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ÚVOD

Európa, najmä jej východná časť, kontinuálne odolávala vlnám kočovníckych 
invázií. Niektoré, ako napríklad Avari či Starí Maďari tu založili svoje ríše a postupne 
sa asimilovali do miestnej populácie. Jedna epizodická udalosť – vpád Mongolov 
(v rokoch 1241 – 1242), , v stredoveku nazývaných Tatármi však otriasla celým vtedy 
známym svetom a v historickej pamäti rezonuje dodnes. Kočovnícke kmene, kto-
ré sa na začiatku 13. storočia spojili pod charizmatickým vojvodcom Temudžinom, 
ktorý si osvojil titul Džingischán, pokorili v priebehu necelého storočia najvýznam-
nejšie ázijské ríše, rozvrátili východnú časť Európy a dostali sa na krátky čas až  
do Karpatskej kotliny vytvoriac tak najväčšiu kontinentálnu ríšu na svete.

1 TEMUDŽIN A POČIATKY MONGOlSKEJ RÍšE

Na prelome 12. a 13. storočia bola oblasť dnešného Mongolska a časti dnešnej 
severnej Číny obývaná rozličnými kočovníckymi kmeňmi. Hoci v historických doku-
mentoch z prostredia Európy sú Mongoli najčastejšie nazývaní Tatári, išlo o rôzne 
etniká. Samotní Mongoli sa delili na ďalšie frakcie. Z nich najvýznamnejší boli Kerai-
ti, Merkiti či Najmani. Hlavou jedného z týchto kmeňov, takzvaných Kchamagských 
Mongolov bol Jesugej, ktorý počas jednej z výprav uniesol kmeňu Merkitov dievča 
menom Hoelun a zobral si ju za ženu. Po nejakom čase sa im narodil syn, ktoré-
mu dal meno Temudžin podľa ním porazeného tatárskeho vojvodcu. Tatári sa však  
za porážku pomstili, Jesugeja otrávili a celá Temudžinova rodina upadla do chu-
doby. Mladý Temudžin sa dokonca na istý čas dostal do zajatia, z ktorého ušiel len 
vďaka tomu, že sa nad ním zmiloval jeden z jeho strážcov.

Temudžin sa neskôr dostal do služby starého priateľa jeho otca Togrula, chána 
kmeňa Keraitov. Opäť nadviazal kontakt aj so svojim priateľom z detstva Džamu-
chom, s ktorým ho spájalo pokrvné bratstvo označované ako anda. Počas jednej  
z výprav kmeň Merkitov uniesol temudžinovu prvú a najdôležitejšiu manželku Bor-
te. Temudžin žiadal od Togrula a Džamuchu pomoc pri jej vyslobodení, čo však bolo 
možné až po niekoľkých mesiacoch, kedy bol kmeň Merkitov porazený a Borte už 
zrejme bola tehotná. V krátkom čase porodila syna Džočiho. Hoci pretrvávali pochy-
by o Temudžinovom otcovstve, ten ho oficiálne vyhlásil za svojho právoplatného 
prvorodeného syna.

Po tomto víťazstve začala Temudžinova hviezda stúpať. Začalo sa k nemu pridá-
vať čím ďalej tým viac nasledovníkov, čo spôsobilo nezhody najmä s Džamuchom. 
Postupne sa dvaja priatelia rozišli natoľko, že medzi nimi vypukla vojna a porazený 
Temudžin sa z písomných prameňov vytratil na takmer celú dekádu. Togrul, kto-
rý sa nechcel pridať na stranu Džamuchu bol vyhnaný do severočínskej dynastie 
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Ťin. Pre ňu boli vo vazalskom stave aj iné mongolsé kmene, ktoré chránili ríšu Ťin 
pred ich pobratimami a strážili veľký čínsky múr. Táto dynastia, ktorá sama pôvodne 
pochádzala z polokočovníckych Džurčenov si uvedomovala potenciálnu silu mon-
golských a im príbuzných kmeňov spojených do jedného celku, a preto často štvala 
jednu skupinu proti druhej. Historici predpokladajú, že aj Temudžin sa nechal na-
verbovať do takejto pohraničnej jednotky, hoci pramene o tom mlčia. Ríša Ťin s po-
mocou mongolských kmeňov zorganizovala vojenskú výpravu proti ich predošlým 
spojencom Tatárom a po ich víťazstve sa opäť na scénu dostávajú Togrul aj Temu-
džin. Čoskoro sa však aj Togrul obrátil proti Temudžinovi, spojil sa s Džamuchom a až 
po ich porážke a zjednotení rozdrobených kmeňov sa Temudžin mohol v roku 1206 
nechať vyhlásiť za chána všetkých chánov, Džingischána.

Tento dátum určuje začiatok výbojnej politiky novovzniknutej ríše Mongolov, 
ktorá začala najskôr podrobením si okolitých kmeňov a pokračovala cez najvýznam-
nejšie okolité politické celky až na hranice Európy. Na tomto mieste je nutné pozna-
menať, prečo sa kočovnícke rodiny húfne pridávali na stranu nie veľmi významného 
lokálneho vojvodcu Temudžina, a taktiež prečo sa hlavné politické elity vtedajšej éry 
stavali nakoniec proti nemu. Zaiste išlo o samotnú Temudžinovu osobnosť, no čisto 
charizma nemohla zapríčiniť masovú podporu. Je možné povedať, že Temudžin už 
vo svojich prvých rokoch zmenil klasickú doktrínu a zaužívaný spoločenský systém. 
Vypovedá o tom jeden z najvýznamnejších písomných prameňov o Mongolskej ríši 
„Tajná história Mongolov“. Bola napísaná krátko po Temudžinovej smrti. Popisovala 
jeho život a začiatky jeho nasledovníka Ogotaja. Najvýznamnejším bodom bol sys-
tém, ktorý je dnes nazývaný meritokracia, čo znamená, že vojenské hodnosti neboli 
udeľované podľa toho, či sa dotyčný jedinec narodil vo vyššie postavenej rodine, ale 
za jeho preukázané schopnosti a zásluhy. Vypovedajú o tom dve osobnosti, ktoré je 
možné označiť za najšikovnejších taktikov a stratégov včasného obdobia Mongol-
skej ríše, generálov Subotaja a Džebeho.

Subotaj bol členom „strednej vrstvy“. Narodil sa do rodiny, ktorá bola spriaznená 
s Temudžinovou už niekoľko generácií. Po porážke Temudžina v  roku 1203 spolu 
so  svojim otcom a  bratom osobne doručili stádo oviec, ktoré pred tým ochránili 
od  banditov. Takto Temudžinovu ustupujúcu armádu zachránili od vyhladovania. 
Za tento skutok bol Subotaj prijatý do osobnej stráže a vojenského aparátu chána, 
zvaného kešig. V nasledujúcich rokoch preukázal svoje schopnosti a osobne viedol 
vojenské výpravy až do jeho prirodzenej smrti vo veku okolo 70 rokov.

Džebe, pôvodným menom Žurgadaj bol v prvotných bojoch o moc medzi Mon-
golmi vojakom v  službách Temudžina. Počas jednej z  bitiek bol Temudžinov kôň 
alebo samotný Temudžin zranený šípom. Po víťazstve si Temudžin nechal predviesť 
zajatých nepriateľov a spýtal sa, kto ho v podstate vyradil z boja. Žurgadaj sa prihlá-
sil so slovami, že ak ho chán zabije, nikomu to nepomôže, no ak ho ušetrí bude mu 
verne slúžiť až do smrti. Temudžin, ktorý si vysoko cenil osobnú odvahu a bojové 
schopnosti ho ušetril a udelil mu nové meno Džebe podľa špeciálneho šípu na li- 
kvidáciu koní. Taktiež ho prijal do svojej osobnej družiny a nechal ho preukázať svo-
je schopnosti. Džebe sa stal významným generálom veliacim armádam dobývajúcim 
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severnú Čínu a  Chorézmské impérium v  centrálnej Ázii. Na svoju angažovanosť 
a spätosť so svojimi vojakmi doplatil, keď počas prvej výpravy v Rusi osobne viedol 
výzvedný oddiel a bol zajatý a popravený.

Druhou silnou stránkou Džingischánovej armády bolo usporiadanie v desiatko-
vom systéme. Hoci toto nebolo v stepných podmienkach úplnou novinkou, Džin-
gischán ďalšími zákonmi dosiahol jej absolútnu funkčnosť. Najmenšou jednotkou 
bol arban, čiže desať mužov. Stovke, čiže desiatim arbanom sa hovorilo zún, tisícke 
mingan a najvyššou vojenskou a neskôr aj správnou jednotkou bol ťumen pozostá-
vajúci z desaťtisíc vojakov. Lojalita Mongolov voči svojim druhom v zbrani vychá-
dzala zo skupinových trestov. Napríklad ak zbehol jeden muž, potrestaní, v tomto 
prípade popravení boli všetci členovia jeho desiatky. Ak zbehol celý arban, potresta-
ná bola celá stovka, do ktorej patrili. Vojaci tak neniesli zodpovednosť len za seba, 
ale za celý svoj útvar. Samozrejme, aj kontrola medzi sebou a strach z potrestania  
za niečo, za čo sa sám jednotlivec nepričinil vytvárali silnú kontrolu na všetkých 
úrovniach velenia. Džingischánova jasa, ako bol nazývaný tradičný zákonník, pa-
mätala aj na logistickú stránku vedenia vojenských operácií. Vojaci mali zakázané 
na výprave preťažovať svoje kone a v čase presunu nemohli upínať všetky popruhy 
sedla,  nechať mu zubadlo v  papuli, alebo udierať koňa opratami. Aj celkový čas 
presunov bol kratší. Spravidla sa štartovalo v skorých ranných hodinách, popolud-
ní sa vojsko utáborilo a  kone sa pustili na pašu. Tým velenie dosiahlo, že hlavný 
prostriedok mobility, kôň bol pred bojom odpočinutý. Hoci sa čas presunu skrátil, 
bojaschopnosť mužstva bola stabilná. Hlavnou silou tejto armády boli jazdní luko-
strelci so žiadnou alebo len veľmi ľahkou zbrojou. Nákladné brnenia, ktoré posky-
tovali lepšiu ochranu si mohli dovoliť len príslušníci šľachtickej vrstvy. Najčastejšie 
boli získané buď ako lup z výprav, alebo obchodom s usadlejšími spoločnosťami  
v susedstve Mongolov. Z písomných prameňov vieme, že Mongoli si veľmi cenili 
kováčov a iných remeselníkov, ktorých zvykli zajať a využívať práve na výrobu zbra-
ní a zbrojí. V prípade nutnosti každý z Mongolov dokázal bojovať aj z blízka, hoci  
to podľa historických správ vôbec neobľubovali.

V tomto období bola základná taktika Mongolských armád podobná taktike akú 
využívali kočovnícke kultúry pred nimi. V boji s rovnako vedenou armádou pozostá-
val stret z neustáleho manévrovania jazdnej lukostreľby oboch strán vymieňajúcich 
si spŕšky šípov. Občas sa vrátili k rezervným koňom vymeniť si zviera za čerstvé ale-
bo si doplniť šípy do tulca. V tomto období neexistovala samostatná zložka kavalé-
rie, ktorá by sa špecializovala výlučne na boj zblízka s kopijami, šabľami či mečmi 
ako je známa z iných kultúr. Aj jedinci s ťažšou zbrojou primárne bojovali s lukom 
a až v nevyhnutných prípadoch sa uchyľovali k chladným zbraniam. Keďže Mongo-
li, ako aj okolité kočovnícke kmene trénovali jazdu a lukostreľbu od raného veku  
a každý jeden zdravý chlap bol v podstate vojakom, o výsledku takýchto stretnutí 
najčastejšie rozhodoval počet mužov a morálka. Stret s rovnako vyzbrojenou armá-
dou tak najčastejšie končil útekom či ústupom porazenej strany. Pri útoku na usad-
lých susedov, ako napríklad na severnú Čínu, ktorej jadro armády tvorila pechota sa 
však zväčša ukázala najväčšou výhodou Mongolov ich mobilita a celoživotný tré-
ning.
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Najčastejším manévrom bol takzvaný kantábrijský kruh, termín používaný Ri-
manmi počas bojov v dnešnom Španielsku a široko používaný aj kočovníckymi kul-
túrami. Jazdci, v  tomto prípade jazdní lukostrelci obkolesili stacionárnu jednotku 
nepriateľa a za jazdy krúžiac v jednom smere, vypúšťali do neho šípy. Nepriateľ tak 
bol obstreľovaný zo všetkých strán simultánne a jediným východiskom bolo stiah-
nuť sa do  obrany alebo za cenu strát vyraziť na mobilného nepriateľa. V  prípade 
skrytia sa pešiakov za štítmi mohli Mongoli neustále strieľať a hľadať medzery v ob-
rane. Ak bola snaha prebiť sa z kruhu, najčastejšie nasledoval druhý hojne používa-
ný manéver, predstieraný ústup. Mongolská jazda začala unikať v  snahe naviazať 
na seba čo najväčšiu časť nepriateľského vojska a odpútať ho od zvyšku v snahe 
vytvoriť domnienku, že ustupujúcich jazdcov je možné dostihnúť a pobiť. Mongoli, 
schopní strieľať z koňa aj za svoj chrbát tak neustále obstreľovali nepriateľa. V prípa-
de, že nepriateľ začal spomaľovať, spomalili natoľko aj oni, aby ich prenasledovanie 
nevzdal. Niekedy bolo cieľom Mongolov len vzdialiť časť armády od jej zvyšku. Ak 
dostatočne poznali svoje okolie, snažili sa nepriateľa zatiahnuť buď do močaristého, 
hrboľatého, alebo inak ťažko dostupného terénu. Tam sa na neho obrátili a opäť za-
čali s kantábrijským kruhom. Takéto manévre sa používali ako na úrovni vojenských 
jednotiek, tak aj na úrovni celých armádnych zborov.

                                                                                      Obrázok 1: Mongolský lukostrelec na koni

Dôležitou súčasťou výcviku, okrem tréningu od útleho veku, bol každoroč-
ne chánom organizovaný hromadný zimný lov zvaný nerge. Na jednej strane slú-
žil na naplnenie chánovej špajzy pred zimou, na druhej strane na synchronizáciu 
a nadobudnutie praxe pre vojenské výpravy. Povinnosť zúčastniť sa ho mali takmer 
všetci bojaschopní muži, tak ako pri vojenskej výprave. Na tieto účely bol vyčlene-
ný obrovský areál a boli uvalené regulácie, kedy a čo sa mohlo v tomto období lo-
viť. Mongoli boli usporiadaní do skupín rovnako ako pri bojovej výprave, začínali  
na okraji vyčleneného územia a postupne zužovali kruh, zaháňajúc zvieratá do pri-
pravenej pasce, podobne ako pri útoku na nič netušiaceho nepriateľa. Dôraz bol 
kladený na koordináciu jednotiek aj v situácii, kedy sa navzájom nevideli a nemohli 
interagovať. Presné stanovenie času, kedy má ktorá jednotka zaujať pozíciu a jeho 
následné dodržanie boli životne dôležité na výpravách v cudzej zemi a týmto tré-
ningom a následnou oslavou po ňom bola aj utužovaná celistvosť a morálka vojska.
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2 CEZ STREDNÚ ÁZIU NA HRANICE EURÓPY

Hneď po zvolení Temudžina za Džingischána, najvyššieho z chánov sa jeho oči 
obrátili na okolité kmeňové zväzy a  ríše. Niektoré boli podrobené silou, ako spo-
mínaní Merkiti, Tatári či ríša Kara Kitaj, iné sa podrobili dobrovoľne, ako napríklad 
Ujguri. Džingischán tak začal svoju púť zjednotenia všetkých „ľudí žijúcich v plste-
ných stanoch“ pod vládou Mongolov, ktorí boli vyvolení na túto úlohu ich najvyšším 
božstvom Tengrim, Večným Modrým Nebom. Narastajúca sila ešte len vznikajúcej 
Mongolskej ríše nenechala však chladnými ich susedov. Ríša Ťin ovládajúca sever 
dnešnej Číny a  Mandžusko, na základe výsledkov vojen v  predošlom období po-
važovala Mongolov za ich právoplatných vazalov. Keď sa cisár tejto ríše dozvedel 
o vzostupe Džingischána, poslal žiadosť, aby k nemu prišiel a podrobil sa. Keď sa 
Džingischán dozvedel o tejto požiadavke, odpľul si smerom na juh, kde sa Ťin roz-
prestierala, vyskočil na koňa a odcválal na blízku horu poradiť sa s jeho božstvom. 
Po štyroch dňoch sa vrátil s  jasnou správou: Mongoli vyhlásia ríši Ťin vojnu. Táto 
trvala viac než dve dekády a víťazstvo Mongolov nastalo až po smrti Džingischána 
za vlády jeho nástupcu Ogotaja.

Výboje na západ za hranice územia primárne osídleného a ovládaného kočov-
níkmi začali v podstate neplánovane. Pri návrate z výpravy proti časti kmeňa Merki-
tov utekajúcich na západ k turkickým Kypčakom žijúcim v stepiach Kazachstanu sa 
Džingischánov najstarší syn Džoči a generál Subotaj stretli s vojenským oddielom 
Chorézmského šacha Mohameda. Chorézmská ríša bola v  tomto období jedným 
z najsilnejších politických činiteľov v strednej Ázii. Zaberala celú oblasť Transoxánie, 
t. j. dnešného Uzbekistanu, Tadžikistanu, časti Kirgizstanu a Kazachstanu a v dobe 
vlády šacha Mohameda k nej bolo pripojené aj rozsiahle územie dnešného Afganis-
tanu a časti Iránu. Kontrolovala najdôležitejšie trasy Hodvábnej Cesty, najvýznam-
nejšej obchodnej línie medzi východom a západom od staroveku.

Džoči a Subotaj nechceli bojovať proti takému významnému subjektu bez schvá-
lenia veľkým chánom a  vyslali posolstvo k  Mohamedovi, že nemajú spor s  ním,  
ale len s Merkitmi. Šach však nedôveroval ešte neznámym Mongolom a nenechal 
ich prejsť bez boja. Chorézmská armáda bola voči tej Mongolskej v prečíslení a po-
zostávala z dobre vyzbrojenej pechoty, aj ťažkej jazdy a ľahkých jazdných lukostrel-
cov zložených z Kypčackých žoldnierov. Džoči a Subotaj však aj tak dokázali bojovať 
až do večera. Pravé krídla oboch armád zatlačili nepriateľské ľavé krídlo, čo posta-
vilo Mongolov do pre nich výhodnej pozície na východ od šachových bojovníkov.  
Po zotmení Mongoli rozložili množstvo ohňov tak, aby to vyzeralo, že sa pripravujú 
na stret na druhý deň a počas noci unikli východným smerom domov, do Mongol-
ska. Podľa niektorých historikov práve toto stretnutie ovplyvnilo vývoj neskoršej 
otvorenej vojny. Chorézmský šach vidiac ako aj málo početná armáda dokázala 
vzdorovať jeho silám sa zrejme obával stretnutia s  Mongolmi na otvorenom bo-
jisku. Približne v rovnakom čase ako sa Džoči a Subotaj vrátili so správami o tomto 
stretnutí, Džingischán sa dozvedel o ďalšom incidente s Chorézmskou ríšou. Kara-
vána, ktorá ním bola vyslaná v snahe oficiálne začať obchodné styky bola šachovým 
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strýkom zajatá a jej náklad bol skonfiškovaný. Džingischán, ktorý stále viedol ná-
kladnú vojnu s dynastiou Ťin sa snažil spočiatku o mierové riešenie a vyslal ďalších 
diplomatov priamo k šachovi Mohamedovi. Ten však nechal všetkých okrem dvoch 
vysokopostavených Mongolov popraviť. Džingischán ako reakciu na túto urážku vy-
povedal Chorézmu vojnu, a sám sa postavil na čelo vojska v roku 1219.

Zloženie Džingischánovej armády však už nepozostávalo len z ľahkých jazdných 
lukostrelcov ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi. Patrili do nej aj etniká, ktoré si 
podrobil alebo s ním uzavreli spojenectvo. Medzi nimi sa už začala objavovať aj pe-
chota. Navyše, už počas bojov v severnej Číne, ktoré sa zameriavali najmä na dobý-
janie dobre opevnených miest, si Mongoli uvedomili slabiny svojho spôsobu boja, 
ktorý odmietal strety v otvorenom poli. Z radov prebehlíkov, ale hlavne spomedzi 
početných zajatcov boli okrem iných remeselníkov a doktorov vyberaní najmä 
skúsení inžinieri, ktorí priniesli do mongolského vojenstva trakčný katapult, zvaný  
na západe mangonel. Išlo o bojový stroj, ktorý fungoval na báze ľudských svalov. Vo-
jaci, ktorí ho ovládali naraz zatiahli za špagáty pripevnené na jednej strane dlhého 
ramena a vymrštili kameň uložený na druhom konci.

Chorézmský šach neočakával, že kočovníci budú vlastniť obliehacie stroje. Na-
vzdory radám svojho syna, Džalal al-Dina, aby sa s nimi stretol s celou Chorézmskou 
hotovosťou pri brode veľkej rieky Syrdarja, sa rozhodol opevniť mestá na severo-
východnej hranici ríše. Predpokladal, že tak ako iní nájazdníci pred nimi, Mongoli 
budú len rabovať okolie a neschopnosť získať nejaké mesto ich demotivuje natoľ-
ko, aby sa stiahli. Najväčšiu bojovú jednotku sústredil v hlavnom meste Samarkan-
de, kde viedla aj najschodnejšia cesta do vnútra ríše. Džingischánova armáda však 
všetkých prekvapila, keď bez väčších problémov prekročila najprv púšť Kyzylkum  
a potom rieku Syrdarju a obľahla najbližšie mesto Otrar hlboko v nepriateľskej línii. 
V snahe kompletne mesto oddeliť od možných posíl Džingischán rozdelil armádu 
na viacero častí. Prvá pokračovala v obliehaní Otraru a  zvyšné sa rozišli na sever  
a na juh v snahe odrezať a rozdeliť šachove armády. Postupovali od jedného mesta 
k druhému a postupne im padli do rúk všetky významné centrá: Buchara, Samar-
kand, Urgenč aj Nišapur. Okrem Samarkandu, ktorý bol strážený najväčším počtom 
bojovníkov aj Urgenč predstavoval problém pri obliehaní. Mesto bolo totiž postave-
né na rieke a v jeho okolí bola močaristá pôda a nedostatok kameňov použiteľných 
do obliehacích strojov. Mesto síce nakoniec padlo, no nezaobišlo sa to bez veľkých 
mongolských strát. Dobyté mestá dostávali do správy mongolskí generáli. Ženy 
a  remeselníci boli zajatí a  zvyšok mužov bol zaradený do špeciálnej časti vojska, 
zvanej hašar. Nešlo o regulérnu bojovú jednotku, ale o neozbrojenú masu podro-
beného obyvateľstva, ktorá bola hnaná pred samotnou mongolskou armádou pod 
hrozbou smrti. Hašar mal za úlohu demoralizovať nepriateľa, ktorý videl ako dopad-
ne v prípade, že sa nevzdá hneď a dobrovoľne. Mal slúžiť aj ako živý štít pohlcujúci 
nepriateľské šípy v prvotných náporoch, a taktiež ako univerzálna základná ženijná 
zložka. Hašar mal za úlohu aj plniť priekopy, či už hlinou alebo svojimi telami, kopať 
opevňovacie zákopy a ťahať obliehacie stroje. Mestá, ktoré sa vzdali včas a bez boja 
však boli ušetrené krviprelievania. Mongoli do nich dosadili svojho správcu, priká-
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zali domácim rozobrať fortifikácie a odovzdať tribút, no inak sa im do vnútorných 
záležitostí nestarali.

Obrázok 2: Obliehanie mesta Mongolmi

Po páde Chorézmskej obrany Mohamed aj jeho syn unikli. Džingischán vyslal 
generálov Džebeho a  Subotaja, aby šacha prenasledovali a  doviedli pred chána. 
Boli mu so svojimi armádami v pätách až do mesta Hasan (dnes v západnom Iráne), 
kde jeho stopu stratili. Mohamed unikol na ostrov v Kaspickom mori, kde o krátky 
čas zomrel na zápal pľúc. Džebe a Subotaj o  tom však nevedeli a  rozhodli sa ne-
vrátiť s prázdnymi rukami. Zimu v roku 1220 strávili v Azerbajdžane, kde sa zrejme 
dozvedeli aj o šachovej smrti. Následne napadli Gruzínske kráľovstvo, ktoré sa im  
po krátkom časte podvolilo a  rok 1221 strávili v oblasti južne od Kaukazu. Odtiaľ 
sa rozhodli pokračovať v dobýjaní, a taktiež aj v prieskume im doteraz neznámych 
krajín. Prekročili Kaukaz, od ktorého na sever žili osetskí Alani a Mongolom už známi 
Kypčaci, ktorí sa v tomto priestore nazývali Kumáni. Oba národy už zrejme vedeli, že 
sa Mongoli chystajú prekročiť hory a po uzavretí spojenectva vyslali armádu, ktorá 
mala za úlohu ich postup do čiernomorských stepí zastaviť. Džebe a Subotaj uvedo-
mujúc si nebezpečenstvo sa rozhodli nepriateľa rozdeliť ľsťou. Vyslali ku Kumánom 
posla, ktorý im sľúbil, že ak Alanov opustia, nemusia s Mongolmi bojovať a rozdelia 
si s  nimi korisť. Kumáni súhlasili a  alianciu opustili. Mongoli však svoje slovo ne-
dodržali. Osamotené armády pre skúsených taktikov Džebeho a  Subotaja neboli 
prekážkou. Najprv porazili alanské vojsko a potom udreli na Kumánov, z ktorých sa 
mnohým podarilo uniknúť. Medzi nimi bol aj chán Kuten, ktorý sa smrťou dvoch 
iných chánov stal automaticky najvyššie postaveným kumánskym vodcom. Unikol 
až do Černigova, kde sídlil jeho svat Mstislav Mstislavič a  varoval Ruské kniežatá 
o prichádzajúcej hrozbe. Jeho naliehanie sa opieralo najmä o logiku, že keď Mon-
goli rozprášia Kumánov tak sa vrhnú na Rusov, ktorí budú osamote oslabení. Rozhá-
dané ruské kniežatá sa na čas spojili a spolu s Kumánmi sa vydali čeliť nepriateľovi 
skôr, ako vkročí na ich územie.
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Džebe a Subotaj sa zatiaľ presunuli na Krym, kde vyplienili mesto Sudak a strá-
vili tu zimu. Potom ako sa dozvedeli, že Kumánsko-Ruská armáda postupuje dole 
Dneprom vydali sa im naproti. Mongoli sa pred samotnou bitkou snažili použiť ro- 
vnakú taktiku ako po prekročení Kaukazu. Vyslali k Rusom poslov, ktorí mali spoje-
nectvo rozbiť. Poslovia však boli popravení a stretnutie bolo neodvrátiteľné. Práve  
pri tomto ťažení zomrel aj samotný Džebe. Medzi ostatnými generálmi bol známy tým,  
že rád osobne viedol prieskumné oddiely, a tiež cválal do boja medzi prvými. Osud-
nou sa mu stala práve snaha osobne pozorovať postup nepriateľa na rieke Dneper. 
Mongoli, hliadkujúci na starej mohyle zbadali Rusov a Kumánov na druhom brehu. 
Ani jedna strana by nič nezmohla, keby sa podľa Novgorodskej kroniky nezdvihol 
vietor a neodhalil, že rieka je práve na tomto mieste plytká a je možné ju prebrodiť.  
Ako sa Rusi s Kumánmi vrhli do vody, malému mongolskému prieskumnému od-
dielu napadlo svojho veliteľa Džebeho ukryť. Údajne zakopať do zeme, zrejme však 
len do lístia či tŕstia a tváriť sa, že všetci unikajú. Džebe bol však odhalený a pred 
zrakom Mstislava Mstislaviča na mieste popravený. Na pravdivosť tejto takmer le-
gendy zapísanej v ruskej kronike však poukazuje fakt, že Džebe už viac nie je spomí-
naný v žiadnych iných prameňoch, ani pri nadchádzajúcom veľkom strete, známom  
ako bitka na rieke Kalka.

Tejto bitke predchádzal deväťdňový predstieraný únik Mongolských vojsk sme-
rom na východ. Nakoľko bol predstieraný a nakoľko sa Subotaj, čerstvo povýšený 
po smrti svojho mentora Džebeho, naozaj snažil stretu vyhnúť, nie je úplne jasné. 
Iné popisy tohto úniku však poukazujú na to, že naozaj išlo o cielený strategický 
manéver. Unikali dosť rýchlo na to, aby ich nepriateľ nedobehol, ale nie zas natoľko, 
aby sa prenasledovania vzdal. Počas dlhého presunu sa súdržnosť spojenej armády 
pomaly rozpadla. Ľahšie vyzbrojení kumánski jazdci, ktorí mali navyše vyššiu mo-
rálku, pretože bojovali vo vlastnej zemi, sa dostali na čelo. Ruské vojská, medzi kto-
rými boli aj peší bojovníci postupne zaostávali. Keď sa dostali na breh rieky Kalka, 
Subotaj v snahe využiť roztrieštenosť nepriateľa sa otočil a zavelil na útok. Mongoli 
bleskovo zasiahli Kumánov, ktorí sa pod ich náporom otočili na útek. Ustupujúci 
Kumáni vyvolali v ruských radoch chaos a paniku. Nebolo totiž jasné, či sa potajom-
ky nespojili s Mongolmi a nejdú na svojich spojencov zaútočiť. Časť Rusov sa tak-
tiež obrátila na útek a varovala tých, čo zaostali najvýraznejšie, časť dokonca skrížila 
zbrane s Kumánmi. Keď už naozaj prišli aj Mongoli a zasypali bojisko mračnom ší-
pov, skaza bola dokonaná. Skupina bojovníkov pod vedením Mstislava Kyjevského 
sa stiahla na malý vŕšok a narýchlo sa opevnila. Odolávali pár dní, kým nepodľahli 
mongolskej ľsti. Bolo im prisľúbené, že ak sa vzdajú krv kniežat nebude preliata.  
Po odhodení zbraní však boli bežní vojaci pobití a urodzení bojovníci ležali po-
viazaní na zemi. Na  nich poukladali dosky, čím vzniklo akési provizórne pódium,  
na ktorom si mongolskí velitelia zorganizovali hostinu na oslavu víťazstva. Rusi sa 
pod tlakom pomaly udusili a Mongoli tak dostáli svojmu slovu, že neprelejú ich krv. 
Namiesto ďalšieho postupu na oslabenú Rus a prenasledovania Kumánov sa Subo-
taj rozhodol vrátiť do Mongolska. Únava vojska, ktoré bolo na výprave už niekoľko 
rokov a straty, ktoré za ten čas utŕžilo ho prinútila vrátiť sa a nabrať sily na ďalší útok. 
Pri návrate však stále prechádzal nepriateľskou krajinou. Na rieke Volge sa niekoľ-
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kokrát stretli s miestnymi Bulharmi, ktorí dokonca v jednom strete zvíťazili. Výpravu 
však Džingischán musel hodnotiť kladne. Jeho vojaci sa dostali až do Európy. Pri-
niesli odtiaľ nespočetné množstvo informácií o pomeroch v Európe, rôznych náro-
doch, ich výzbroji a spôsobe boja, ako aj o zelených stepiach a bohatých mestách, 
vhodných na pripojenie k chánovej ríši.

Džingischán zrejme plánoval návrat do Európy, no v tom čase Mongoli bojovali 
na viacerých frontoch. Stále prebiehala vojna s ríšou Ťin a k tomu sa pridala trestná 
výprava proti Tangutom, ktorí odmietli vyslať vojakov do Chorézmskej kampane.  
V roku 1227 však Džingischán vo veku okolo 70 rokov zomrel, buď na následky pádu 
z koňa pri poľovačke alebo na nejaké staršie zranenie či chorobu. Ešte za svojho ži-
vota si však vybral svojho nástupcu. Detí mal s mnohými manželkami takpovediac 
celú hordu, no relevantnými kandidátmi boli len štyria synovia od hlavnej manžel-
ky Borte. Najstarším bol Džoči, ktorý sa však narodil v čase už spomínaného úno-
su Borte Merkitmi, a preto niektoré jazyky pochybovali o jeho legitimite. Najvýraz-
nejším hlasom spomedzi nich bol práve druhorodený syn Čagataj, známy svojou 
nemilosrdnosťou a  otvorenou nenávisťou voči Džočimu. Bolo jasné, že ak by bol  
za nástupcu určený jeden z dvoch starších synov, ten druhý by to neakceptoval  
a po smrti by sa rozpútala bratovražedná vojna. Tretím v poradí bol Ogotaj a štvr-
tým Tolui. Pred Toluiom, ktorý sa vyznamenal vo vojnách v Číne a pomaly dozrieval  
na skúseného generála, však bol uprednostnený Ogotaj, ktorý bol všeobecne zná-
my zmierlivou povahou a diplomatickými schopnosťami. Podľa Džingischána bol 
zrejme ako jediný schopný okrem rozširovania impéria aj reálne vládnuť a spravovať 
dobyté územia. Tak za nástupcu bol vyvolený Ogotaj. Toluiovi bola daná úloha brá-
niť a spravovať posvätnú mongolskú domovinu a Džoči a Čagataj dostali každý svoj 
vlastný chanát, zvaný úlus, ktorý mali za úlohu spravovať v podriadenom vzťahu  
k veľkému chánovi. Džočiho úlus sa rozprestieral na západ od Mongolska a podľa 
slov jeho otca do neho patrilo všetko územie, ktoré si Džoči v budúcnosti dobyje. 
Čagatajov úlus sa rozprestieral v centrálnej Ázii, južne od Balchašského jazera a se-
verne od pohoria Ťanšan. Obom starším rozhádaným synom tak bolo umožnené 
operovať pomerne nezávisle, čo pomohlo odvrátiť prípadnú vojnu medzi nimi.

Po Džingischánovej smrti nastala voľba nového chána, ktorá však bola len nomi-
nálna, keďže nástupca bol jasne určený už za jeho života. Trvalo však dva roky, kým 
sa zorganizovalo stretnutie všetkých najdôležitejších princov ríše, ktorí pri stretnutí 
zvanom kurultáj, oficiálne potvrdili Ogotaja ako nového veľkého chána. Koruno-
vácie sa zúčastnili jeho bratia Čagataj a Tolui, vnuci, najmä synovia Džočiho, ktorý 
zomrel len krátko pred Džingischánom, Batu, Orda a Berke. Prítomní boli aj posled-
ní žijúci Džingischánovi súrodenci, brat Temuge a  polovičný brat Belgutaj. Hneď  
po usadení na trón musel Ogotaj začať riešiť viacero pálčivých problémov. V Číne 
sa nepriateľské jednotky stále držali na obrannej línii tvorenej Žltou riekou a v Cho-
rézme začala vznikať otvorená rebélia, ktorú spôsobil z exilu sa navrátivší syn šaha 
Mohameda Džalál ad-Dín. Druhou závažnou otázkou bolo vysporiadanie sa s dra-
maticky sa rozširujúcou ríšou zahŕňajúcou veľké množstvo usadlo žijúceho obyva-
teľstva, ktoré nebolo možné spravovať tradičným systémom kočovníckych národov.
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Vo vojenských veciach sa Ogotaj rozhodol riešiť situáciu masívnou ofenzívou 
ako v  Číne, takaj v  Chorézme, na čo však potreboval veľké množstvo finančných 
zdrojov. Tomu malo prispieť riešenie druhej otázky. Boli vytvorené dva civilné se- 
kretariáty pre Čínu a moslimské krajiny v správe Mongolov. Ogotaj nariadil oficiálne 
sčítanie ľudu, najmä toho žijúceho usadlým spôsobom. Od neho sa následne odví-
jali daňové systémy, ktoré mali za účel naplniť chánovu pokladnicu na financova-
nie vojenských záležitostí. Taktiež prebehla masívna výstavba a zabezpečenie ciest, 
ktoré mali prilákať obchodníkov. Prepracoval už za Džingischána vytvorený systém 
prepriahacích staníc stojacich približne jeden deň od seba, ktorý sa nazýval jam. Ten 
slúžil nielen pre kupcov, ktorí sa tu mohli zastaviť, zadovážiť si čerstvé kone a zásoby 
na ďalšiu cestu, ale aj pre poslov samotného chána. Kupci boli dotovaní štedrými 
sumami a chán neváhal preplácať ich tovar za to, že merali dlhšiu cestu cez územie 
Mongolskej ríše, ako bola zvyčajná trasa Hodvábnej cesty v minulosti. Obchodníci 
však potrebovali aj stabilné zázemie a oficiálne trhy, kde mohli ponúkať svoje pro-
dukty a na to Ogotaj zriadil dovtedy oficiálne neexistujúce hlavné mesto ríše, ktoré 
dostalo meno Karakorum. Tieto aktivity sprevádzali prvé roky vlády chána Ogotaja. 
Napriek dvom menším výpravám miereným na územie Volžského Bulgarska počas 
prvej dekády Ogotajovej vlády sa však k  obnoveniu masívnych výprav na západ 
mohlo pristúpiť až po konsolidácii pomerov v ríši, najmä po dobytí celej dynastie 
Ťin, ku ktorému došlo až v roku 1234.

3 VEĽKÁ OFENZÍVA DO EURÓPY

V roku 1235 bol chánom Ogotajom zvolaný ďalší veľký snem, kurultáj, ktorý určil 
za nový cieľ expanzie Mongolskej ríše, územie na západ od pohoria Ural. Primár-
nym cieľom boli Kumáni-Kypčaci, ktorí už mnohokrát stáli proti Mongolom a Volž-
skí Bulhari, taktiež v minulosti úspešne pozdvihnuvší zbraň proti ríši. Všetky národy, 
ktoré sa s nimi spojili čakal rovnaký osud, totálne podrobenie. Určený bol spoločný 
postup všetkých štyroch hlavných línií Džingischánových potomkov. Na ich čelo sa 
nominálne postavil Batu, Džočiho nástupca, ktorého úlus mal poňať novo dobyté 
územia, ako to ustanovil už Džingischán. Z vojenského hľadiska však najvýznamnej-
šiu úlohu dostal Subotaj, ktorý bol vrchným generálom a stratégom celej kampane.

                                                          

                                                                         Obrázok 3: Subotaj podľa čínskeho zobrazenia
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Hoci podľa písomných správ sa z bojovníkov vyslaných Rusmi do boja s Mongol-
mi po porážke na rieke Kalka vrátila len desatina, jednotlivé kniežatstvá nevykonali 
žiadne špeciálne kroky na zabezpečenie obrany východných hraníc v prípade mon-
golského návratu. Naproti tomu, na pričiernomorských stepiach sa masy Kumá-
nov hýbali smerom na západ tlačiac na hranice Uhorského kráľovstva. Už od roku 
1211 sa v Transylvánii začali rodiť pokusy o pokresťančenie pohanských Kumánov  
na druhej strane Karpát. Túto misiu mal viesť rád Teutónskych rytierov, ktorý dostal 
do správy oblasť v pohraničí, ktorú mal za úlohu opevniť a chrániť. Po nezhodách 
s  kráľom Ondrejom II. im však boli tieto majetky zhabané a  kristianizačnú úlohu 
prebral novovzniknutý rád mníchov Dominikánov. Kráľovič Belo, neskôr kráľ Belo 
IV. dostal titul vojvodu Trasylvánie a výrazne sa podieľal na kontaktoch s Kumán-
mi. Po porážke na Kalke začal stúpať záujem kumánskych princov o prijatie krstu, 
čím zrejme sledovali politickú alianciu s Uhorským kráľovstvom. Na tento účel bola 
vytvorená aj samostatná kumánska diecéza v Milkove na hraniciach so stepou. Iné 
časti kumánskych kmeňov hľadali spojencov v Bulharskom cárstve, s ktorým mali 
čulé kontakty a spojenectvá už od jeho vzniku.

V roku 1235, teda v období keď v Mongolsku bolo prijaté rozhodnutie o útoku 
na  západ, sa opačným smerom vydal dominikánsky mních, známy ako fráter Ju- 
lián s cieľom nájsť pôvodnú pravlasť Maďarov. Tú našiel blízko rieky Volga, na území 
dnešnej ruskej republiky Baškirsko, kde stále žili ľudia rozprávajúci jazykom veľmi 
podobným vtedajšej maďarčine. Tu sa dozvedel aj o hrozbe nepriateľského náro-
da Tatárov, ktorí sa vraj pripravujú na útok a bol očitým svedkom príchodu mon-
golských vyslancov do hlavného mesta Volžského Bulharska s požiadavkou okam-
žitej kapitulácie. O dva roky neskôr, keď sa pokúšal svoju cestu zopakovať stretol 
sa v ruskom Suzdali s masou utečencov, ktorí priniesli správy, že bulharské mestá 
a s nimi celé Volžské Bulharsko padlo. Pokračoval však ďalej na východ a bol zajatý 
Mongolmi. Po krátkom väznení ho prepustili so správou pre uhorského kráľa Bela 
IV. Buď sa okamžite podrobí veľkému chánovi, alebo bude jeho kráľovstvo zničené. 
Existuje totiž predpoklad, že Uhorsko bolo Mongolom známe zo správ rôznych ob-
chodníkov. Odkedy sa Belo nechal titulovať aj ako rex Cumanie, čiže kráľ Kumánska,  
bol považovaný za jeden z hlavných cieľov invázie.

Po dobytí Volžského Bulharska a definitívnom podrobení si kumánskych kme-
ňov na stepiach severne od Kaspického mora sa Mongolská armáda ocitla na hrani-
ciach ruských kniežatstiev. Ako prvá padla Riazaň, ktorá sa odmietala vzdať. Nasle-
dovali ju mestá Kozelsk a Vladimír. Počas zimy na prelome rokov 1237 a 1238 boli 
zničená a podrobená východná časť ruských kniežatstiev, väčšina miest a meste-
čiek ľahla popolom. Z taktického hľadiska nemali ruské opevnenia šancu odolávať 
Mongolskému tlaku. Ich hradby pozostávali z hlinených valov spevnených drevom 
s palisádami z hrubých kolov na vrchu. Kamenné múry sa zväčša nepoužívali, ka-
meňom boli len spevňované niektoré exponované miesta fortifikácie. Takéto štruk-
túry nemohli odolávať mongolským katapultom, navyše boli situované na ľahko 
dostupných rovinách bez prirodzených bariér okrem niektorých riek. Priekopy  
pod valmi boli zaplnené hlinou a drevené brány boli vyrazené baranidlami v rukách 
príslušníkov hašaru.
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Nasledujúce leto sa Mongoli opäť stiahli, aby obnovili svoje sily a v  jeseni za- 
útočili na pričiernomorské stepi a Krymský polostrov. Tu kočujúce zvyšky Kumánov  
už definitívne padli pod Mongolskú správu, či už dobrovoľne alebo nasilu. Časť 
definitívne odišla zo stepí hľadajúc útočisko v Bulharsku či Uhorsku. Kuten, vete-
rán z bitky pri rieke Kalka, oslovil kráľa Bela IV. a požiadal ho o možnosť usídliť sa 
v Karpatskej kotline. Kráľ, ktorý už mal informácie o nadchádzajúcom nebezpečen-
stve zacítil šancu na posilnenie svojej armády o skúsených jazdných lukostrelcov. 
Uhorsko sa taktiež v tom období ocitlo v stave, kedy veľká časť miestnych šľachticov 
otvorene odporovala kráľovým rozkazom. Belo teda podmienil príchod Kumánov 
tým, že budú prisahať vernosť len a len jemu a vďaka tomu pre nich nebudú pla-
tiť pravidlá ako pre normálnych sedliakov. Veľká masa Kumánov sa teda presídlila 
medzi rieky Dunaj a Tisa, čo sa stretlo s veľkým odporom tam žijúceho usadlého 
obyvateľstva. Príliš veľa ľudí s rôznym spôsobom života na malom mieste spôsobilo 
nepokoje, ktoré postavili Kumánov do zlého svetla z pohľadu Uhrov.

Medzitým východne od Karpát sa oči Batua a Subotaja upriamili na západné rus-
ké kniežatstvá. Po lete 1239 strávenom oddychom a taktickým plánovaním obnovili 
na jeseň ofenzívu. Najprv padol Černigov, čomu predchádzal pre Rusov neúspešný 
stret s Mongolmi na bojovom poli, a následne sa Batu presunul ku Kyjevu sledujúc 
ho z druhej strany rieky Dneper. Po jej zamrznutí Kyjev padol do Mongolských rúk 
po  masívnom ostreľovaní katapultami. Najvýznamnejšie mesto bývalej Kyjevskej 
Rusi a silný symbol bol zničený invazívnou armádou. V porovnaní s dobývaním vý-
chodných kniežatstiev však miera deštrukcie bola oveľa nižšia. Mongoli obliehali 
primárne najväčšie a najvýznamnejšie mestá s drobnými opevneniami, ktorých zisk 
by nevyvážil riziká ich dobýjania. Určite k tomu prispela aj niekoľkoročná dobyvač-
ná vojna, ktorá preriedila mongolské stavy, ako aj odchod dvoch významných veli-
teľov, Gujúka a Mongkeho aj s ich ťumenmi ešte pred dobytím Kyjeva. Zaujímavos-
ťou je, že obaja sa neskôr stali aj veľkými chánmi. Ich odvolanie späť do Mongolska 
spôsobilo obnovenie bojov v Číne, ale aj nezhody oboch menovaných s oficiálnym 
veliteľom armády Batuom. Aj napriek strate pomerne významnej časti armády však 
Batu a Subotaj neprestali s tlakom na západ.

Batu pred samotným vpádom poslal kráľovi Belovi ultimátum, v ktorom ho síce 
označuje za mocného a významného panovníka, no vyzýva ho aby sa vzdal, keďže 
fakt, že prijal pod svoju ochranu Kumánov, ktorých Batu považoval za svojich pod-
daných, ich robí nepriateľmi. Belo však ani na toto vyzvanie, ako na mnohé predošlé 
neodpovedal. Namiesto toho sa však aktívne angažoval vo vybudovaní čo najlepšej 
ochrany svojej východnej hranice. V horských priesmykoch sa nachádzali takzvané 
záseky, tvorené kmeňmi postínaných stromov blokujúcich prechod, strážené po-
silnenými posádkami. Kráľ sa taktiež spoliehal na pomoc Kumánov, keďže domácu 
aristokraciu nemal úplne vo svojich rukách. Kamenné hrady, ktorých zrúcaniny sa 
dnes nájdu takmer na každom kopci však ešte v tomto období neboli tak časté, 
existovalo len niekoľko kráľom vlastnených opevnení, na Slovensku medzi ne patrili 
napríklad Trenčín a Spišský hrad.
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Mongolská armáda sa rozdelila na dve hlavné časti. Severná divízia vedená Ba-
tuovým bratom menom Orda postupovala pozdĺž Karpát do Poľska, ktoré bolo nut-
né odstrihnúť od Uhorska skôr, než mu poľské veľkoknieža, Belov švagor vyšle po-
sily na pomoc. Po bleskovo rýchlom postupe Mongoli dobyli Krakov a postupovali 
ďalej na západ do Sliezska, kde sa vtedy nachádzal veľkoknieža Henrich Pobožný.  
S jeho armádou sa stretli v známej bitke pri Lehnici 9. apríla 1241. Hoci o tejto bitke 
koluje už od stredoveku viac legiend ako relevantných správ, istotou je, že poľské 
vojsko bolo nakoniec drvivo porazené a Henrich Pobožný bol zabitý. S jeho hlavou 
napichnutou na kopiji sa Mongoli preháňali popod samotnú Lehnicu. Rýchlym úto-
kom stratilo Poľsko akúkoľvek schopnosť reagovať. Misia Mongolov neutralizovať 
túto hrozbu tak bola úspešná. Orda ďalej pokračoval na západ v snahe urobiť to isté 
s Českým kráľovstvom. Pri pokuse preniknúť cez horské priechody v oblasti Kladska 
však mongolskí prieskumníci spozorovali silnú obranu, ktorá spravila tento smer 
pochodu v  podstate za nerealizovateľný. Stiahli sa preto naspäť neutralizovaným 
Sliezskom a  cez Moravskú bránu rýchlym presunom s takmer minimom ničenia  
a plienenia vstúpili na územie Uhorska priesmykmi v severozápadných Karpatoch 
či Javorníkoch.

Obrázok 4: Bitka pri Lehnici

V rovnakom čase sa druhá časť Mongolskej armády prebila cez východné Kar-
paty v štyroch prúdoch. Hlavná armáda pod vedením Batua a Subotaja udrela  
na takzvanú Ruskú bránu, dnešný Verecký priesmyk. Tri menšie oddiely smero-
vali do Sedmohradska či Transylvánie o niečo južnejšie, čím úspešne pokryli celú 
východnú a juhovýchodnú hranicu. Kráľ Belo začal okamžite zvolávať armádu  
v Pešti, no tá sa schádzala len pomerne pomaly. Časť šľachticov kvôli sporom s krá-
ľom odmietla prísť, časť sa hotovala len veľmi pomaly. Ďalší, ako napríklad biskupi  
z Kaloče či Jágra sa rozhodli s Mongolmi stretnúť osamote, na čo doplatili stratou 
svojich vojsk a často aj vlastného života. Belov tromf, Kumáni však taktiež zlyhali, 
no nie úplne ich vlastným pričinením. Zvyšujúce sa napätie medzi nimi a Uhrami 
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dospelo do takého bodu, že kráľ bol nútený Kutena a jeho rodinu dať kvôli jeho 
bezpečiu umiestniť do jedného domu v Bude. Po prebití sa Mongolov cez záseky 
v Karpatoch sa medzi Uhrami začali šíriť zvesti, že Kumáni sú len tatárskymi špeh-
mi, ktorí sa v rozhodujúcej chvíli obrátia proti Uhrom. Podľa zvyku Mongolov nie je 
možné vylúčiť, že sa o niečo podobné aj nepokúšali. Situácia dosiahla vrchol, keď 
nahnevaný dav, zrejme aj na naliehanie šľachticov nepriateľsky naladených voči 
kráľovi, vtrhol do domu kde bola Kutenova rodina a do jedného všetkých Kumá-
nov vyvraždil. Obdobne začali dvíhať Uhri zbraň proti ich kočovníckym susedom aj  
v iných častiach kráľovstva. Kumáni reagovali podobným spôsobom. Využili,  
že boli ešte stále usídlení pohromade, v celku sa pohli smerom na juh páliac a rabujúc  
po svojej ceste odtiahli do Bulharska. Belo IV. tak bol v nelichotivej situácii, hoci jeho 
armáda stále bola dobre vyzbrojená aj vycvičená.

                                                                                           Obrázok 5: Bitka na rieke Slanej

Mongolská armáda sa dostala až do blízkosti Pešti a kráľ Belo zavelil na útok. 
Podobn, ako pri bitke na rieke Kalka sa Mongoli namiesto priameho stretu dali 
na ústup. Týždeň strategického presunu smerom na východ obe armády priviedol 
až k mostu cez malú riečku Slanú, ktorá ich rozdeľovala. Pred samotným stretom 
sa Batu podľa vzoru Džingischána vydal na najbližší kopec, kde sa deň a noc mo- 
dlil o víťazstvo k Nekonečnému Modrému Nebu. Moslimom v jeho armáde prikázal 
modliť sa k ich bohu. Dňa 10. apríla 1241, len jeden deň po bitke pri Lehnici sa obe 
vojská utáborili na noc. Batu vidiac Uhrov stavať provizórnu fortifikáciu okolo ich 
ležania bol znechutený. Hoci nepriateľská armáda mala viac mužov ako Mongoli, 
sami seba dobrovoľne zavreli do ohrady ako ovce. Očividne však nebola možnosť 
vylákať Uhrov ďalej, a toto bolo miesto boja. Batu bol nervózny, keďže prechodom 
cez most bol nútený vzdať sa na čas svojej najväčšej výhody, mobility. Subotaj však 
pripravil taktiku, ktorá mala túto nevýhodu neutralizovať. S vlastnou časťou armády 
sa presunul nižšie po toku rieky, kde narýchlo vystavili pontónový most, po ktorom 
mali prejsť a udrieť na nepriateľa z druhej strany. Po zotmení začali svoj plán reali-
zovať, no Subotaj zrejme precenil pripravenosť svojich ženistov vybudovať pontó-
nový most dostatočne rýchlo a sa tak Batu na regulérnom kamennom moste stretol  
s Uhrami osamotený. Belo dislokoval svoje najelitnejšie jednotky a mongolský 
útok odrazili. Na moste zahynul aj nepomenovaný mongolský vojvodca, podľa ne-
skorších legiend ho do vody vlastnoručne zhodil kráľov brat Koloman. Batu, ktorý  
sa musel stiahnuť bol právom rozzúrený na Subotaja. Východné správy tvrdia,  
že Mongoli dokonca zvažovali po tejto porážke skončiť svoje výboje, reorganizovať 
armádu a vrátiť sa neskôr, ako bolo ich zvykom pri dlhších výpravách. Subotaj však 
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s týmto nesúhlasil a apelom na Džingischánove vízie ovládnutia celého sveta primäl 
zvyšok vojvodcov súhlasiť ešte s jedným útokom.

Uhri po prvotnom víťazstve spravili rozhodujúcu chybu, ktorá azda spočívala  
v tom, že prebrali isté západné spôsoby vedenia rytierskej vojny a nepredpokladali 
že tú noc sa útok zopakuje. Na moste nechali menšiu stráž a pripravili sa na odpoči-
nok. Len o niekoľko hodín neskôr, v čase brieždenia Batu a Subotaj začali synchrón-
ne druhý útok streľbou z katapultov na uhorský tábor s čelným útokom na most.  
V jednom momente bola bojaschopnosť Uhrov znížená takmer na nulu. Podľa his-
torických správ, prekvapení bojovníci vychádzali zo svojich stanov a žasli nad chao-
som v tábore. Naokolo horeli ohne, od ktorých sa chytili aj vojenské stany a dreve-
né opevnenie. Muži, ktorí sa snažili narýchlo sa prichystať do boja do seba narážali  
a v malom priestore sa potkýnali o naťahané stanové laná. Kráľov brat Koloman, 
biskup Ugolín, ktorý sa už raz stretol s Mongolmi na svojich pozemkoch a jednotka 
templárskych rytierov, ktorí sa preukázali už v predošlom boji na moste sa snažili  
o protiútok. Neúspešne. Obaja uhorskí šľachtici boli vážne zranení a templári padli 
do posledného muža. Chaos v tábore sa zvyšoval spolu so stúpajúcimi plameňmi. 
Na dokonanie diela Mongoli vytvorili pascu, očividne do dokonalosti nacvičenú  
na výročných lovoch. Z tábora nechali jedinú únikovú cestu, ktorú naoko nestrážili. 
Zdecimovaní uhorskí vojaci sa chopili príležitosti a začali utekať. Niekoľko krokov  
za táborom však na nich začali dopadať mongolské šípy a vytvorili dlhú radu tiel 
v akejsi uličke smrti. V bitke bojovali aj viaceré osoby, ktoré sú spojené s územím 
dnešného Slovenska. Napríklad kastelán hradu Beckov, ktorý bol v boji zranený, 
či nitriansky a trenčiansky župan Bohumír, Belov priateľ od detstva. Kráľ unikol  
a s mongolskou jednotkou v pätách prišiel do Nitry, kde posilnil svoj sprievod, ďalej 
do Bratislavy a Rakúska, kde ho na krátky čas zajal vojvoda Fridrich Babenbergský.  
V úteku pokračoval až do Chorvátska, do Záhrebu, odkiaľ poslal pápežovi list s pros-
bou o pomoc, no neúspešne. Následne bol pod hrozbou postupujúceho mongol-
ského oddielu, ktorý mal za úlohou ho dolapiť, nútený utiecť na juh po pobreží za-
chrániac sa až na jednom z chorvátskych ostrovov.

Medzitým Mongoli si podrobili krajinu na východ a na sever od Dunaja. Existujú 
aj správy očitých svedkov. Medzi tých najvýznamnejší patrí majster Rogerius, pô-
vodom taliansky klerik, ktorý detailne popisuje jeho zajatie a útek z neho. Mongoli 
si rozdeľovali korisť, územie a zajatcov medzi svojich vojvodcov a viacerí Uhri sa  
k nim pridali a podľa Rogeriových slov sa stali Tatármi svojimi skutkami. Juhozápad-
né Slovensko pustošil Orda a jeho jednotky postupujúce z Poľska. Pokúsili sa ob-
liehať hrad Trenčín, no od tohto zámeru upustili a uspokojili sa s vyplienením jeho 
okolia. Archeologické nálezy a písomné správy svedčia o obrovskej deštrukcii v tejto 
časti kráľovstva, ako aj v medziriečí Dunaja a Tisy. V roku 1241 mali Mongoli problém 
s prekročením masívnej prirodzenej hranice, Dunajom. Tuhá zima však spôsobila, 
že rieka zamrzla a tak na prelome rokov 1241 a 1242 otvorila cestu celej armáde aj 
do západnej časti kráľovstva. Orda tiež prekročil Dunaj a spojil sa so zvyškom armá-
dy. V marci však nastal vo výprave očividný zvrat. Mongoli sa pomaly začali sťaho-
vať smerom do Transylvánie. Naložení lupom a otrokmi prehľadávali všetky doteraz 
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neodhalené skrýše a pálili všetko, čo nedokázali odniesť. Z Transylvánie sa narýchlo 
pohli smerom na juh a Uhorsko opustili. Prešli cez Bulharsko, ktoré bolo spravované 
maloletým kráľom a nemalo možnosť im odolávať a dostali sa na hranice Latinského 
cisárstva, kde sa dvakrát zrazili s cisárom Balduinom. Obe krajiny prijali utekajúcich 
Kumánov a je možné predpokladať, že práve toto bola príčina Mongolského útoku.

Obrázok 6: Kráľ Belo uteká pred Mongolmi

Najčastejšie sa za dôvod mongolského ústupu z Uhorska udáva smrť chána Ogo-
taja v decembri roku 1241. Batu a Subotaj sa údajne dozvedeli o jeho smrti a poná-
hľali sa na voľbu nového chána, lebo Batu bol jedným z kandidátov. Táto teória však 
neobstojí pri konfrontácii s historickými faktami. Je veľmi nepravdepodobné, že by 
sa správa o chánovej smrti dostala k Batuovi tak rýchlo. Mongolskí posli boli síce 
rýchli, no vyše 6  000 kilometrová cesta v strede zimy v priebehu dvoch až troch 
mesiacov je veľmi nepravdepodobná. Taktiež, hlavní vojvodcovia sa do Mongol-
ska nevrátili. Batu sa pozvoľným postupom vrátil na Volgu, kde založil svoje hlavné 
mesto Sarai a Subotaj tam s ním pobudol niekoľko rokov. Taktiež, snem na ktorom 
bol zvolený ako nový chán Gujúk sa uskutočnil až v roku 1246. Navyše, Batu ako syn 
mnohými neuznávaného Džočiho si nemohol nárokovať trón napriek tomu, že bol 
jedným z najstarších predstaviteľov Džingischánovej rodiny. Najpravdepodobnejšie 
vysvetlenie mongolského ústupu je predpoklad, že išlo len o strategické preskupe-
nie jednotiek a snaha nabrať nové sily počas leta a vrátiť sa do krajiny, ktorá nemala 
možnosť sa v takom krátkom čase zotaviť z útoku. Smrť chána a začiatok organizo-
vania novej voľby nedovolil Batuovi pozbierať rovnako veľkú armádu, na ktorej by 
sa podieľali všetky zložky Dźingischánových potomkov a zrejme bolo na čas upus-
tené od pokračovania útokov na západ. Mongolská ríša na čele s Gujúkom a o krát-
ky čas neskôr Mongkem sa v ďalších dekádach zamerala na výpravy na  východ. 
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Pokračovala vojna v Číne, ku ktorej sa pridali výpravy do Japonska a Kórey, neskôr 
začala systematická okupácia Blízkeho Východu. Chán západného úlusu, ktorý bol 
neskôr nazvaný Zlatá Horda Batu a jeho nástupca Berke sa dostali do sporu s vlas- 
tnými bratrancami o územia v Azerbajdžane a južne od Kaukazu.

Kráľ Belo sa vrátil do zničenej krajiny a začal s jej systematickou obnovou. Ako sa 
pri invázii ukázalo, najlepšiu obranou proti Mongolom poskytovali kamenné hrady 
na vyvýšených polohách. Čínske katapulty boli totiž uspôsobené na ostreľovanie 
cieľov na rovnom teréne. Taktiež fakt, že ich sila sa spoliehala čisto na svaly chlapov, 
ktorí ich ovládali ich predurčovala mať deštruktívny účinok voči hradbám z hliny, 
aké boli bežné v Ázii, či drevo-zemným opevneniam na Rusi. Ako výhodná zbraň 
proti Mongolom sa osvedčila aj kuša, s ktorou sa aj neškolený vojak dokázal naučiť 
v krátkom čase účinne narábať, oproti pomerne zložitému výcviku lukostreľby. Vý-
nimočné poznatky priniesol aj pápežov vyslanec, Giovanni Carpini, ktorý sa vydal 
na cestu do Mongolska v roku 1245. Ten okrem popisov krajiny a rôznych národov 
v  nej žijúcich poskytol podrobné správy o mongolskej výzbroji a taktike a spísal 
návod, ako proti nim bojovať. Carpini bol presvedčený, že v snahe účinne vzdoro-
vať musia západné krajiny prijať mongolský decimálny systém organizácie ako aj 
drakonické tresty porušovania disciplíny. Podčiarkol aj význam kuše a znalosť ko-
čovníckej taktiky. Armády by nemali naletieť na predstieraný útek a mali by držať 
formáciu za akýchkoľvek okolností.

Na obnovenie vojenskej sily Belo taktiež požiadal Kumánov, aby sa do Uhor-
ska vrátili. Na znak toho, že situácia s ich likvidáciou sa nebude viac opakovať ich 
rozmiestnil na viaceré miesta, ktoré boli od mongolskej invázie de facto opustené. 
Svojho syna Štefana oženil s dcérou významného kumánskeho šľachtica na speča-
tenie spojenectva. Odvtedy Kumáni hrali významnú rolu v uhorskej armáde v do-
mácich aj zahraničných vojenských konfliktoch.

4 DRUHÁ VÝPRAVA DO UHORSKA

Po stiahnutí sa z Uhorska sa Mongoli sčasti vrátili do svojej domoviny, no veľ-
ká časť na čele s Batuom zostala v európskych stepiach v meste Sarai a z predtým 
pomerne abstraktného Džočiho úlusu sa začala formovať samostatná jednotka, 
ktorá sa neskôr nazývala Zlatá Horda. Batu, ako jeden z najstarších členov Džin-
gischánovej najbližšej rodiny bol starešinom vládnucej dynastie a podľa toho  
sa aj správal. Okrem stepného pásma dnešnej Ukrajiny, Kazachstanu a južného Rus-
ka dosadzoval svojich miestodržiteľov aj v mestách ktoré patrili pod správu Mongo-
lov na Blízkom Východe. Jeho najväčšia aktivita však očividne prebiehala v sused-
stve podrobených ruských kniežatstiev, ktorých dosadzoval, zosadzoval a prípadne  
aj popravoval podľa svojej ľubovôle. Vzťahy s veľkým chánom Gujúkom sa však  
po prvotnej korektnosti pomaly zhoršovali. Vnútorné rozpory postupom času eska-
lovali, až sa zdalo, že medzi dvoma mocnými postavami prepukne otvorená voj-
na. Chán Gujúk si predvolal Batua do Karakorumu, pričom Batu so sebou zobral aj 
pomerne veľkú armádu. Na tento krok reagoval Gujúk taktiež mobilizáciou. K stre-
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tu nedošlo, keďže Gujúk po ceste zomrel. S jeho nástupcom, Mongkem mal Batu 
omnoho lepší vzťah, keďže bol jedným z jeho vplyvných podporovateľov vo voľbe 
veľkého chána. K príprave druhej výpravy do Uhorska však nedošlo. Ríša sa v tomto 
období plne venovala invázii na Blízky Východ, ktorú viedol Mongkeho brat Hulagu.  
Na túto výpravu bola vyčlenená pätina celej hotovosti ríše a podmanila si takmer 
celý blízkovýchodný moslimský svet. Mongoli zabili aj najvyššieho islamského du-
chovného vodcu, kalifa, čím destabilizovali v podstate celé náboženstvo. Jedinou 
silou, ktorá sa Mongolom dokázala aspoň z časti postaviť, bol Mamlúcky sultanát 
Egyptu a Sýrie v známej bitke pri Ain Jalute. Hoci sa tento stret prezentuje ako pre-
lomové víťazstvo, zastavilo len menšiu časť inváznej armády. Tá väčšia aj s veliteľom 
Hulaguom sa totiž musela vrátiť do Mongolska, kde zomrel chán Mongke a bolo po-
trebné voliť nového. Paradoxom ale je, že Mamlúckym veliteľom bol budúci sultán 
Baybars. , Kumán, ktorý bol ako mladý chlapec po úteku jeho rodiny pred Mongolmi 
počas ich výbojov v čiernomorskej stepi v Bulharsku predaný do otroctva.

Počas trvania tejto invázie zomrel aj Batu, ktorého po krátkom období vlády 
jeho syna a pravdepodobne vnuka vystriedal na tróne Džočiho úlusu jeho ambi-
ciózny brat Berke. Medzi Berkem a Hulgauom okamžite nastali spory, ktoré prešli 
až do otvorenej vojny. Jedným z jabĺk sváru bola aj smrť Berkeho generála Tutara, 
ktorého syn Nogaj sa neskôr stal kľúčovou postavou v druhej výprave Mongolov  
do Uhorska. S nástupom Kublaja na chánsky stolec v Karakorume nastala aj fragmen-
tácia ríše, ktorej jednotlivé súčasti boli v podstate samostatné.

Ako už bolo spomenuté, po tom ako Mongolská armáda v roku 1242 opustila 
Uhorsko, začal Belo IV. krajinu takpovediac budovať nanovo. No hrozba z východu 
bola stále reálna. Uhorský kráľ sa usiloval posilniť najmä obranu krajiny, avšak nie-
len voči oponentom spoza Karpát, ale aj zo susedných krajín na západe. Rozhorel 
sa totiž dlhoročný spor, prerušovaná vojna o rakúske dedičstvo, v ktorej stál voči 
rakúskym, nemeckým a českým protivníkom. Na jeho stranu sa aspoň sčasti po-
stavil Danilo Haličský, s ktorým predtým neúspešne viedol vojnu o kniežací stolec. 
Halíč, kniežatstvo na západe dnešnej Ukrajiny a sčasti vo východnom Poľsku nebo-
lo zničené absolútne, a spočiatku taktiež nebolo pod priamou vojenskou správou 
Mongolov. To sa zmenilo práve kvôli vzťahom s kráľom Belom, s ktorého dcérou 
oženil svojho syna Leva. Na Belove sprostredkovanie a možno aj naliehanie a osob-
né Danilove ambície sa nechal korunovať kráľom Rusi a od pápežského vyslanca 
prijal novú ruskú korunu. S tým sa však Danilo neuspokojil a od pápeža čakal viac 
než len požehnanie a  korunu. Plánom bolo pripraviť krížovú výpravu namierenú 
proti Mongolom, ku ktorej však nedošlo. Haličské knieža však napriek tomu po od-
razení menšieho mongolského útoku vyslal expedičný oddiel na Kyjev, ktorý bol  
v nepriateľských rukách. Hoci spočiatku bol pomerne úspešný, Mongoli vyslali  
v roku 1259 armádu na čele s Burundajom, ktorá takmer bez boja porazila odbojnú 
Halič ultimátom. Buď Danilo sám zničí všetky opevnenia v jeho mestách a dobro-
voľne odprisahá vernosť chánovi, alebo jeho mestá jednoducho ľahnú popolom. 
Tvárou v tvár tejto voľbe sa Danilo podvolil a napomohol aj druhej invázii Mongolov 
do Poľska, kde poslal svojich vojakov ako súčasť ultimáta.
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Uhorsko sa však po smrti kráľa Bela a v krátkej dobe aj jeho syna Štefana dostalo 
do pomerne nelichotivej situácie. Kráľom sa stal polovičný Kumán, Ladislav IV., ktorý 
bol len malým chlapcom. Kým sa nestal plnoletým, rolu regentky plnila jeho matka, 
Kumánka Alžbeta. V skutočnosti sa však mocenské pomery v kráľovstve preskupili 
do rúk rôznych vplyvných šľachticov, ktorí v nasledujúcom období podrývali krá-
ľovskú autoritu. Ladislav sa čoraz viac uchyľoval k jeho pohanským pobratimom, 
zavrhol svoju právoplatnú manželku a verejne žil s viacerými kumánskymi konku-
bínami. Pápežov vyslanec Filip z Ferma, ktorý mal pôvodne pôsobiť ako mierotvor-
ca medzi kráľom Ladislavom a odbojnými barónmi sa po príchode krajiny zdesil,  
že mladý Ladislav je podľa jeho slov viac pohan ako kresťan. Legát Filip ho pod hroz-
bou exkomunikácie z cirkvi, ktorá by z neho urobila neprávoplatného kráľa, donútil 
prijať tzv. kumánsky zákon, ktorý im prikazoval nadobro prijať kresťanstvo a skončiť 
s kočovníckym spôsobom života. Veľká nevôľa podrobiť sa týmto zákonom vie- 
dla k revolte podporenej aj Kumánmi žijúcimi mimo Karpát a eskalovala vojenským 
stretom pri jazere zvanom Hód, niekde na hraniciach Uhorska v roku 1282. Veľká 
časť Kumánov, hovorí sa že až tretina, odišla na východ, aj na územie Džočiho úlusu.

Práve tu, v priestore medzi Dunajom a Dniestrom v tomto období pomerne sa-
mostatne vládol Nogaj, jednooký veliteľ a veterán vojny medzi Berkem a Hulagom. 
Počas posledných rokov si v podstate podmanil väčšinu štátov na Balkáne, či už 
vojensky alebo pomocou diplomacie a dynastických svadieb. Musel si byť vedomý, 
čo sa dialo v Uhorsku, a to nielen od utekajúcich Kumánov, ale aj cez svoje početné 
kontakty na rôznych panovníckych dvoroch. Spolu s ašpirujúcim vojvodcom Tele-
bugom zozbierali sily v západnej časti Džočiho úlusu a v roku 1285 začali druhý 
vpád do Uhorska. Nevyrazili však zrejme so svojej domény. Podľa Haličsko-volynskej 
kroniky prišli najprv na dvor kniežaťa Leva, Danilovho dediča. Tam Prikázali prítom-
ným šľachticom, aby podporili výpravu svojimi bojovníkmi. Takto posilnená mon-
golská armáda prekročila karpatské priesmyky zrejme niekde v okolí Dukly a vtrhla 
do Uhorska. Tu sa odpojil Lev Danilovič, ktorý sa musel vrátiť do Haliče, keďže jeho 
poľský nepriateľ využil jeho neprítomnosť a začal plieniť pohraničie.

Podľa dobových listín, najviac vyplienené boli župy Spiš a Šariš. Tu sa odohra-
li aj boje, ktoré boli na rozdiel od prvej výpravy v pomerne veľkej miere úspešné. 
Nogaj a Telebuga však nepokračovali spoločne, ale rozdelili sa minimálne na dve 
časti. Telebuga pomaly postupoval smerom na Budapešť a Nogaj vyrazil na Brašov 
v Transylvánii. Podľa zachovaných dokumentov sa im nedarilo, tak ako aj ich pred-
chodcom, čo však môže byť skreslené odlišným cieľom celej výpravy, aj menšími 
možnosťami a vybavením. Veľká invázia pod vedením Batua mala za úlohu v pr-
vom rade potrestať kráľa Bela za prijatie Kumánov, a zároveň destabilizovať krajinu 
a oslabiť ju pred rozhodujúcim úderom. Jeho vojsko navyše tvorilo veľkú časť armá-
dy celej ríše, vrátane podporných oddielov s obliehacími strojmi a ženistami. Napro-
ti tomu, Nogajova a Telebugova sila sa spoliehala len na bojovníkov západnej časti 
Džočiho úlusu a nie príliš motivovaných ruských spojencov a určite so sebou nemali 
čínskych inžinierov a ich katapulty. Cieľom tak zrejme bol koristnícky výpad v snahe 
využiť destabilizáciu Uhorska. Jednou z hlavných komodít, ktoré pri výprave mali 

TATÁRSKE VPÁDY V OBDOBÍ 13. STOROČIA



48

POZNÁMKY

VOJENSKÁ OSVETA 1/2021

Mongoli získať boli otroci. Trh s otrokmi v tomto období prekvital v celom známom 
svete, v priestore Džočiho úlusu to boli hlavne mestá na Kryme, ktoré zásobovali 
široký priestor od Egypta po Irán.

Uhorská armáda mala snahu útok odraziť. Problémom však bol fakt, že kráľ La-
dislav IV. nemal dostatočnú podporu svojej šľachty. Nejakých bojovníkov, najmä 
spomedzi Kumánov zozbieral a aspoň s časťou mongolského vojska sa v boji stre-
tol. K rozhodujúcim bitkám došlo skôr na lokálnej úrovni. Miestni odporcovia ho 
dokonca obviňovali, že sám zavolal Mongolov do Uhorska, aby mu pomohli v boji 
proti odbojným barónom, hoci na to neexistujú žiadne iné relevantné dôkazy. Naj-
viac vyznamenanými šľachticmi za svoje zásluhy boli Juraj zo Solivaru a Omodej 
Aba spolu s ďalšími členmi jeho rodiny. Práve Juraj, zakladateľ rodiny Šoóšovcov, 
bol obdarovaný zemou, na ktorej vybudoval hrad Solivar pri Prešove. Dokázateľne  
sa stretol s Mongolmi pod hradom Kamenica v Šariši, kde so svojimi vojakmi oslo-
bodili zajatcov, ktorých zrejme Mongoli chceli odvliecť na trh s otrokmi.

Podľa historických správ táto výprava pre Mongolov nedopadla dobre. Telebuga 
sa snažil o návrat do priestoru Halíča cez Karpaty, no tam jeho vojsko sužovala 
nepriazeň počasia, búrky a nejasná choroba či epidémia a hory prekonal len s obrov-
skými stratami. Nogaj sa snažil plieniť priestor severnej Transylvánie, no tiež ne-
úspešne. Na viacerých miestach bol odrazený miestnymi obyvateľmi. Porážka však 
nemohla byť taká katastrofická, ako možno ukazujú kroniky písané víťazmi. Noga-
jova pozícia v jeho doméne nad dolným Dunajom neupadla a stále mal dosť bojov-
níkov a energie aby podnikol útoky na Balkán a aj do Poľska. Telebuga sa dokonca  
s jeho pomocou krátko po tejto výprave stal chánom Džočiho úlusu. Práve ďalšia vý-
prava do Poľska na prelome rokov 1288 a1289 sa sčasti dotkla aj územia Slovenska 
a opäť sa v nej vyznamenal Juraj zo Solivaru. Keď sa vojsko opäť vedené Nogajom 
po plienení Krakova a jeho okolia snažilo prebiť do Uhorska, Juraj ho odrazil v bitke 
pri Podolínci. Ten vtedy patril pod správu Poľska a porazil armádu, ktorá obliehala 
pevnosť Stary Sacz. Mongoli sa viac v plnej sile do Uhorska nevrátili, Nogaj sa dostal 
do konfliktu s Telebugom, ktorého smrťou sa na trón Džočiho úlusu dostal Tochta. 
No aj s tým sa nakoniec Nogaj nepohodol a v roku 1300 bol v boji zabitý. Ladislavo-
vi IV. sa tiež nedarilo dobre. V roku 1290 ho v kumánskom tábore zavraždili vlastní 
vojaci a na trón nastúpil jeho bratranec, Ondrej III. Ten však tiež v roku 1301 zomrel 
a  s ním aj dynastia Arpádovcov. Uhorsko sa dostalo do niekoľko dekád trvajúcej 
anarchie, na ktorej konci prišla na trón dynastia Anjouovcov.

5 ZÁVER

Mongolská ríša bezpochyby zmenila tvár vtedajšieho sveta. Podrobila si obrov-
ské územie od Kórey po Karpaty a v podstate jej vplyvom sa zreorganizovalo celé 
politické zoskupenie v Ázii a v časti Európy. Kopytá Džingischánových koní rozdupa-
li bohaté mestá a mocné krajiny, aby na ich popole vyvstal nový poriadok nazývaný 
v odbornej literatúre Pax Mongolica, „mongolský mier“. Napriek krutosti samotných 
výbojov, integrácia dobytých krajín pod správu veľkého chána im nakoniec prinies-
la hospodársku aj kultúrnu stabilitu. Obchodník, ktorý mal poverenie od mongol-
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ských mocnárov mohol bez väčšieho strachu pred banditmi prejsť od hraníc Európy 
až do Číny a mal aj kde prenocovať a zabezpečiť si proviant na ďalšiu cestu. Po ex-
trémne rýchlej expanzii sa však ríša v jednom momente dostala do bodu, kedy bola 
príliš veľká na ďalšie rozpínanie a vnútorné sily ju rozložili na menšie časti. Tie si síce 
stále udržiavali silnú pozíciu na politickej scéne, no samotná nejednotnosť už im ne-
dovoľovala ďalej sa rozpínať s takou ľahkosťou, ako keď bolo možné do boja poslať 
silu stotisíc vojakov vyberaných s najelitnejších bojovníkov z väčšej časti Eurázie.
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TéMY NA VEDENIE ZÁVEREČNEJ DISKUSIE

1. Porovnajte mongolskú spoločnosť pred a po Džingischánovom nástupe 
na trón.

2. Charakterizujte špecifiká mongolskej taktiky a stratégie.

3. Dajú sa niektoré mongolské taktiky použiť aj dnes?

4. Definujte logistický faktor vojny v stredoveku.

5. Popíšte rozdiel medzi prvou a druhou výpravou do Uhorska.
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