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V roku 2016 oslavujeme тм. výročie Veľkého Víťazstva!
фй Máj – яeň Ve kého Víťazstva! яeň Hrdinov Vojny!
фй Máj – яeň Ve kého Víťazstva Хervenej ьrmády Mnohonárodnostného
Sovietskeho Zväzu nad fašizmomц Хervenej ьrmáde akujeme za
OSLOBODNIE, za ŽIVOT!
akujeme Vám Otecз StarВ Otecз Mamaз Stará Mama za Ve ké
Víťazstvo!
яeň Víťazstvaз ktorВ oslavujeme фй Mája je krásnym a radostnВm
Sviatkom, s ktorВm je spojená Sláva Víťaznej Хervenej ьrmádyз našich
Otcovз StarВch Otcovз našich Mám a StarВch Mám; sila ich ducha.
Pre porazenВch fašistov a kolaborantov je to deň smútkuй
Pre Víťazov a Normálnych udí – to bol, je a aj bude яeň Ve kého
Víťazstva!
Tento яeň je dôležitejší ako ostatnéз pretože oslavujeme яeň
Ve kého Víťazstva nad Zlomз ktoré nás likvidovaloц яeň Ve kého Víťazstva
Života nad Smrťou!
Prečo by sme sa netešili a neoslavovaliй Naši Predkoviaз
Rodičiaз Starí Rodičiaз „Naši“ a Sovietska Mnohonárodnostná „Хervená
ьrmáda" nás zachránili od úplného vyhladenia!
Priniesli Oslobodenie a NovВ Životй Oslavujeme naše яruhé
Narodeninyй Narodeniny sa oslavujú ako deň narodenia nového životaй
„ akujeme im za Život!"
Mnohí sa nedožili našich dníз ani môj Otecй Za Víťazstvo zaplatili
svojou Krvouй эudeme toho schopníз ak bude trebaз aj my?
Budeme!
My nie sme potomkami fašistov a ich kolaborantovз tВchto krВsй
My sme Potomkami našich Predkov –Víťazovй Naši Predkoviaз to
sme My. V Nás sú ich Gényз v Nás je ich Krvз Krv Víťazovй My dnes žijeme
v aka Nimй
KaždВ deň sme im v ačníз ctíme si ichз máme ich radiз spomínameц
sú nám dôstojnВm príkladomй Od nich vieme o Vojne a Víťazstveй I od tВchз
ktorí prešli túto Vojnuз od tВchз ktorí prežili koncentračné táboryз od tВchз
ktorí sa vrátili zo zajatiaййй
Vojna trvala dlhВch с rokovз м mesiac a нп dníй Vojny sa zúčastnilo
тл krajín sveta a boje prebiehali na území пл štátovй эojovalo v nej 110
miliónov vojakovй Vojnové náhrady predstavovali флл miliárd dolárov a
škody spôsobené vojnou boli vyčíslené na п bilióny dolárovй Vo vojne prišlo
o život viac ako нт miliónov Sovietskych občanovз viac ako с miliónov
ŽidovskВch obyvate ovй юelkovo stála viac ako тн miliónov udskВch
životovй KoncentračnВmi tábormi prešlo až нс miliónov väzňovй Po vojne
zostalo ор miliónov udí trvalo invalidnВchз мо miliónov sirôtз пл miliónov
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detí bez otcovй ьž тл tisíc miest a dedín bolo zmetenВch z povrchu
zemskéhoй Zabíjanieз popravyз zatВkanieз mučenieз gestapoз koncentračné
táboryз udské utrpenie ййй
Pamätáme siй
Svet sa zachvel dozvediac sa pravdu o miliónoch obetí fašizmu a
zdalo saз že také niečo sa nikdy nezopakujeз že myšlienka na oživenie
fašizmu nie je možnáй
ьle ййй spomeňme si na proroctvo Müllera z filmu „Sedemnásť
zastavení jari“х „TВmз ktorí majú teraz desať rokovз my aj naše idey nie sú
potrebnéц neodpustia nám hlad a bombardovanieй ьle prejde nejakВ časз a
tíз ktorí stále nič nevediaз budú o nás hovoriť ako o legendeй ь legendu
treba prikrmovaťз je nutné vytvoriť takВch rozprávkarovз ktorí dajú našim
slovám inВ vВznamй ьkonáhle niekde namiesto „Vitajte“ povedia „Heil“з
vedzte – tam nás čakajúз a odtia to začneme naše znovuzrodenie“й
Kto by si pomyslelз že bude mať pravdu? ь pozrimeз už pochodujú
„fak ové pochody“ u susedovз poriadajú sprievody „veteránov“ SSйййз hnedВ
mor sa plazivo rozširujeййй
Tieto oslavy sú urážkou pamiatky miliónovз ktorí zomreli v boji proti
fašistom a nacistomз ktorВch umučili na smrť v koncentračnВch táboroch
– táboroch smrtiй
Glorifikácia zločincov na štátnej úrovniз odobrenie politiky štátu
postavenej na fašizme a nacistickej ideológiiз objavovanie sa potomkov
fašistickВch a nacistickВch kolaborantov v mocenskВch štruktúrachз
rovnako ako oslavovanie fašizmu a nacizmuз je ьbsolútnym Zločinom
proti tВmз ktorí boli zabití tВmito fašistickВmi a nacistickВmi kreatúrami a
ich kolaborantami, no predovšetkВm proti tВm viac ako 6 miliónom obetí
Holokaustu a нт miliónom Sovietskych občanovз ktorí zomreli vo vojneй Je
to podpora ьntisemitizmuз ktorВ v XXIй storočí dosiahol nebВvalej sily
z Hitlerovej éryй
Znamená toз že oživenie fašizmu je nielen možnéз ono ide plnВm
chodomз ktorého intenzita neustále vzrastáй
Treba priznaťз že sú u nás „Indivíduá“ s oslabenou antifašistickou
imunitou.
Nám história z rokov мфоф – мфпр ukazujeз že s fašistami sa
dohovárať je nezmyselnéй Okrem tohoз fašisti a ich prisluhovači – nie sú
u miз je to „biologickВ odpad“й
Lepšie však spoznávame toз čo vieme o vojne od našich predkov
potomз čo vidímeз že sa dnes deje vo sveteйййPotomkovia fašistov a ich
prisluhovačov chcúз aby naši otcovia a dedovia čím skôr zomreli a Pamäť
o Ve kom Víťazstve si zobrali do hrobuз aby nik už nezostalй Potom im už
bude možné ahšie klamaťз posielať Pamäť o Ve kom Víťazstve do
zabudnutiaз napísať novú históriuз kde naši dedovia budú násilníciз
zločinciз a fašistickВ vojak bude dobrВ oslobodite !
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ьko rВchlo sa to môže stať? Kedy? Nikdy!
Pretože miesto po našich otcoch a dedochз ktorí odišli do Večnostiз
sme povinní zaujať Myй
Všetkému svoj čas!
Práva a Sloboda nie sú darček k meninám! яarom sa nedávajúз
treba ich vziať so zbraňou v rukách!
udíй

Nacionalizmus – najstarší a najjednoduchší spôsobз ako rozdeliť

яnes slovo „Sovietsky“ sa zahanbene zamlčiavaй ьle bol to Sovietsky
Zväz ako MnohonárodnostnВ Štátз ktorВ zvíťazil nad nacizmom a
fašizmomй
Zabudnúť na hrdinstvo Sovietskeho vojakaз znamená naše
zabudnutie na hrôzy fašizmuз ktorВ bol porazenВз zabudnutie na utrpenia
a smrť miliónov udíз Rusovз Židovз Хechovз Slovákovз Poliakovз Francúzov
– zoznam je dlhВй
A my si to pamätáme a budeme pamätaťй
фй Máj – яeň Ve kého Víťazstvaй ьk by nebolo tohto Sviatku гяňaдз
ostatné sviatky by boli???
яeň Víťazstvaз kedy ctíme spomienky na našich nedávnych predkovз
ktorí bojovali tvrdoз trpeli a umieraliз aby zachránili našu existenciu - je
prejavom morálneho inštinktuй My si ctíme tВchз ktorВm v ačíme za naše
životyй Spoločnosťз ktorá tak nerobí - je odsúdená k zánikuй
Pred Hrdinstvomз tvrdou prácou a strašnВm utrpením tВchз ktorВm
v ačíme za svoje životyз sa môžeme skloniť len s hlbokou úctouй Je to
slušnéз správne a absolútne nevyhnutnéй

Živým i m tvym! Večná Pamäť a Sláva!
Kolaborantom a zradcom, minulým i súčasným,
Prekliatie!
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ǦУРǡǢǧ Даяȇ БаяȇȈвич
MURZIN Dajan Bajanovič (nar. 12. Prosince 1921, Staryje Balykly
v эaškirskuз na západ od Jižního Uralu- zem й фй Února нлмн Ufa;
Ruská Federaceз Republika эaškortostán neboli эaškirie nebo эaškirskoз
které je součástí Povolžského Federálního Okruhuй Hraničí s PermskВm
krajemз Sverdlovskou a Orenburgskou oblastíз jakož i s Republikami
Tatarstán a Udmurtskoй Republika leží na úpatí Jižního Uralu a v
P eduralíй
Z rodiny MurzinovВch šlo do války šest synůз a vrátili se jen dvaз
jedním byl яajan эajanovič MURZIN.
Rozv dčík, HRDINA VELKÉ VLASTENECKÉ VÁLKY HODEN
ÚCTY, Člov k, který si zaslouží Čest a Slávu.
Velitel I. Československé Partyzánské Brigády Jana Žižky.
(Nejsilnější partyzánská jednotka v českВch zemích – na území
Protektorátuй)
Hrdina Velké Vlastenecké Války яajan эajanovič MURZINз obdržel
vysoká sovětská i zahraniční vyznamenáníй эyl oceněn titulem ZasloužilВ
právník RSFSR гмфтндй Je ХestnВm občanem celkem мс ХeskВch a
SlovenskВch městз ХestnВm občanem Ufyй Jméno яajana Murzina nesla
ulice ve Zlíně гnynější яlouháдй
Nositel ус vojenskВch
ádů a medailí a „všech“ vysokВch
ХeskoslovenskВch vyznamenáníй
Slavnostní uniforma se všemi jeho
asi м4 kilogramů.

ádmi a medailemi váží

Po válce pracoval ve školství v эakalinském rajónu эaškirské ьSSRй
Studoval právo v Kazani a dálkově absolvoval Moskevskou státní právní
Univerzituз pracoval jako pomocník prokurátora ьbzelinského rajónu a
pomocník prokurátora ve Sterlitamakuй V letech мфрр–1960 působil jako
starší vyšet ovatel prokuratury эaškirské ьSSRз náčelník oddělení
dodržování zákonnosti v místech vВkonu trestuй
23-letý "Černý Generál" nejedenkrát p inutil fašisty t ást se strachemй
су ešelonů – vojenskВch vlakovВch souprav s vojenskВm materiálemз asi
плл fašistůз ус strategicky důležitВch mostůз vykolejila tehdy эrigáda
MURZINA.
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Ve válce яajan MURZIN potkal svoji láskuй Spadla mu z nebeй
Letadloз ve kterém letěla radistka Nadezhda Ermakova г адежда
рмаковадз bylo sest eleno Němciй Zraněné dívceз poskytli pomoc
a p íst eší ve Šábu partyzánůй яo odvážné эělorusky, se ХernВ Generál
zamiloval na první pohledй
Po válceз se Nadezhdou Ermakovou oženilй Prožil s ní témě půl
stoletíз ale v roce мффп zem elaй Vychovali syna Igoraз kterВ se stal
Plukovníkemз vnučka яajan MURZINьз ьlbinaз stejně jako její dědečekз
pracuje jako právníkй
Film o tomto Válečníkovi natočila ьnglieз Německoз Rusko i Хeskoй
V Ruském filmu o Хerném Generálu hovo í také legendární osobnostiц šéf
tajné služby NяR – Stasi, Markus Wolfз bВvalВ legioná Turkestánské
legie Wehrmachtu Murat Tačmuratз bВvalВ p íslušník мй Хsй Partyzánské
Brigády Jana Žižky a Velitel Хeskoslovenské rozvědky Plkй vй vй Phяrй Ján
Ondrovčákц i яajan эajanovič MURZIN sámй

Krátce ze zajímavé Biografie.
Od dětství snilз stát se učitelemй Ve školeз byl "vynikající" žákз ve
všech p edmětechз zejména ve své oblíbené matematiceй Školu zakončil
s vyznamenánímй
PatnáctiletВ яajan pokračoval ve studiu na Kušnarenkém
Pedagogickém Učilištiй Sen se stáva skutečnostíз pracuje jako venkovskВ
učitelз ve vsi Staryje эalykly a později se stává editelem Taktagulské
St ední Školy.
Když začala Sovětsko-finská válkaз hlásil se jako dobrovolníkй эylo
mu teprve мт letй эojů se ale nezúčastníз válka
skončilaй
Nastoupil do Rižského Vojenského
Učilištěз kde se naučil německВ jazykй V
Květnu мфпм ukončil Vojenské Učiliště a slouží
jako Zástupce Velitele Хety млй St elecké
яivize P ibaltského Vojenského Okruhu
(Severo-Západní Frontдй
эojovat яajan MURZIN začal ннй
Хervna v roce 1941, v sestavě нлпй St eleckého
Plukuз млй Pěší яivize P ibaltského
Vojenského Okruhu jako Velitel Хetyй
V
íjnu téhož roku nastoupil k
partyzánům v эěloruskuз kde se stal brzy
Velitelem.
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V Německém tВlu byl яajan MURZIN od нтй Zá í do ной Prosince
1941.

V jednom boji byl těžce zraněnз už čty i dny po začátku válkyй эylo
to jeho první zraněníз další čty i ho ještě čekaliз v budoucích bojíchй Když
ztratil vědomíз spolubojovníci ho nesliз
ale tak mohli snadno padnout do rukou
Němcůз
takže
Murzin
požádal
spolubojovníkyз aby ho nechali tamй
Schovali jej do p íkopu v lese a šli dálй
яva dny tam leželз než ho kolem jedoucí
lotyšskВ mléka nalezl a dopravil do
nemocnice.
Po мр dnech když se trochu zotavilз
яajan MURZIN s p ítelem z Tatarstánu
úspěšně utekli z nemocnice a dva tВdny
se pokoušeli dohnat svojichз ale dopadlo
to jinak. Nastoupili k Jampolské
partyzánské
jednotce
pat íci
do
Ukrajinského partizánského oddílu Sй ьй
Kovpakaз „Za Rodinu” г„Za vlast”з
Rodina značí rusky Vlastйдй
яajan MURZIN zůstal v této jednotceз nejd ív jako Velitel
Průzkumné Хety гVelitel Rozvědkyд a pak Velitel Roty - to byly první kroky
do budoucího „Legendárního Partyzána“й
V Jampolské partyzánské skupině bojoval až do Května мфпнй
V t žkých, hrozných podmínkách v týlu nep ítele, vedou
partyzánskou válku. Pod nosem nacistů provád jí nejsm lejší
sabotážní akce: vyhazují do vzduchu d la, st elivo i s nacistami,
četné letištní dráhy nep ítele, vyhazují do vzduchu sklady
zbraní a potravin Hitlerovy armády, mosty a silnice.
P i jednom z úkolů je яajan opět zraněnз byl poslán na léčení do
nemocnice města Gorkéhoй
Když je vyléčenз stěhuje se opětй Tentokráte do Moskvyз do školy pro
rozvědčíkyй Od Srpna мфпн do Srpna мфпо působí coby agent v мй Štábní
Rotě Turkestánské Legieй Jako agent protoз že Turkestánská Legie bojuje
na straně nep íteleй Stejně jako Legie дель- ралз олжско-татарский
легион гnemй Legion Idel-Ural- Wolgatatarische Legion).
V roce мфпо byl poslán na яonbass za účelem navázání komunikace
s podzemní organizací ve městě Stalinoз a dvěma národními legiemi
nep átelskВch bojovníkůй яíky působení Dajana MURZINA ннй Února
мфпоз Turkestánská legie a Idel-Ural Legieз p eběhli k Rudé ьrmáděй
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V Prosinci мфпоз ze zvláštní skupinou rozvědčíků byl vyslán do
Moldavska, kde organizoval partyzánskou jednotku „Vй Mй Molotova“й
Nazvána dle vynálezce „Koktejlů“й S touto pak bojoval na území Vinnice a
Oděssyз oblastech Ukrajinyз v Moldavsku, až do яubna мфппй
Opět byl vyslán studovatз tentokrát do Speciální školy Rozvědčíků
Partyzánského Hnutí Ukrajinyй V Srpnu мфппз potéз co podstoupil
speciální p ípravu v Kyjevské škole Ukrajinského Štábu Partyzánského
Hnutí –
UŠPHз ve skupině нн vВsadká ůз v čele s Poručíkem
Хeskoslovenského Sboru v SSSRз která byla pod velením Generála Ludvíka
Svobodyз na základě pokynů Úst edního VВboru a Úst edního VВboru
Komunistické Strany Ukrajinyз byla vyslán na území Slovenskaз
organizovat partyzánské hnutíй
VВsadek tvo ilo мс osob občanství p edválečně Хeskoslovenského v
čele s Porй Jánem Ušiakem a р rudoarmejců pod vedením Kpt. Dajana
MURZINA.
VВsadek se uskutečnil na dvakrátз první část paradesantu pod
velením Porй Jána Ušiaka seskočila нмйSrpna мфппц druhá část paradesantu
seskočila v noci z олй na омй Srpna мфппз
Obě části desantu dopadly р-6 kilometrů jihozápadně od města
Martinзv katastru obce Sklabiňaз v okrese Martinй Tu byly očekávány
partyzány I. Хeskoslovenské Partyzánské эrigády Generála Milana
Rastislava Štefánika гVznikх нрй уй мфпп - rozdelením partizánské эrigády
Generála MйRй Štefánikaдз které velel Mjrй Rudé ьrmády Piotr ьlexejevič
Veličkoй
Původní dispozice oddílu Porй Jána Ušiaka spočívaly ve spojení se
Žilinskou vojenskou posádkou a činností v prostoru Vrútkyз Žilinaз
Povážská эystricaз rozvíjet bojovou aktivitu na Severozápadě Slovenskaй
Zakládají zde partyzánskВ oddíl гpozději эrigádu Jana Žižkyдй
Dajan MURZIN sloužil jako Náčelník Štábu a Poradce.
V Srpnu мфппз se společně s partyzány мй Хs Partyzánské эrigády Mй
Rй Štefánikaз aktivně účastnil v bitvách pro město Vrútkyз pak pod městem
Martin na Slovenskuйй яo ad oddílu jsou p ijímáni nováčci z ad místních
dobrovolníků i českВch a moravskВch vlastenců bojujících v SNPй
Zlom p ichází рй nebo сй Zá í мфппз kdy dostávají od Ukrajinského
Štábu Partyzánského Hnutí гUŠPHдз novВ zásadní rozkazз p esun na
Moravu.
Nedochovaly se záznamy o hlavních důvodech změny působiště
skupiny Porй Jána Ušiakaй V tomto ohledu můžeme jen spekulovat jestli se
mohlo jednat o urychlené rozší ení povstání na území protektorátu Хechy
a Morava a tím pomoci SNPз nebo UŠPH pot ebovala více zpravodajskВch
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informací z Moravy jako z dalšího bojiště postupující frontyз anebo pomoci
rozdmВchat povstání na území Хech a Moravyй
P echod ze Slovenska na Moravu se uskutečnil v prostoru
Velkého Javorníka, kde došlo 25. Zá í мř44 k nejv tšímu
ozbrojenému st etnutí s fašistickými okupanty na území Čech a
Moravy v dob II. Sv tové války do p íchodu osvobozovacích
armád.
Dajan Bajanovič MURZIN, fragment Z knihy: Front v týlu
nep ítele. Ufa, Kitap, 2005:
...Pak eklз že jsme p ipraveni pomoci místním Slovákůmз pokud
chtějí bojovat s nep ítelemй
ь oni si p áliй
Za jeden den se do partyzánského oddílu p ihlásilo нлл lidí obyvatelů Sklabině a navíc нн vВsadká ů z Kyjevaз plus několik desítek
bВvalВch válečnВch zajatců ze všech evropskВch armád a dokonce i pár
černochů гamerickВch pilotůз kte í uprchli z koncentračního táboraд.
Dajan Bajanovič MURZIN –
Bojoval na území Moravy a Čech až do ř. Kv tna мř45.
Dajan Bajanovič MURZIN stál v čele nejv tšího
partyzánského odboje v ČR. Dajan Bajanovič MURZIN stál v
čele nejv tšího partyzánského odboje v ČR. Byl Velitelem
Nejsilnější
partyzánské
jednotky
v ХeskВch Zemích – Iй Хeskoslovenské
эrigády Jana Žižkyз která v Květnu мфпр
čítala мтуф členů a spolupracovníků a
provedla značné množství bojovВch a
diverzních akcíй V Lednu a v Únoru
мфпр byly z ízeny čty i Praporyййй
Kolegové mu
íkali Jurij
Vasiljevič.
Nacisté
volali
Dajana
Bajanoviča MURZINA „Černý
Generál“ г„ХernВ“ kvůli husté černé
braděдз ačkoli on byl Majorem Rudé
ьrmádyй
яajan эajanovič MURZIN íkáх
„To kvůli mému vousu! Vždyť v
roce 1944 mi bylo teprve 23 let - v
Brigád pode mnou sloužilo p es
tisíc lidí starších než já a různých národností. Mnozí z nich
mohli být mými otci i d dečky. V Moskv mi poradili: jestli chceš
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vypadat důležit ji, mít autoritu a zakrýt nízký v k, nech si
narůst bradu. Když jsem se, po válce, oholil, moji vojáci byli celí
p ekvapení: "Teď se ukázalo, že jsi ješt úplné dít !"
ьvšakз i když byl velmi mladВз měl dostatek umu i silз aby důkladně
podkopal síly jedné z nejbohatších armád toho časuй Pamatují si ho
dodnesй Když яajan Murzin p ekročil hranici Německaз okamžitě o tom
informují kanclé eз a zemí se nese informace – p ijel ХernВ Generálй
Mohl zem ít kdykoliv, ale p ežil. Slavný Partyzán.
Na jeho hlavu vypsal Adolf Hitler odm nu ve výši 2 miliónů
íšských marek.
Mluví se o jeho podílu na zajetí legendárního Müllera гvelitele мсй
Tankové яivize Generálmajora яietricha von Mülleraд i Generála Vlasovaй
P i velkém úsp chu v partyzánské válce byli nacisté nuceni
povolat м3 ллл můžu a nasadit je do kraje pod operačním
názvem „Auerhahn – Tet ev“.
Neúnosná situace v protektorátu donutí Hitleraз aby osobně p ijel do
Prahy. Zde vypíše novou odm nu 3 miliony íšských marek za
Dajana MURZINA živého, nebo 2 milióny za mrtvého.
Nikomu se nepoda ilo akci splnit
a Mjr. Dajan Bajanovič MURZIN žil
až do dne ř. Února 2лм2, zem el ve
v ku řм let.
юelou válku vedl boj яajan MURZIN
v tВlu nep íteleц nejprve v Sovětském
Svazu, a pak - v Хeskoslovensku.
„Skutečná
partyzánská
válka
začala v protektorátu okamžikem
p echodu Partyzánské Brigády
Jana Žižky, jejíž velení bylo v
Sov tských rukou, na Moravské
území.“
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Lov na „Černého Generála“ – AUERHAHN – TET

EV a

EINHEIT JOSEF.
Nacisté vypracovali plán operace na úplné zničení I. Хsй Partyzánské
эrigády Jana Žižky.
Ve dnech 8. a 9. Listopadu bylo v эrně rozhodnuto o operaci
s krycím
názvem ьuerhahn - Tet evй Hlavním velitelem této operace byl pově en
Generalleutnant Hans Windeck. Do akce byla nasazena 540. Divize
Wehrmachtu z эrnaз jíž velel Generalleutnant Hans Windeckз policejní síly
bude ídit Velitel Policie Plukovník ьttenbergerй
Postup byl konzultován se samotnВm Kй H. Frankemз kterВ si na čas
p emístnil svůj štáb blíže centru dění do эrnaй Začaly p esuny sil německé
branné moci určenВch k provedení těchto "kotlovВch" operacíз to
znamenáз že byl obklíčen d íve vymezenВ prostor a po té rozdělen na devět
různВch částíз tyto pak byly jeden po druhém důkladně pročesáványй
Prohledávání domů a budov p íslušela policii a gestapuз lesy a volná
prostranství pak vojenskВm útvarůmй
Velkolepé ukázky síly, se kromě armády zúčastnily také jednotky
Waffen SS a síly Ordnungspolizei a Schutzpolizei za osobní Frankovy
účastiй юelkem se jednalo zhruba o мо ллл mužůз z nichž bylo asi мн ллл
vojáků a p íslušníků SSз dále Einsatzkommando Ruhsam a
Einsatzkommando эurger v síle тлл mužů a oddíly k zvláštnímu určení
tzv. ZbV (Zür besonderen Vervendung), Kommando 1, 9, 24 a 31 v
celkovém počtu až 2 000 mužůй
Dne 16. Listopadu byla akce Auerhahn – Tet ev zahájena.
Generál Windeck ji se svВm štábem ídil z Rožnova pod Radhoštěmз kde
měl své stanoviště také velitel štábu pro potírání band SS Obersturmbannführer Müllerй
P estože se jí zúčastnilo p es м3 000 mužů,byly její výsledky
velmi slabé.
Narůstajícím aktivitám Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižky, měla
čelit speciální jednotka s názvem Protěž гEdelweissдз která pat ila do
Stíhacích svazů SS a působila na Slovenskuз kde se zúčastnila četnВch
masakrů civilního obyvatelstvaй яne нмй Ledna мфпр se její p íslušníci
podíleli na vypálení obcí OstrВ Grúň a K akз kde bylo zabito mnoho
slovenskВch občanůй
Velitelem oddílu byl SS-Sturmbannführer Erwin von Thun –
Hohenstein. Jednotka se na Moravě rozmístila ve VelkВch Karlovicích a
Liptáleй Vzhledem k rostoucímu p ílivu domácího obyvatelstva do ad
Žižkovy Brigády, však již ani tato jednotka nebyla schopna
dosáhnout výrazn jších úsp chů.
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Počátkem dubna se ve Vizovicích objevila nechvalně známá asi олл
členná stíhací skupina SS-Jagdeinsatz Slowakei z Trenčianských
Teplic s krycím názvem „Josef“ – „EINHEIT JOSEF" ((skupina
„EINHEIT JOSEF" byla jednou z t ech skupin „SS-Jagdeinsatz Slowakei“з
která pat ila do Stíhacích svazů SS гSS Jagdverbändeдз poznй SS
Jagdverbande 2он Einheit Josef гХíslo polní pošty ноннн дз část
Speciálního stíhacího svazu – SS stíhací svaz JihovВchod гSS Jagdverband
Südostз stíhací skupina Slovensko – V začátcích těžištěm bylo hlídání
prezidentského paláceз obsazení ministerstva národní obrany a asistence
p i odzbrojování slovenskВch vojskй Velitelem t chto akcí byl dr.
Ervín Reidl - bývalý státní návladní v Šumperku, který se stal
osobním strážcem tehdejšího prezidenta Tisa.))
Tato skupina byla zformována na podzim мфпп jako součást яivize
Brandenburgй Po jejím zrušení byla za azena mezi Stíhací svazy SS pod
velením SS-Obersturmbannführera Otto Skorzenyho (pplk. SS
Otto Skorzenyз vedoucí ьmt VIй RSHь – Hlavního íšského
bezpečnostního ú aduц rodilВ Vídeňákц з Hitler jej n kolikrát
vyznamenal za jeho akce. Nap íklad osvobození Mussoliniho
z v zení, či únos syna Admirála Horthyho).
Velitelem Josefa byl SS-Obersturmführer гnadporučíkд яrй
Walter Pawlofski, byl tu i SS- Oberscharführer Ingй Kurt Werner Tutterй
Členové jednotky Josef také museli podepsat takzvaný
„Sippenhalt“ což znamenalo, že pokud by vyzradili tajemství
týkající se plánů jednotky zaplatí to životem celá rodina
frekventanta.
Jednotku tvo ili členové z ad íšských i slovenských N mců
a Slováků, p íslušníků Hlinkovy gardy, Pohotovostních oddílů
HG a Hlinkovy mládežeз speciálně vycvičení pro sabotáže a boj proti
partyzánůmй
Jednotka Josef se podílela na vypálení vypálení valašských
paseká ských osad Ploština, Prlov a Va áky a upálení, ob šení,
mučení a zast elení n kolika desítek jejich obyvatel.
Stalo se мфйпймфпр гosada Ploštinaдз нойпймфпр гosada Prlovд a
нйрймфпр гpaseky Va ákyдй
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Хlenové SS JьGяVERэÄNяE EINHEIT нон " JOSEF"з kte í se zúčastnili i
vraždění na Ploštině a v Prlověй

Kdo byli ti vrahové, na rukou kterých ulp la krev
nevinných.
SS-Obersturmführer гnadporučíkд Dr. Walter Pawlofski, na
Německé Univerzitě v Praze vystudovanВ filozofз jinak pedagog jak o sobě
rád tvrdilз rodák z Horního эenešova na эruntálskuз
SS- Oberscharführer Ing. Kurt Werner Tutterз narozenВ v пймн
мфлф v Prazeй эyl to vysoce vzdělanВз velmi schopnВ zpravodajskВ
důstojníkз ovládající deset jazyků včetn hebrejštinyз povoláním
strojní inženВrй Vystudoval tento obor na německé technice v Prazeй
Již p ed válkou byl aktivní v hnutích rozbíjejících Хeskoslovenskou
republikuй эyl odpovědnВm redaktorem henleinovského časopisu „яer
Ruf“й Konrád Henlein byl dokonce kmotrem jeho d tí. Po okupaci
se stal zaměstnancem
íšského ú adu pro propagandu –
Reichspropagandaamt v tzv. Sudetlandu v Liberci. V roce 1942 byl členem
SS a Sя s hodnosti untersturmführeraй
Za zásluhy o rozbití Хeskoslovenské republiky obdržel vyznamenání
„Zur Erinnerung an den мй Oktober мфоу“й
Kurt W. Tutter se účastnil akcí divize эrandenburg po celé Evropěз
nap íklad v Norskuз Itáliiз Jugosláviiз Turecku a úkoly plnil také v severní
Africe.
Posléze však zavinil smrt člověkaз byl souzen za zabití p i
autonehoděз kdy od ní ujel a byl degradován a se zaraženВm postupem
poslán na frontuй Díky znalosti ruštiny se podílel v Pjatigorsku na
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Kavkaze na protisov tské propagand
mezi muslimským
obyvatelstvem této oblasti.
Později byl raněn a po rekonvalescenci se p ihlásil do Kampfschule
divize Brandenburg ve Freiburgu, kde prošel speciálním bojovým a
zpravodajským výcvikem.
Spolupracoval na projektu speciálních komand SSй Podle sv dků
byl Tutter nejaktivn jší z důstojníků p i masakrech jak d íve na
Slovensku tak i nyní v našem kraji.
Jeho úkolem v jednotce byl vВcvik v ízeném rozhovoru a vВuka
legendyз kdy agenty učil vmísit se mezi civilní obyvatelstvo a právě s
naučenВmi legendami o „sběhnutí od jednotky" se měli dostat k
partyzánůmй
Proč uvádíme vzd lání a postavení t chto zločinců p ed
válkou?
ьby si čtená sám udělal obrázek jací lidé vydávali tak
zrůdné rozkazy, že to nebyli tupí nevzd lanci.
Kam až může člověk klesnout !
Na tehdy čty iadvacetiletého poručíka, který si kvůli mládí
nechal narůst hustý černý plnovous, aby mátl nep ítele, však
nem li. "
– MURZIN
P ijmení je odvozeno z Tureckého slova
„Murza“ s vВznamem "syn knížeteз
šlechticй"
– DAYAN – DAJAN – nebo
SHOFET г ŽidovskВ náboženskВ
soudceд V dávnВch dobách v Izraeliз
stejně jako v jinВch zemíchз soud byl v
rukou hlavy Roduз kmenu nebo národaй
Vůdce kmeneз nejvyšší autorita ve všech
oblastech životaз byl ve stejné doběз Sьз
jehož povinností bylo ešit všechno…
Encyclopaedia Judaismu.
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BOJOVAL ZA NAŠI SVOBODU KUS OD SVÉHO
DOMOVA.
D kujeme Vám za to!
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Iй Хeskoslovenská Partyzánská эrigáda Jana Žižky byla jedinou
partyzánskou jednotkouз vyznamenanou ХeskoslovenskВm VálečnВm
K ížem мфоф a byla největší ze všech partyzánskВch jednotek na území
Protektorátu s témě мплл p íslušníkyй птп jich padloз bylo umučeno či
popraveno za pomoc odboji.
V adách эrigády bojovalo více než dvacet národností i když některá
národnost byla zastoupena t eba jen jedním nebo dvěma bojovníky;
Хešiз Slováciз Rusovéз эělorusovéз Tata iзэelgičanéз ьngličanéзRakušanéз
Němciз Kazašiз Ukrajinciз Ma a iз Moldavanéз яagestánecз Srbovéз
юhorvatз эělorusovéз Gruzínciз Rumuniз Poláciз Tádžikй
эyl to boj proti nep íteli Хlověkaй

I. Československá Partyzánská Brigáda Jana
Žižky, 1944 – 1945 Beskydy – Valašsko.
юentrem protifašistického odboje na protektorátním území se stalo
Valašsko.
Území mezi městy Vsetín - Vizovice – Zlín – Kromě íž – Valašské
Klobouky – Valašské Mezi íčíц obce Horní эečvaз Prost ední эečvaз яolní
эečvaз Хeladnáз Velké Karloviceз Hutisko Solanecз NovВ Hrozenkovз
Huslenkyз Valašská эyst iceз эíláз Prlovз ploštinaз Horní Lidečз Polankaз
Hošťálkováз a další obce Vsetínska a Zlinského krajeц se stalo pro nacisty
horkou půdouй
Obyvatele Beskyd, neboli Valašiз jako by byli p edurčeni k
tomuto odbojiй Valašsko vznikalo po staletíй эyli to pastevciз ale hlavně
lidéз co utíkali p ed útlakem šlechty a církve do horй
V horách si vykáceli na černo kousek lesa a dnes již nep estavitelnou
námahou holВma rukama proměnili v kousek poleз které bylo kamenité a
málo úrodnéй Žili s rodinami v krutВch podmínkách na hranici
p ežitiз proto i oni samotní byli tvrdíз neústupní a schopni vydržet kruté
mučeníй Jejich čest a morálka se nedala tak ka zlomitй Již koncem roku
мснл se Valaši vzbou ili proti Habsburkůmй Valašské povstání trvalo s
p estávkami až do roku мсппз kdy byli Valaši krvavě potlačeniй Jejich
morální odolnost byla také jeden z důvodůз že partyzáni mohli operovat v
Beskydech během IIй Světové válkyй
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Původně měla Iй Хeskoslovenská эrigáda Jana Žižky operovat na
území západního Slovenskaй Osud však určil jinak a vВchodní Morava
эeskydyз se tak později a neplánovaně staly největší základnou
partyzánského odboje.
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Pro svou hornatou členitostз hustВ lesní porost a rozptВlenВm
obydlímй Valaši se tak stali důležitým článkem v zásobování,
p íst eší, pomoci ran ných a samotném odboji.
Pokud voják bojuje na frontěз nasazuje svůj život a jeho rodina je
daleko od fronty.
Valaši a hlavn jejich rodiny se takto stali samotnou
válečnou frontou každým dnem, pronásledováni, mučeni a
vražd ni gestapem.
Je důležité p ipomenout, že toto České území Vsetínska
bylo vystaveno dlouhodob t m nejt žším zkouškám, práv
nasazením do odboje samotného obyvatelstva rodin, d tí,
matek, otců, uprost ed nep ítele.
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Jednotky SS se snažily často diky kolaborantům a vlastizrádcům
infiltrovat mezi místní lidiз stejně tak mezi partyzányз aby pak konali své
rozsudky smrti.
I když je dnes snaha realitu tehdejší doby p ekrucovat a hájit tehdejší
Německé civilní obyvatelstvoз je důležité p ipomenout, že tak ka
všichni civilní N mci pln spolupracovali s gestapem, na
budování jejich n mecké íše. Zato českВch zrádců se našlo spousta.
Jeden den p išli partyzáni a druhВ den Gestapoй эyly to hodinové
odstupy na hranici smrti popravouз nebo umučeni v táborechй Lidé byli
uprost ed partyzánské frontyй
Byla zima a hlad, civilisté nem li sami na uživení vlastních
rodin a p esto dávali partyzánům své poslední zásoby, neboť v
každém bojovníkovi a odbojá i vid li nad ji na svobodu
Československa.
Němci nechali zamknout mlВny a jídlo bylo na lístkovВ p ídělз navícз
ten kdo měl kousek půdy pro vlastní obživuз musel odvádět kontigent a
vyprodukovat potravinyй Těmito potravinami byli živeni lidé ve městechй
Pokud občan nesplnil dané normyз byly proti němu zahájeny sankceй Již
tak neúrodná půdaз samotnВ hlad a zásobování odboje partyzánůз
neumožňovalo splnit tyto normyй
эylo vyhlášeno Stanné Právo a ten kdo vyšel z domu od 16:00 do
схлл byl zast elenй яocházelo k udáním a tím také k častВm ve ejnВm
popravámй V p ípad pomoci partyzánům byli lidé popraveni bez
milosti na ve ejných místech pro výstrahu nebo odvezeni,
umučeni k smrti.
V p ípad , že byla rodina povražd na a p ežilo male dít ,
bylo posláno do N mecké rodiny na p evýchovu, ovšem pokud
splnilo kritéria, blond vlasy a modré oči.
Jsou zde dlouhé ady jmen a rodinз co byli takto vyvražděniз umučeni
a jejich domy vypálenyй
V roce 1939 dochází k okupaci Хeskoslovenska a Německo si
p ivlastňuje velkou část Хeského územíй Obce na Valašsku se stali
pohraničními obcemi.
Хeskomoravská hranice se Slovenskem byla zpočátku st ežena nejen
československou pohraniční a finanční strážíз ale také celníky německВmi
a četnictvemй яíky rozsáhlosti pohraniční oblastiз četnВm místním
p evaděčům a pašerákům se ilegální p echody stále množilyй яne фй zá í
мфоф bylo provádění veškeré kontroly osob našim ú adům pro nedůvěru
odebráno a p evzato íšskoněmeckВmi celníkyй K zamezení ilegálních
p echodů byla historická moravsko-slovenská hranice posunuta na h eben
Javorníků a vytvo eny nové lesní průseky г zmín ná hranice vedla po
linii, která do roku мт34 tvo ila hranici Moravy a Uher ).
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V roce мфпл začali Němci poprvé zatВkat občany pro porušování
novВch protektorátních zákonůз různВch na ízeníз vyhlášek a zejména
občany židovské národnostiй V době heydrichiády byla provedena
kompletní domovní prohlídka všech domůз kdy se hledaly zejména
nehlášené osoby a nelegálně držené zbraněй
Od 1. Хervence мфпн byla na celní stanici zavedena služební eč
německá včetně německého ú adováníй
Nacisté se po celou dobu okupace snažili p izpůsobit
bezpečnostní aparát v protektorátu organizaci, která platila v
íši.
Po celou dobu války byla na ízena p ísná kontrola všech osobз která
však nebyla důsledně prováděnaй V Kv tnu мř44 se situace zm nila,
byl zaveden tvrdý pohraniční režim.

Po změně politické situace na Slovensku a rozmachu partyzánského
hnutíз se začala situace prudce měnit v celém Protektorátě a zejména v
pohraničních oblastechй яůležitВm momentem byl нфй Srpenз kdy bylo
p edčasně zahájeno Slovenské národní povstáníй Na západním Slovensku
se rozpoutaly nejintenzivnější bojeй Z území Moravy začali p ebíhat
vlastenci, kte í se chtěli aktivně zapojit do bojů na Slovensku a poté p idat
k partyzánůmз kte í měli rozvinout povstání i na Moravěй Ilegální
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p echody hranic a odbojová činnost v celém Protektorátě narůstalaй яne
мрй zá í vyšlo Kй Hй Frankem na ízení za ilegální p ekročení moravskoslovenské hranice v tomto zněníх "Smrtí bude potrestán každý, kdo
neoprávn n p ekročí, nebo p ekročit se pokusí n meckoslovenské hranice podél Protektorátu Čechy a Morava."
Od těchto dnů byla státní hranice st ežena jako nikdy p edtímй Frank
vydal k na ízení ještě osobní pokynз aby na jeho odpovědnost byly v oblasti
vВchodní Moravy byly pro zastrašení obyvatelstva vykonány drastické
ve ejné popravy dopadenВch osob nebo partyzánůй яne мпй zá í byli na
hranici zadrženi t i čeští občané p i ilegálním p echodu hranicй Mezi nimi
i Václav Koňa ík z Nového Hrozenkovaй эyli p edáni vsetínskému gestapu
a dne 16. Zá í ve ejn pov šeni p ed šokovanými obyvateli
Nového Hrozenkova.
Historie I.Československé Partyzánské Brigády Jana Žižky
se začala psát v letních m sících roku мř44 ve Svjatošinu, kde
byli vycvičení budoucí organizáto i partyzánů na našem území.
12. Prosince 1943 byla v Moskv podepsána dohoda o vzájemné
pomoci a podpory všeho druhu proti německu a Hitleroviй яíky této
pomoci, byl zahájen vВcvik profesionálních jednotek ve Svjatošinu poblíž
Kyjevaз určenВch k partizánskému boji v krutВch podmínkách horй
V této vВcvikové skupině se již nachází zkušenВ velitel - Poručík
Ján Ušiak a náčelník štábu a poradce Kpt. Rudé Armády – Dajan
Bajanovič MURZIN.
Velitel - Poručík Ján Ušiak
po skončení základní školy pracoval v
hospodá stvíй V roce мфот narukoval
do Хeskoslovenské armády a po
rozbití republiky se vrátil domů do
эaktyз která však p ipadla Ma arskuй
Protože se mu nepoda ilo získat
slovenské státní občanstvíз musel
do Ma arské Armádyз se kterou byl
nucen bojovat po boku fašistů na
vВchodní frontěй Tam padl do zajetí a
požádal o vstup do československВch
jednotek.
Od Prosince мфпо byl členem I.
Хeskoslovenského Armádního Sboru
v SSSRз kde se osvědčil jako zkušenВ
velitel a vojákй Vedení sovětské
armády si je vědomo jeho kvalit a také toз že má již ол letй
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Je poslán jako velitel absolvovat vВcvik v partyzánské škole Ukrajinského
Štábu Partyzánského Hnutí v Sviatošine a p ípravu na seskok do
Хeskoslovenskaй
яajan эajanovič MURZIN si má vybrat další spolubojovníkyз kte í s
ním poletí p ímo do tВlu nep íteleй яajan эajanovič MURZIN je
nejzkušenější válečník z mnoha bojů a tak si k sobě bere Pavla Morozovaз
jehož kvality dob e znal z Moldavskaз kde společně bojovaliй яalší koho si
Dajan MURZIN vybral byl zdatnВ partyzán Pavel Kudeljaз kterВ navíc
dob e ovládal němčinuй яále radisti Vladimír Kolomackij a radistka
ьlexandra Timochovovaз léka ьblaiz Latypof a dalšíй
Nikdo však netušilз že se později ocitnou na vВchodní Moravě v
эeskydechй KonečnВ počet později zformovanВch partyzánů byl okolo
1400.
Původní výsadek p i výcviku ve Svjatošinu poblíž Kyjeva p ed
odletem - Červenec 1944.
Velitel – Poručík Ján Ušiak
Náčelník štábu a poradce Kapitán Rudé ьrmády – Dajan
Bajanovič MURZIN
Zástupce velitele pro zpravodajskou činnost – Nadporučík Rudé
Armády – Pavel Nikolajevič Morozov
Velitel diverzní skupiny – Poručík Rudé ьrmády – Pavel Kudelja
Zástupce náčelníka štábu – Martin Valaštiak
PolitickВ komisa – Des. Alexander Turský
Starší radista – Vladimír Kolomackij
Radistka – Alexandra Timochovová
Léka – Ablaiz Latypov
Rozvědčík – Valentin Nikolajev, 16 let
RotnВ – Ond ej Melek
Хeta – Ján Kolodžej
яesátník – Michal Dupkala
яesátník – Štefan Petruš
яesátník – Ján Segeč
Svobodník – Jozef Michálek
Svobodník – František Tkáč
Michal Masaryk
Josef Nemec
Ján Sčur
František Ralbovský
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Původní vВsadek p i vВcviku ve Svjatošinu červenec мфпп
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VВsadek Porй Jána Ušiaka a Kptй Rudé ьrmády яajana эajanoviče Murzinaз těsně
p ed seskokem první skupiny нмйуймфппй

V té době netuší velitel - Poručík Ján Ušiak a náčelník štábu a
poradce Kpt. Rudé Armády – яajan эajanovič MURZINз že se stanou
součásti největšího partyzánského odboje za svobodu naší země a ovlivní
tak osudy mnoha lidí Valašska v эeskydech a to p evážně obcí Horní
эečvaз Prost ední эečvaз яolní эečvaз Хeladnáз Velké Karloviceз Hutisko
Solanecз NovВ Hrozenkovз Huslenkyз Valašská эyst iceз эílá a další obce
Vsetínska a Zlinského krajeй
Primární výsadek se uskutečnil na dvakrát a to takз že první
část pod velením por. Jána Ušiaka seskočila 21. Srpna 1944 strojem SIпт a druhВ desant byl vysazen v noci z 30. na 31. Srpna 1944, ten p iletěl
v Douglasu C-птй Obě části desantu dopadly р-с kilometrů jihozápadně od
města Martinз v katastru obce Sklabiňaз v okrese Martinй Tu byly
očekávány partyzány I. Хeskoslovenské Partyzánské эrigády Generála
Milana Rastislava Štefánikaз které velel Mjrй Rudé ьrmády Piotr
ьlexejevič Veličkoй Iй Хsй эrigáda Generála M. R. Štefánikaз již vedla na
území Slovenska tvrdé bojeй
Dne 5. Zá i dochází k prvnímu st etu a ztrátám. Dajan
MURZIN, Ján Ušiakз A. TurskВз P. Morozov a Valentin Nikolajev jedou
ově it situaci okolo Vrůtek a Strečnaй Toto území má bВt údajně v rukou
30

partyzánůй Cestou však nachází mrtvá t la partyzánů, která jsou
již v čty denním rozkladu.
Území je obsazeno fašisty a dochází k útoku tankem na jejich autoз
které právě opustiliй ьuto exploduje a je zahájena tvrdá p est elkaй Němci
byli v p esile a pálili kulometyз p ed kterВma se snažili ukrВvat mezi
stromy.
эěhem st elby byl zasažen P. Morozov a V. Nikolajevй P i ústupu se
skupině poda í oba zraněné vzít sebou a Němcům uprchnout na okraj
Vrůtekз kde je čekalo povstalecké autoй эohužel Pavel Nikolajevič
Morozov a Valentin Nikolajev utrpěli vážná zraněni a jejich postup byl
nemožnВй юhvíli byli léčeni v Martinské nemocnici a pak p emístěni do
SSSR.
Slovenské Národní Povstání je pomalu potlačeno a
N mecké divize postupují dál.
Por. J. Ušiak s Kpt. D. MURZINEM navrhují osamostatnění celku a
p esunout se na západ od Žilinyз kde budou dále plnit původní rozkazyй
5. nebo 6. Zá í мř44 p ichází nečekan zlomз kdy dostávají od
Ukrajinského Štábu Partyzánského Hnutí гUŠPHдз nový zásadní
rozkaz, p esun na Moravu. Nedochovaly se záznamy o hlavních
důvodech změny působištěз avšak tato změna zásadně ovlivní životy a
osudy obyvatel Valašskaй
Partyzány čeká nelehkВ úkolй P ejit p es horyз Německé oddíly a
zdolat eku Váh.

Sm r Morava.
Ještě toho dne od na ízení 6. Zá í мř44з se vydávají jako
samostatná Brigáda pod velením Por. J. Ušiaka a Kpt. D. MURZINA směr
Morava.
Ze Sklabině se vydal na cestu oddíl o síle okolo 60 osobз složenВch z
původních desantníkůз dobrovolníků z okolíз kte í se p ihlásili k plnění
tohoto p etěžkého úkolu a p íslušníků protektorátuз kte í byli zachyceni v
této oblasti p i své snaze jít na pomoc bojům ve Slovenském Národním
Povstáníй Většina z nich souhlasila z návratem do Protektorátu i s tím
rizikemз že p i zatčení je čeká smrtз poněvadž mnozí z nich byli na území
Хech a Moravy stíháni za své nep átelské postoje k íšiй
Kolem 10. Zá í se Por. J. Ušiak se svВmi lidmi ocitají v oblasti Rajceз
kde prováděli průzkumné akce v okolí neovládaném povstalci a dostali se
i do bojovВch st etů s nep ítelemз kterВ se rekrutoval jednak s německВch
jednotek všech druhů a také z POHGз které p edstavovaly velké nebezpečíз
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protože na území Slovenska se v té době p ipravovaly speciální proti –
partyzánské skupiny složené z n mecko – slovenských
dobrovolníkůз kte í prodělávali vВcvik pro boj po vzoru anglickВch
юommandos a jejich úkoly spočívaly v p echodu fronty a záškodnickém
působení v tВlu nep ítele – tedy Rudé armádyй
V Rajci se setkali se štábem IIй Хsй Partyzánské эrigády Generála
Milana Rastislava Štefánikaз kterВ měl sídlo nedaleko Kuneraduй Zde
Partyzáni Štefánikovy эrigády, p evelili k Velitelovi Porй Jй Ušiakovi nové
muže i s vВzbrojíй Jednalo se jak o místní dobrovolníkyз Хechy bojující v
povstáníз jenž se p idali k Velitelovi porй Jй Ušiakovi jakmile se dozvěděli o
poslání této miseз tak i o povstalecké vojáky pod velením Хeta e Vendelína
Budaje. V Rajecké doliněз společně s эrigádou Generála MйRй Štefánikaз
odrazí útok Němců od severu ze Žilinyй
юesta pokračuje p es Sulovské vrchyз obce Prečínз эodináз Kostolecз
Vrchtepláз Sú ov Hradnáз do osady яolina u města Povážská эystricaй
Zvažovalo se p epadení Zbrojovky v Považské Bystrici, ale po
průzkumu Martina Valaštiakaз kterВ nahradil raněného Pavla Nikolajeviče
Morozova, яajan MURZIN usoudilз že akce takového rozsahu by způsobila
velké ztrátyй
Získané informace byly p edány эrigádě Mй Rй Štefánikaй
Pokračovali k Povážské Tepléз kde došlo v noci k st etu a likvidaci
Německého strážného oddílu četnictva. Operaci velel Dajan MURZIN.
Stále p ibývají noví vojáci, dobrovolníci a vlastenci, kte í
původn šli na pomoc Slovenskému Národnímu Povstání, počet
partyzánské skupiny byl již м5л.
P ekážkou byla eka Váhй яružstvo se rozdělilo na menší skupinyз
za azeni podle hodností pod velení vВsadká ů z profesionálního vВcviku ve
Svjatošinuй Menší skupiny tak byly méně napadnéз pro Německé hlídkyй
V noci ze 13. na 14 Zá í мř44 se za velmi těžkВch okolnostíз kdy
fašistická správa kraje bedlivě st ežila p echod p es tuto důležitou p írodní
bariéru a dokonce na ní zakázala veškerou lodní dopravu, všemi druhy
plavidelз poda ilo p ekročit eku Váh celému oddílu Por. J. Ušiaka, a to
hlavně s p ispěním místních dobrovolníkůй
První skupina se dostává p es Váh mezi Povážskou Teplou a эytčou
a další skupinky se p esunuly u dědinek Predmier a Mikšováй
15. a 16. Zá í nacházíme bojovníky Por. J. Ušiaka mezi vesnicemi
Jasenicaз Papradno a Horní Marikováй Oddíl je stále posilován novВmi
rekruty z Protektorátuз kte í jsou zachycováni na své cestě pomoci SNP a
ve velké většině se p idávají k Por. J. Ušiakoviз když ten jim prozradí cíl
své mise – boj na území Moravy.
Okolo 2л. Zá í se štáb oddílu zastavuje v hájence Josefa Němčáka
ve Štiavniku a zde si na t i tВdny z izují opěrnВ bodз p i chystaném
p echodu na Moravuй
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Partyzáni však netušili jaká situace panuje v Protektorátuз jaké síly
proti nim stojí a jakВm způsobem by optimálně mohli svůj úkol realizovatй
Po poradě z Kpt. Dajanem Bajanovičem MURZINEM a lidmiз kte í p ešli z
Protektorátu a mají svoji zkušenost s touto nelehkou záležitostíз volí Por.
J. Ušiak p echod hranic po menších skupináchй
Na územíз kde se nacházel zárodek Brigády panoval v té době
„zvláštní po ádek“з nedosahovala zde ani moc klerofašistického
Slovenského Štátu, ani tady neplatil novВ po ádek zavedenВ Němciз což
umožňovalo spolupráci partyzánů s obyvateli nakloněnВmi povstání ze
širokého okolíй Odpadla tím jedna velká starost a to zásobováníз které
zajišťovali ochotní lidé v tomto koutě moravsko – slovenského
pomezíй Tento stav, však nemohl p i stavu povstáníз které ustupovalo
Německé p esile trvat dlouhoй
V tomto období pronikaly rozvědné skupiny oddílu na území
Protektorátu aby zjistily co nejvíce strategickВch informací nutnВch pro
p esun většího počtu lidíй
V době p íprav na p echod hranice se k oddílu p ipojily skupinky
sovětskВch válečnВch zajatcůз kte í měli po strastiplné cestě ze zajetí dost
morálních sil na to p ipojit se k bojové jednotce a znovu nasazovat svůj
život ve spravedlivém boji proti nacistickВm uchvatitelůmй
Tito bojovníci byli zajati v prvním roce válkyз kdy Rudá Armáda
ustupovala a byla drcena p esilou německВch obrněnВch Divizí p ičemž se
do zajetí dostaly statisíce Rudoarmějcůй Mnozí z nich měli důstojnické
hodnosti a bohaté zkušenosti z bojového nasazení a všichni byli dob e
p ipraveni na strádání p i vedení partyzánské války z dob, kdy byli v
zajateckВch nebo pracovních nacistickВch lágrechй Za všechny uve me
Majora I. P. Stěpanovaз Kapitána Pй Fй эu kaз Poručíka Vй P. Nastěnkaз
Poručíka Petra Moskalenka a mnohé dalšíй
V noci z 21. na 22. Zá í мř44 se odehrál cvičnВ p echod asi
padesáti mužů p es protektorátní hraniceй юesta vedla kolem MalВch
Karlovicй Navzdory pečlivé p ípravě a konzultaci s místními odbojá i se
dostali partyzáni do st etu s nep ítelemз kterВ byl v p esile a museli se
stáhnoutй
Své jméno dostává oddíl mezi 22. a 25. Zá ím мř44, kdy
probíhaly diskuse o této otázce a nakonec se partyzáni shodli na názvu I.
Československá Partyzánská Brigáda Jana Žižky, i když sovětskВm
partyzánům, jejich bojoví druhové z Хeskoslovenska, museli objasnit
historickВ vВznam a činy jednookého vojevůdceй
25. Zá í krátce po půlnoci se vydává oddíl na pochod p es
hraniciй Nad ránem stanul oddíl u hraničního kameneй Partyzáni na pokyn
velitele nastoupili do kruhu a na d evenou tyč byla vztyčena
Хeskoslovenská vlajkaй Por. Jan Ušiak pronesl krátkou ečз poté složil celВ
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oddíl partyzánskou p ísahuй Hranice se poda ilo p ekročit v oblasti
Podťaté v obci Velké Karloviceй Pochod trval několik hodin
po hornatВch svazích VelkВch Karlovicй

P ÍSAHA PARTYZÁNA
P ísahám na všeз co je mi svatéз že v boji za osvobození
Хeskoslovenska nebudu litovat ani svВch silз ani svého životaй
Nemilosrdně budu mstít všechna muka a slzy našich matek a sester,
zavražděné vlastenceз všechny zločiny spáchané německВmi barbary na
Хešíchз Slovácíchз KarpatskВch Ukrajincíchй
яobrovolně jsem se p ihlásil do ad partyzánskВch bojovníků a
slibujiз že budu vždy poslušen rozkazů svého velitele a svého oddílu a budu
je bez odmluvy plnit.
Svě ené tajemství budu posvátně chránit a své druhy a oddíl nikdy
nezradímз byť bych byl vystaven sebevětším mukámй
Kdybych však svůj oddíl zradil nebo nesplnil jeho p íkazyз nechť mne
stihne p ísnВ trest z rukou mВch kamarádůй
Můj oddíl bude mi rodinouз moji kamarádi mВmi bratryй
Bude li raněn můj druhз nebo upadne do těžkého postavení budu
mu nápomocen a nedopustímз aby se dostal do rukou nep íteleй
Sám nikdy se živВ nevzdám nep íteliй
Všechny mé myšlenky a síly budou ode dneška věnovány jednomu
cíliх Škodit nep íteli na každém krokuз pomáhat ze všech sil v boji za
svobodu.
V tomto boji neustanuз dokud poslední cizák nebude vyhnán z naší
půdyз dokud Хeskoslovenská Republika nebude opět svobodnáй
MВm heslem budeх
Smrt fašistickВm okupantům! Svobodu národům Хeskoslovenska!

Tak p ísahám!

Vždy nechávali kulku pro sebe, nebo jed.
V p ípad zajetí se jednalo o jistou smrt umučením a hrozilo, že
můžou být vyzrazeny informace a ohrožena tak celá skupina.

34

Zásobovací Rota Michala Masaryka rekvírovala v domě německého
státního p íslušníka Františka Pietscheз potravinyз živВ dobytekз ale našlo
se zde i šest pušek s municíй
Partyzáni byli dlouhВm pochodem unaveni a čekali na p ipravované
jídloз když tu se znenadání objevila hlídka německé celní strážeй
яošlo k p est elceз partyzáni se stáhli do obraného perimetru na
úbočí kopce proti p íjezdové komunikaci a p ipravili se k boji neboť bylo
jasnéз že Němci si p ivolají posilyй Ty na sebe nenechaly dlouho čekatз
hukot motocyklů a nákladních automobilů se stále p ibližoval a Kpt. Dajan
MURZIN vydal rozkazз čekat až se nep ítel p iblíží a první vВst el měla
obstarat protitanková puškaз což se také stalo a následně se rozho el se
tvrdВ bojй
První útoky se Ušiakovcům poda ilo odrazitз narůstající tlak
nep ítele však sílilз dokonce se partyzáni dostali témě do obklíčeníз ale
díky Хetě Michala яupkaly se nepoda ilo nacistům kruh obklíčení
dokončitй
яalší a další čerstvé hitlerovské jednotkyз které neustále proudily z
blízkВch i vzdálenějších posádekз donutily partyzány k návratu na
výchozí pozice na slovenské stran ve Štiavniku.
Štiavnik byl stále svobodnВз ale německá branná moc se chystala
toto místo brzy pročesat a pacifikovat p ípadné nep átele a bylo jen
otázkou časuз kdy k tomu dojde.
Porй Ján Ušiak si uvědomovalз že byla prozrazena p ítomnost většího
oddílu v pohraničním pásmu a hlavně jeho záměr co nejvíce utajit p echod
hranice selhal a tato dekonspirace jej osobně prВ velmi mrzelaй
Nicmén na rozkazu, za každou cenu se dostat na Moravu
se nic nem nilo.
Por. Ján Ušiak byl jako správný Velitel p íkladem svým
chlapcům a pozvedal morálku, hlavn
u slovenských
p íslušníků skupiny, kte í zastávali názor, že by bylo lepší
bojovat na Slovensku.
Hlavními propagátory tohoto názoru byli kupodivu
Desantníci a to hlavn Alexander Turskýз kte í byli p ipraveni na
okamžité zapojení do ozbrojenВch bojů a ne na trpělivou organizátorskouз
propagandistickou až následně bojovou činnost a to v prostoru velmi hustě
obsazeném nep ítelemй
Tyto diskuze neměly u Porй Jána Ušiaka žádnou odezvuз jeho linie
byla jasnáй Dostaneme se na Moravu stůj co stůj.
P ípravy na další p echody se nezastavovalyй яenně se vydávaly
rozvědné skupiny na území za hranicíз aby mezi místními lidmi získali
pot ebné kontakty na spolehlivé lidi a snažili se o navázání kontaktu s
35

odbojovВm hnutímй To se zpočátku neda iloз ale ochotnВch lidí vlastenců
bez p íslušnosti k odbojovВm skupinám našli Žižkovci dostй
Museli si však dávat velkВ pozorй Neznalost Protektorátní reality byla
nebezpečímз které jak se ukáže později bylo možná podceněnoй I když byli
varováni p ed Gestapem a jeho sítí agentůз hlavním úkolem dne bylo
p ichystat p echod hranice a navázat styk s podzemím za každou cenuй
Poučeni nezdarem z нрй Zá í se rozhodli uposlechnout rady
Kpt. Dajana Bajanoviče MURZINA o p esunu na Moravu po
částech.
эyl vydán rozkaz zformovat první oddílз kterému velel sám Kptй
яajan эajanovič MURZIN a dostal od Por. J. Ušiakaз kterВ uznával jeho
bojové zkušenosti, volnou ruku p i vВběru lidíй Kptй яajan эajanovič
MURZIN si vybíral mužeз kte í za sebou měli vojenskВ vВcvikз z toho jasně
plyneз že mezi jeho lidmi byla většina sovětskВch vojákůз ale i
Protektorátní občané s vВcvikem byli za azeni do prvního od adu pro svoji
zkušenost s životem v Protektorátuй
Pro co nejsnazší průběh p echodu byla p ipravena krycí akceз kdy
měla bВt uložena náložз do školy ve VelkВch Karlovicíchз kde sídlily
německé oddílyй Partyzán František Tomekз p evlečenВ za kominíka
umístnil ve sklepě do tělesa komína nálož a rychle opustil místo vВbuchuз
venku jej jistili spolehliví partyzáni Sláva Koza a František Moloй 28. Zá í
skutečně došlo k vВbuchuз kterВ nikomu neublížilз ale splnil své hlavní
posláníз tedy up ít pozornost Němců jinВm směremз kterВ by p echod
hranice usnadnil.
V noci z 28. na 29. Zá í se ze Štiavniku vypravilo na šedesát
ozbrojenců vedenВch Kpt. Dajanem эajanovičem MURZINEM
doprovázeni místním učitelem z Prost ední эečvy Františkem Hašouй
юílem byla Kněhyněй Ta se po pečlivém vВběru stala jednoznačnou volbou
štábuй Odbojá i z moravské strany p ipravili pro skupinu chatu na úpatí
Magurky.
K večeru 2ř. Zá í 1944 se oddíl uchycuje na území Protektorátuй
Zmiňme zde jména lidíз jenž si to zaslouží neboť nasazovali životy p i
pomoci nep átelům íšeй V tomto konkrétním p ípadě to byli František эil
a dva hajní Jan K enovskВ a ьmbrož Kurečkaй
Tento den 29. Zá í мř44, se traduje, jakož to p íchod I.
Československé Partyzánské Brigády Jana Žižky, na Moravu.
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Kptй яajan эajanovič MURZIN vysílá Por. Vasilije Petroviče
Nastěnka, aby Porй Jánovi Ušiakovi p edal správu o p echodu první
skupiny a sdělilз kde se nacházíй Vasilij Petrovič Nastěnko naneštěstí
narazil na německé hlídky a musel prchatз p itom ztratil orientaci a
zabloudilз takže Porй Ján Ušiak čekal marněй
Na slovenské straně se začalo měnit vojensko – politické klimaй
Rázná vojenská intervence Německaз dopomohla stávajícímu režimu
udržet se u moci a zatlačit povstalce do hor a donutit je k partyzánské válceй
мл. Zá í se dostávají německé tanky a pluk vlasovců do vesnice
Štiavnik a den na to útočí na pozice partyzánůй Používají minometyз tankyз
dělaз takže partyzáni jsou nuceni vyklidit poziceй Porй Ján Ušiak narychlo
rozděluje zbylé muže do skupin a potom vše nabírá rychlВ spádй Všude
chaos, skupiny bojují na vlastní pěstй PadlВch p ibВváй Většina prvotního
vВsadku zůstává na Slovenskuз jen skupina Ondreja Meleka a Martina
Valaštiaka s t iceti muži a vysílačkou se vydává směrem na Moravuй Stejně
tak Štábní Хeta Por. Janka Ušiaka v počtu okolo пр partyzánůй Z této doby
nejsou další bližší zprávyй Jenom dodatek – zbytek vВsadku ze Svjatošina
sice nesplnil p ímВ rozkaz nad ízeného důstojníkaз ale neseděli na
Slovensku se založenВma rukamaз bojovali proti fašistům ve své
domoviněй
Unavení a vysílení „Ušiakovci“a „Melekovci“ se spojují мр. a 16. íjna
v chatě Klubu českВch turistů na Trojačceз což bylo nové sídlo
partyzánského oddíluз jenž nyní čítal okolo мул bojovníkůй
Velmi důležitá byla skutečnostз že se poda ilo uchránit vysílačku a že
p ešli většinou partyzáni s vojenskВm vВcvikem a to hlavně mladí
důstojníci Rudé Armády jako Švecov – GrekovskВз Stěpanovз Nastěnkoз
эu koз Moskalenkoз Kotljarov a mnoho dalšíchй эyla to pro naše
partyzány velká vВhraз že se sešla tato „komunita“з bojovníků různВch
osudůз vždyť i samotnВ Kpt. Dajan MURZIN měl za sebou působení v
partyzánském oddíle Хapajevз kterВ operoval v Sumské oblasti na
Ukrajiněй
м5. a мŔ. íjen byl napln ný radostí i smutkem.
Radostí ze spln ní rozkazu, který byl opravdu velmi obtížný a
smutek pochopiteln p evládal nad ztrátami v adách oddílu,
které byly obrovské.
Z jádra, které čítalo asi 4лл mužů, p ekročilo ve t ech
oddílech protektorátní hranici мул.
Zbytekз bu padlз byl zajat anebo se včlenil do některého ze
slovenskВch oddílůз p edevším II. Хeskoslovenské Partyzánské эrigády
Generála M. R. Štefánikaй
V dob kdy Kpt. Dajan MURZIN čekal na Por. Jána Ušiaka,
učinil rozhodnutí, které m lo zásadní význam v p ežití celé
pozd jší Brigády.
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A to vyslání dvou oddílů o мс mužích na Vsetínsko a
Valašskomezi íčskoй
Kpt. Dajan MURZIN si uvědomilз že v tak hustě nep áteli zasaženém
terénuз kterВ je i velmi hustě zastavěn se větší oddíl bude jen těžko ukrВvat
a uplatnil tak strategii sovětů v partyzánském boji menších
pohybliv jších skupin vzdálen jších od Hlavního Štábního Centra.
Samoz ejmě byl tu i primární úkol rozší it co nejvíce činnost
odbojá ů na co největší územíй
První seskupení vedl Mjr. Rudé Armády – Ivan Petrovič Stěpanov –
válečnВ zajatec, uprchlíkз kterВ млй Хervna 1944 spolu s Ppor. Rudé
Armády Alexandrem Kotljarovem a Por. Rudé Armády Petrem
Moskalenkem uprchli ze zajateckého tábora v Jablonci nad Nisou, kde
prožívali peklo na zemi.
Ivan Petrovič St panov je zajímavou osobností v historii odboje
(byl poh ešovanВ v Sovětském Svazu od мфпм roku – Kapitán Stěpanov
Ivan Petrovičз narozenВ v roce мфлпз rodák z Leningradské oblastiз Velitel
Pohraní Stráže улй Pluku Pohraničních Vojsk NKVяз poh ešovanВ od млй
Хervence мфпм v bitvě u obce Masloselka v Karelo-finském regionuй)
Velmi zajímavá je jejich cesta a krycí historkaз kterou měli
p ipravenouз pro p ípadné zajetí a kterou si ponechali i po vstupu do
oddíluз kde nejprve z asi z opatrnosti ne ekli plnou pravdu o své identitě a
bylo pro ně čím dále složitější vysvětlovatз že se nesvě ili a tak celé
odbojové hnutí žilo v domněníз že jde o p eživší uprchlé letceй
Pravda byla ovšem takováз že Moskalenko byl námo ník a Kotljarov
pěšákй Svou velmi vst ícnou з lidskou povahou si získal v Хeskoslovensku
velkВ respekt a oblibuй Jeho kroky vedly na Vsetínskoз kde navázal styky s
odbojá i i skupinami válečnВch zajatců v rozsáhlém územíз kde již
existovaly Хeské a Хesko – sovětské oddíly nap íklad skupina Ingй Kpt.
Zachara Sirotina a četnického Strážmistra Josefa Surovce ve Valaské
Polanceй Oddíl Tomáše Polčáka – Šebíka v Prlověзййй
Cesta, Dajana Bajanoviče MURZINA na Valašsko byla
trnitá.
Bez pomoci místních by partyzáni nem li šanci v horách
p ežít.
Ale Valaši, Hanáci, Moravští-Slováci, Češi si splnili svoji
morální i vlasteneckou povinností a drtivá v tšina oslovených
neodmítla pomoct i když v d li, co je čeká v p ípad prozrazení.
Jistá smrt.
DAJAN BAJANOVIČ MURZIN se stal noční můrou
okupační zprávy a to bez nadsázky.
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Achtung, Partisanen!
Iй Хeskoslovenská Partyzánská эrigáda Jana Žižky, na Moravě
zatápěla nacistům ke konci války diverzními akcemi natolikз že se v
Protektorátu objevily vůbec poprvé tabule
„Achtung, Partisanen!",
které upozorňovaly jednotky Wehrmachtuз SS či Gestapo na hrozící
nebezpečíй
"V podmínkách protektorátu šlo o nový a do té doby zcela
nevídaný jev,".

Záv rem.
юentrem protifašistického odboje na protektorátním území se stalo
Valašskoй Území mezi městy Vsetín - Vizovice – Zlín – Kromě íž –
Valašské Klobouky – Valašské Mezi íčíз se stalo pro nacisty horkou půdouй
V doběз kdy Janko Ušiak s яajanem эajanovičem MURZINEM
budovali štábní struktury na Kněhyni a organizátorské skupiny Stěpanova
a Grekovského p enesli boj dál na Valašskoз rozho ívá se v severovВchodní
části Protektorátu nelítostná štvanice na partyzány.
Později je Štáb zrazen konfidentyз rozprášenз p ičemž Porй Ján Ušiak
umírá věren P ísaze, vlastní rukou v obklíčeném domku v Хeladné.
Dajan MURZIN se jako zázrakem zotavuje ze svВch zraněníз které si
léčil v malém polobunkru zakrytém sněhemй Udává se celá ada tragickВch
i radostnВch okamžikůз kdy se zdáloз že je po Iй Хeskoslovenské
Partyzánské эrigádě Jana Žižky veta, a to se o několik desítek kilometrů
dál rodí nová buňka odporu na Valašskuй
Umírá Viktor Ševcov-GrekovskВ v osudové nešťastné p est elceз kdy
si dva partyzánské oddíly myslilyз že se jedná o léčku Gestapa a začaly po
sobě st ílet – ve válce nic neobvykléhoз zvláště u nejednotně
uniformovanВch a ustrojenВch bojovníkůй
Po strastiplné cestě se na Valašsko dostává i sám яajan Bajanovič
MURZINз kterВ ač mládз projevil již dostatek bojového umu a rozhodnosti
v kritickВch chvílíchй Listopad мфпп byl měsícem strádání a témě
zoufalstvíз ale v Prosinci již probíhaly denně zpočátku zásobovací akceз ale
partyzáni ukázali nep íteliз že se akce Tet ev minula účinkem a že na území
Moravy – Valašsko – Mezi íčska a Vsetínska se pevně uchytilo jádro
skupiny MURZIN – tedy I. Хeskoslovenská Partyzánská Brigáda Jana
Žižkyз a že se Brigáda rozrostla a rozdělila se, podle místa působení do
různВch údernВch oddílů, pod jednotnВm velením яAJANA
эьJьNOVIХE MURZINь – Хerného Generálaй
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
K
Stručný nástin historie
I. Československé Partyzánské Brigády Jana Žižky
Velitel Mjr. MURZIN Dajan Bajanovič
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Zlevaх Velitel Mjrй яajan эjanovič MURZINз v době kdy neměl plnovousц Nastěnko
Vasilij Petrovičз Náčelník Štábu; Ratibo ská pila – Prosinec 1944.

Zlevaх Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižkyз Mjrй яajan эjanovič MURZINц
Kptй Rudé ьrmády Ivan Petrovič Stěpanovц „námo ník“ Michail Žuravlev г ихаил
уравлевд.
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V uniformách jsou dva britští vojáci Jack Howland první zprava a James Flettз kte í
rovněž bojovali v adách Brigádyй

Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižkyй Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič
MURZIN; Kptй Rudé ьrmády Ivan Petrovič Stěpanov a rozvědčíciй
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Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižkyй Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič
MURZIN a spolubojovníciй

Velitelé Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižkyй Zlevaх Kptй Rudé ьrmády Ivan
Petrovič Stěpanov; Mjr. Rudé ьrmády яajan эajanovič MURZINз ve Foukalově vile.
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Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižky, Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič
MURZIN a Komisa эrigády Kptй Rudé ьrmády Ivan Petrovič Stěpanov.
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PartyzánskВ Velitel Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič MURZIN гve stanuд se svВm
Štábemз jaro мфпрз v lesích na Vsetínskuй

Radistka Nadežda Jermakovová г адежда рмаковадз choť Partyzánského Velitele
Mjrй Rudé ьrmády яajana эajanoviče MURZINь
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Nina Potapenková-rozvědčice – Velitel Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič MURZIN
a jeho budoucí manželka Naděžda Jermakovová

Zleva: Nastěnko Vasilij Petrovičз Náčelník Štábu a Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády
Jana Žižky, Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič MURZIN.
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Moravsko – Ostravská Vojenská operaceгtéž Ostravsko-opavská operace гмлй э ezna – рй Května мфпрд
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Poh eb KOMISA E I. ČS. PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY JANA ŽIŽKY, KPT.
IVANA PETROVIČE ST PANOVAз kterВ padl млй яubna мфпрз na vrcholu kopce
Хerňava гупп mйnйmйдз katastrální území Rajnochoviceй Zde došlo k chaotické
p est elce mezi partyzány z Iй ХSй PьRTYZÁNSKÉ эRIGÁяY JьNь ŽIŽKY a
skupinou německВch vojákůй P i p est elce byl zabit Ivan Petrovič Stěpanovй Po
skončení války byly jeho ostatky p eneseny na evangelickВ h bitov do Hošťálkovéй

Poh eb Kptй Ivana Petroviče Stěpanovaз kterВ zahynul během p est elky млй яubna
мфпрй V pop edí Velitel яajan эajanovič MURZINй
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Zleva: Ivan Petrovič Stěpanov jako Komisa a IйPй Stěpanov v roce 1931.

Kapitán Stěpanov Ivan Petrovičз narozenВ v roce мфлпз rodák z Leningradské
oblastiз Velitel Pohraní Stráže улй Pluku Pohraničních Vojsk NKVяй
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Budвko Petr Fjodorovič г
ь о
р
оро ич, 1917 –)
Učitel z obece Talovka JaškinskВ okres, Kemerovská oblastй
Хty ikrát unikl ze zajetíй эojoval v Iй Хsй Partyzánské эrigádě Jana Žižky jako
zástupce velitele pro vojenské operaceй Stíhací pilotз Velel Útočnému Plukuй Je
ХestnВm občanem města Frištákй

Gridyaev Philip Ivanovič г ридяев илипп
ванович глтйноймфлр - 10.3.1976)). эojoval Iй Хsй
Partyzánské эrigádě Jana Žižky.
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Květen мфпрй První Internacionálna – Iй Хeskoslovenská Partyzánská эrigáda Jana
Žižky společně s některВmi oddílmi Rudé ьrmádyз vstupuje do města Vsetínaй V čele
kolonyз s květinamiз Velící яajan MURZINй

Květen мфпрй Město Zlínз Хeskoslovenskoйяo města vstoupila Rudá ьrmádaй яajan
MURZIN promluvil na shromážděníз které se konalo na uliciз která byla později
nazvána jeho jménemй
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Poh eb padlВch partyzánů Vizovice тй Května мфпрй Velitel I. Čs. Partyzánské
Brigády Jana Žižky, Mjr. Rudé Armády Dajan Bajanovič MURZIN.

Poh eb padlВch partyzánů Vizovice тй Května мфпрй
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Poh eb padlВch partyzánů Vizovice тй Května мфпрй

Poh eb padlВch partyzánů Vizovice тй Května мфпрй Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády
Jana Žižky, Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič MURZIN.
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Poh eb padlВch partyzánů Vizovice тй Května мфпрй Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády
Jana Žižky, Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič MURZIN.

Poh eb padlВch partyzánů Vizovice тй Května мфпрй Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády
Jana Žižky, Mjrй Rudé ьrmády яajan эajanovič MURZIN.
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Plk. v.v. Rudé ьrmády яajan эajanovič MURZIN, manželka Nadežda Jermakovová
г адежда рмаковад
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Legendární partyzánskВ Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižky, Dajan
эajanovič MURZIN
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Legendární partyzánskВ Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižky, Dajan
эajanovič MURZIN
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Legendární partyzánskВ Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižky, Dajan
эajanovič MURZIN, na Olšanském h bitově фй Května нллрй
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Legendární partyzánskВ Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižky, Dajan
эajanovič MURZIN, na Olšanském h bitově фй Května нллр
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Velitele Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižkyз яajana эajanoviče MURZINь si
pamatují a ctí v Praze i v эratislavěй V roce нллр tehdejší prezident Vladimir
Vladimirovič Putinз ho pozval na Oslavy na počest слй VВročí osvobození Slovenska.

„ХernВ Generál“ Velitel Iй Хsй Partyzánské эrigády Jana Žižkyз яajan эajanovič
MURZINз фл letВй
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Poslední místo odpočinku „Хerného Generála“ na h bitově гUfaд.
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еис ариповх

– аян аян улы
енерал ласовны кулга алуй

урзинның,
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Murzin, Dajan.B: Front v tВlu nep ítele, Ufa: Kitap, 2005, 184 s., ilustr. Kniha vypráví
historii partyzánské эrigádyз činnost sovětskВch rozvědčíků v roce 1944 – 1945,
působících ve VВchodní Evropěй юelá létaз bylo zamlčováno jméno legendárního
Хerného Generálaй
( урзинз аянй йх
ронт в тылуз фах итапз нллрзмуп сйз илй
книге
повествуется об истории партизанской бригадыз деятельности советских
разведчиков в мфпп-мфпрггй действующих в осточной вропей
олгие годы
замалчивалась имя легендарного Черного генерала)
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MURZIN яajan эajanovič,
Autor: Jan Kobzáň, Datum: 1945, Originál uloženх Muzeum jihovВchodní Moravy
Zlín, Kopie uloženaх ValašskВ OdbojovВ Spolek Prlov.
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1/ Paní Marii Hrošovéз za napsání nejlepší knihy popisující historii Iй Хsй Partyzánské
эrigády Jana Žižky od Srpna мфпп do Května мфпрз kterou v ele doporučujeme!!!
HROŠOVÁ Marie: Na každém kroku bojй Historie мй československé partyzánské
brigády Jana Žižky гsrpen мфпп–květen мфпрдй Vsetínз нлмн, 432 s., ISBN 978-80260-2483-5.
2/ Panu Danielovi Gargulákovi a Valašskému Odbojového Spolku
www.jurickuvmlyn.unas.cz/nove.htm, www.vosprlov.cz/
3/ Panu Mgr. Drozdovi J.
4/ Dandy DG Panzernet
Vypálení obce Prlov,Vzpominky na osvobození Zlína,Stručná historie мйХsй
partyzánské brigády JйŽižky z Trocnova
5/ урский рсенийз рмоленко иколайз орфирьев вгенийз сманов Эрикз
авельев горьз кманов йдарз эashinform

Prameny:
6/ Jack Howland
7/ бзор татарских тем, Bashinform
8/ й офманх „Черный генерал“з ашкирское книжное издательство „ итап“,
1993;
9/ Burián Lйх Uherskohradišťsko proti fašismuй Uherské Hradiště мфуп.
10/ Jilíková Kйх „Rusové v Iй čsй partyzánské brigádě Jana Žižkyй“ Praha улй léta.
11/ юílek R.: Ploštinaз эrno мффл
12/юílek Rй: яenз kdy ude ilo zloх Prlovská tragédieз мфпрз нлмл
13/ Navara L.: Smrt si íká Tutterз эrno нллн
14/ олин й й: ерой из легендыз актыз документыз воспоминанияй онецкз
нллсз уп сйй ил. ( олин
лександр
ванович
олин ветеран
еликой
течественной войныз партизан-подпольщикз онецкц написал мм книг о
подпольщиках онетчиный вое выступление он посвятил рассказам о подвигах
этих замечательных людейз бросивших вызов фашизмуй)
15/ урзин аян й: олгз выполненный с честьюй фаз мффт
16/ урзин аян й: ронт в тылу врагай фаз итапз нллрй – муп сй – ISBN 5-29503559- й ( нига автобиографических воспоминаний й . урзина посвящена
истории развертывания партизанского движения в осточной вропе в годы
еликой течественной войный олгие годы умышленно замалчиваемый
Черный генералз командир знаменитой бригады имени Яга ижки наконец
получила возможность представить на суд читателей свое произведенией книге
повествуется об истории партизанской бригадыз деятельности советских
разведчиков в мфпп –мфпр ггйз о подпольной работе на территорияхз захваченных
фашистской ерманиеййд
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