
Procházíte místy, kde v roce 1944 působila 1. česko-
slovenská partyzánská brigáda Jana Žižky. Z mnoha 
partyzánských skupin, které v Beskydech působily, 
byla tou nejvýznamnější. 

Základem partyzánské brigády 
Jana Žižky byla skupina vysazená 
v srpnu 1944 ve Velké Fatře na Slo-
vensku. Tvořilo ji 14 slovenských 
a 7 sovětských partyzánů vycviče-
ných na Ukrajině. Na konci války 
patřilo k brigádě několik stovek 
partyzánů.

Mapa působení brigády

Martiňák 
Hostinec byl prvním útočištěm 

první skupiny, která přešla do 
Beskyd.

Trojačka 
Od 8. října 1944 byla sídlem lovecká chata na východním svahu Trojačky.

Shromažďovaly se tu skupiny po přechodu ze Slovenska, 16. října byla na 
Ukrajinu odvysílána zpráva o setkání brigády. 

22. října tady došlo k obklíčení 80 partyzánů asi 300 německými policisty, na-
štěstí se další část partyzánů vracela z akce a překvapila německé jednotky 
zezadu, díky tomu se podařilo uniknout, ztratili však část vybavení a zásob.

Prapor partyzánské brigády 
vyrobil malíř Jan Kobzáň, 
který byl členem odbojové 
organizace Pro vlast.

Partyzáni na Čertově mlýně

Kněhyně 
Zemní bunkr vybudovaný pod Kněhyní byl posledním sta-

novištěm partyzánské brigády v Radhošťských Beskydech. 
3. listopadu 1944, den po zranění velitele Jana Ušiaka a jeho 

zástupce D. B. Murzina, na úkryt zaútočila německá policie. 
Většině partyzánů se podařilo uprchnout, ale brigáda byla 
oslabena. Její činnost se podařilo obnovit až po přechodu 

rozptýlených skupin do Hostýnských vrchů. 

Magurka 
Srub na úbočí byl několik dnů 
dalším stanovištěm první 
skupiny partyzánů.

Slovensko

Horní Bečva

Prostřední Bečva

Velké Karlovice

Malé Karlovice

Přesun brigády na Moravu
Přechod partyzánské brigády na Moravu nebyl jednodu-
chý, první dva pokusy nebyly úspěšné. Proto se partyzá-

ni rozdělili na několik skupin a přecházeli postupně. 

1/ 22. září 1944 - první pokus o přechod, střet s celníky 
v Malých Karlovicích 

2/ 25. září 1944 - druhý pokus, boj s německými oddíly 
v údolí Podťaté ve Velkých Karlovicích, ústup po celoden-

ním boji před velkou přesilou – největší ozbrojené střet-
nutí s partyzány u nás

3/ rozdělení na skupiny, v noci z 28. na 29. září přechod 
první skupiny, postupné shromáždění brigády na Trojač-

ce u Horní Bečvy

Brzy po příchodu do Beskyd byly poslány dvě skupiny do Hostýnských 
vrchů. V prostoru Čertova mlýna tak zůstalo přes 100 partyzánů 
a další se přidávali. Zajišťovat jídlo, vybavení nebo úkryt pro takové 
množství lidí musel být velký problém. 

„Přísahám při všem, co je mi svaté, že v boji za osvobození 
Československé republiky nebudu litovat ani svých sil, ani 
svého života...“

začátek přísahy partyzánů 

Partyzáni museli v horách pod Čertovým mlýnem často měnit své 
stanoviště. Byli totiž neustále ohrožováni německými jednotkami, 
zejména protipartyzánským oddílem „Ruhsam.“ 
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zde stojíte

Naučnou stezku zhotovil Salamandr      (www.salamandr.info) / text sestavil: Vojtěch Bajer / design: sumec+ryšková (www.sumecryskova.com) 
fotogra$e: repro L. Baletka, Rožnov a jeho okolí v odboji proti fašismu; A. Hanáček, 1. Československá partyzánská brigáda Jana Žižky / 
tisk: Velkoplošný tisk, 2008
Zvláštní poděkování za pomoc patří Zdeňku Pomklovi.

K vytvoření Naučné stezky Čertův mlýn přispěli: Správa CHKO Beskydy, Lesy České republiky s.p., Radegast a internetový server Beskydy.cz.
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