
 
 

Charkov 1943 
 
Vážení návštěvníci vojensko historické ukázky Charkov 1943, dovolte, abychom 

Vás jménem pořadatelů přivítali. Ukázka, kterou budete mít možnost zhlédnout, si jako 
námět vzala boje za 2. světové války, jež probíhaly na východní frontě na jaře roku 1943.  
  

Historické pozadí naší ukázky 
Rok 1943 začal pro vojska Rudé armády ve znamení velkých vítězství ve Stalingradu. 

Zde bylo obklíčeno a postupně zničeno velké uskupení německých vojsk. Německá ofenzíva 
směřující na Kavkaz a k ropným vrtům v Baku byla zastavena a sovětská vojska zahájila 
mohutnou ofenzívu, která vrcholí osvobozením Rostova na Donu. Stalin se rozhoduje zahájit 
mohutný útok, který by obklíčil německou armádu ještě před tím, než by stihla ustoupit za řeku 
Dněpr.  
 Kdyby se podařil Stalinovi jeho záměr z února 1943, došlo by k obklíčení celého jižního 
křídla německých vojsk. Pohroma pro německé síly, která by po tomto vítězství následovala, se 
nedá srovnat s porážkou, jež utržily u Stalingradu, kde padla do zajetí „pouze“ jedna armáda. V 
předpokládaném obklíčení by zůstaly tři armády a dvě armádní uskupení. Velitel německé 
skupiny armád Jih, polní maršál Mainstein, si nebezpečí hrozící jeho vojákům uvědomoval. 
Největší slabinou Němců bylo seskupení jejich vojsk v okolí města Charkov. Zde byla fronta tak 
řídce bráněná, že se nedalo o souvislé linii mluvit. V terénu byly roztroušeny jednotlivé bojové 
skupiny, které v rozhodujících bodech vytvářely hnízda odporu. Někde četa, protitanková nebo 
kulometná skupina, jinde jedna rota. Ale u 1. tankové armády tyto roty měly jen 20 až 60 mužů. 
Musely však bránit úseky široké dva kilometry - pokud měly štěstí. Pokud neměly, pak je ruské 
jednotky v noci obešly, obklíčily a příští ráno byla další mezera v německé frontě. Až do stupně 
divize byly do ohnisek odporu nasazeny všechny štáby.  
 Rusové byli přesvědčeni, že německé síly jsou naprosto rozloženy a v tom byli  utvrzeni 
ústupem německých jednotek  15. února z Charkova. Charkov byl opuštěn navzdory přímým 
Hitlerovým rozkazům. Kdyby byly vyplněny, vznikl by jistě pro Němce nový Stalingrad. Právě 
tyto stahující se  tankové jednotky byly rozhodující silou, která zvrátila sovětskou ofenzívu. 
Sovětská vojska postoupila do 19. února do vzdálenosti 10 km  od hlavního štábu armád Jih. V té 
době opouští Hitler své vojáky a nechává volnou ruku polnímu maršálovi Mansteinovi. Ten 
zahajuje údery do odkrytých boků postupující 6. tankové armády a podaří se mu ji  postupně 
zničit. Do 25. února je německá fronta stabilizovaná a Němci se chystají znovu dobýt Charkov. 
   Po zničení  sovětské 6.tankové armády vznikla 200 km dlouhá mezera, v jejímž centru 
byl právě Charkov. Sověti se snažili Charkov udržet za každou cenu a začali sem urychleně 
stahovat co největší počet vojáků. Němci nechali Sověty, aby zaplnili Charkov a připravovali se 
Charkov obklíčit. V době, kdy se Němci se snaží uzavřít obklíčení Charkova, do těchto bojů 
vstupuje i 1. československý samostatný prapor plukovníka Svobody, bránící u Sokolova přechod 
přes řeku „Mža“. Po těžkých bojích se podaří Němcům Charkov obklíčit. Naštěstí pro 
československé vojáky není toto obklíčení neprodyšné a tak se podaří některým sovětským 
jednotkám, včetně vojáků plukovníka Svobody, ustoupit. 
 15. března 1943 ve večerních hodinách je Charkov vyčištěn od sovětských vojsk. 17. 
března 1943 zaútočí na severu sbor SS Paula Haussera směrem k Bělgorodu. Ten je dobyt  18. 
března 1943. Tím se na Hitlerův příkaz zastavuje hlavní ofenzíva německých vojsk na jaře 1943. 
Do konce dubna probíhají lokální střety, kdy německé síly pouze vyrovnávají frontu. A právě do 
těchto dnů dubna 1943 je situována i naše ukázka. 
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Mapy bojů z jara 1943 

 
Technika na akci Charkov 1943 

 

 

        
 
 
 
 
 

Hmotnost: 4,8 t 
Motor: Horch 3,5 l  
Pancíř: 14,5 mm 
Dojezd: 320 km 
Hl. výzbroj: kanon 2 cm 
Vedl.výzbroj: kul. MG34 
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Hmotnost: 2,8 t 
Motor: šestiválcový 
Délka: 6,10 m 
Nádrž: 910 l 
Max.rychl.: 80 km/h 

Hmotnost: 3,7 t 
Motor: šestiválec 3468cm
Délka: 6,28 m 
Spotřeba: 25 l/100 km 
Max.rychl.: 80 km/h 

Hmotnost: 430 kg 
Ráže: 37 mm 
Dostřel: 4300 m 
Úsťová rychl.:762 m/s 
Průbojnost na 500m:48mm

Sdkfz-222 

Opel-Blitz 

Praga RN 

PaK-35/36 

Německý obrněný vůz určený pro 
průzkum.Vynikal moderně 
řešeným pancéřováním a 
rychlopalným kanonem. Byl 
používán na všech bojištích a za 
všech klimatických podmínek.

Nákladní automobil, který tvořil 
páteř německé automobilové 
přepravy během války. Bylo 
vyrobeno 70 000 kusů. 
Vyskytoval se v mnoha 
modifikacích. 
Nákladní automobil vyráběný 
československou Pragovkou od 
roku 1933. Sloužil v řadách 
Wehrmachtu. Auto bylo natolik 
kvalitní, že bylo vyráběno ještě 
dlouho po válce 

Německé lehké dělo. Před válkou 
byla jeho kopie vyráběna i 
v SSSR. Dělo bylo přiřazeno 
pěším jednotkám jako obrana 
proti pancéřové technice. Díky 
své neschopnosti prostřelit pancíř 
sovětských tanků si brzy dělo 
vysloužilo přezdívku „klepátko“. 



Ruský voják 
jaro 1943 

 
  
 
 
                 
                                                                                
 

                                                                                           
 
 
 
                                                                            
                                                                                     

                                                                                             
                                                                                        
 
 
 
        

                                                                                             
 
 
 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
  

Mosin 1891 Opakovací puška 
Ráže: 7,62 mm 
Hmotnost: 4,3 kg 
Délka: 1306 mm 
Počet nábojů ve zbrani: 5 ks 

SVT 40 Samonabíjecí puška 
Ráže: 7,62 mm 
Hmotnost: 3,38 kg 
Délka: 1226 mm 
Počet nábojů ve zbrani: 10 ks

PPsh-41 Samopal 
Ráže: 7,62x25 mm TT Tokarev 
Hmotnost: 4,41 kg 
Délka: 840 mm 
Počet nábojů ve zbrani: 72 ks

Maxim 1910  Těžký kulomet 
Ráže: 7,62 mm 
Hmotnost: 23,8 kg 
Kadence: 520 ran za minutu 
Počet nábojů v pásu: 50 ks 

DP 27  Lehký kulomet 
Ráže: 7,62 mm 
Hmotnost:11,6 kg 
kadence: 600 ran za minutu  
Počet nábojů v zásobníku: 47 ks

Voják na obrázku je charakteristickým příslušníkem Rudé 
armády v roce 1943. Vojáci jsou ve stále větší míře vybaveni 
automatickými zbraněmi. Vojáci z roku 1943 byli většinou 
nováčci, zmobilizovaní v minulém roce. Velitelé se začínají 
rozhodovat  více samostatně a také přihlížejí k životu svých 
vojáků. Přesto sověti používají stále systém útoků, který je 
nemilosrdný k lidským životům vlastních vojsk. Vojáci více 
než v minulých letech věří ve vítězství a jsou hrdí na své 
nedávné úspěchy u Stalingradu. Stoupající sebedůvěra vojáků 
je potvrzena i znovuzavedením nových uniforem a 
hodnostních označení. Továrny zásobují armádu stále větším 
množstvím nových  moderních zbraní. Sovětský voják,  který 
zvítězil v průběhu posledních bitev, je však pořád 
nesamostatný a jeho vojenské znalosti jsou pouze omezené. 
Přesto za příznivých podmínek je schopen porážet i mnohem 
zkušenějšího protivníka.  
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MG-42 Univerzální kulomet 
Ráže: 7,92 mm 
Hmotnost:11,6 kg 
Kadence: 1500 ran za minutu 
Počet nábojů v pásu: 50 ks 

Masuer 98k Opakovací puška 
Ráže: 7,92 mm 
Hmotnost: 4,01 kg 
Délka: 1250 mm 
Počet nábojů ve zbrani: 5 ks 

MP-38 Samopal 
Ráže: 9x19 Parabellum 
Hmotnost: 4,01 kg 
Kadence: 500 ran za minutu 
Počet nábojů v zásobníku: 32 ks

Fm-41 Plamenomet 
Dostřel: 30 m 
Hmotnost: 22 kg 
Počet zášlehů: 10 sekundových zášlehů 
Obsah zápalné směsi:7 l 

Německý voják na začátku roku 1943 ještě 
věří, že se mu podaří porazit sovětskou armádu. 
Hlavní část vojsk tvoří veteráni, kteří válčí již 4. 
rokem. Přesto se začínají objevovat první 
náznaky budoucí prohry. V zásobování 
obrněnými prostředky začínají německé síly 
zaostávat za Rusy a ani v ostatních výzbrojních 
položkách nevypadá srovnání pro německou 
armádu  dobře. Lidské zdroje Německa jsou již 
vyčerpány a tak obnova zničených divizí je stále 
obtížnější. Přesto se snaží Němci strhnout 
vítězství na svou stranu. Do armády začínají 
přicházet nové typy zbraní, ale zatím jich není 
tolik, aby mohly výrazněji ovlivnit boj. 
Německý voják je samostatný a dobře 
vycvičený a pokud má dostatečnou materiální 
podporu, je  schopen porážet početnější 
sovětské jednotky v ofenzivních operacích. 

Vojensko - historický klub Erika Brno 
www.militaryclub.info 


