou vzdát. Denně útočili
a vrchol měnil majitele i vícekrát za den. Velitelem
2. praporu byl štábní kapitán Josef Knop.

BOJE U DUKLY V ZÁŘÍ 1944

11. a 12. září 2. prapor nočními útoky vnikl do
Teodorówky. Němci však protiútoky z jiných směrů
obsadili kótu 534 a prapor se ocitl v obklíčení. Po prvé
vyvedl prapor z obklíčení škpt. Knop zarostlým úvozem. Po druhé pomohl pravý soused, 1. prapor brigády,
který Němce s vrcholu kóty 534 srazil. 20. září byla
dobyta Teodorówka i Dukla.
Kóta 534 (na současných mapách Patryja s nadmořskou výškou 533 m) je nádherný široký oblý vrch
s kruhovým rozhledem, porostlý květnatými loukami.
Na snímku je pohled s vrcholu kóty 534 na jih (na
sever 16 km je Krosno).

2. prapor útočil dále na vrchol Chyrowé. Obsadil
ho 22. září v poledne a 25. září večer se zakopal v osadě Chyrowa. O den později, po 18 dnech nepřetržitých
bojů, byl 2. prapor vystřídán.
O urputnosti bojů svědčí ztráty praporu: na začátku bojů před Duklou měl celkem 832 osob, po vystřídání jen 372.

V údolí je osada Teodorówka, vlevo od ní mimo
snímek, je Dukla. Nad Teodorówkou je Chyrowa
(695 m, vzdálená 5 km). Pamětníci ji znají jako Hyrowu horu. Její západní svahy klesají do údolí Iwelky
s obcí Iwla a jižněji osadou Chyrowa.

Po jednodenním odpočinku byl 2. prapor opět
nasazen do boje, tentokrát přímo o státní hranici, kterou jako první z útvarů 1. čs. armádního sboru překročil 6. října 1944.

Vlevo a vpravo od Chyrowé je viditelný pohraniční hřeben Východních Karpat.
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Zářez, kterým 2. prapor unikl z obklíčení
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