
OSUDY SKUPINY WOLFRAM
Vysazení skupiny Wolfram proběhlo 
v noci z 13. na 14. září 1944 z letiště 
Brindisi v jižní Itálii.

Původní cíl (Lysou horu) se pilotům 
nepodařilo najít, takže šestice výsadkářů 
seskočila v prostoru Nytrová-Kotly.
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V období 2. svetové války vyslalo ministerstvo národní obrany cs. exilové 
vlády v Londýne na okupované území Cech a Moravy 30 paraskupin, 

v nichž bylo vysazeno 86 mužu. Celkem 44 z nich se nedožilo osvobození. 
Nejpocetnejší výsadkovou skupinou ze západu se stala skupina Wolfram, jejímž 
cílem bylo organizovat partyzánskou cinnost v severní cásti moravsko-slovenského 
pomezí a provádet zde bojovou a záškodnickou cinnost.
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Tento projekt 
podpořilo 
finančně 

statutární město 
Ostrava.

Děkujeme za souhlas 
s umístěním této cedule:
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Vybudov?no za
finančn? podpory

Ministerstva 
obrany ČR.

Právě se nacházíte u první 
informační cedule “malého” 
i “velkého” okruhu naučné 

stezky Wolfram.
Nyní můžete pokračovat po žluté 
turistické značce okolo vodní nádrže 
Morávka - směrem na Úspolku.

Vybudoval:

Místní klub
Frýdek-Místek

http://odboj.v-klub.cz

Vlastenecký klub
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Vlastenecký klub
Místní klub

Frýdek-Místek
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OÚ MorávkaOÚ Morávka

Všech šest príslušníku Wolframu:
Léto 1944; Ceskoslovenská základna Laureto v jižní Itálii.

Naučná stezka paraskupiny WolframNaučná stezka paraskupiny Wolfram

   V?þen? n?vðt?vn?ci hor,
pr?v? se nach?z?te u v?choz? informačn? tabule naučné stezky 
v?nované p?ev?þn? osud?m parađutistického v?sadku Wolfram.

   Vážení návštevníci hor,
práve se nacházíte u výchozí informa ní tabule nau né stezky 
venované prevážne osudum parašutistického výsadku Wolfram.
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Použité fotografie: 
archiv historického 

oddělení MZM a archiv 
Tomáše Jambora.
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Kpt. Josef Otisk (v přilbě)
s Dr. Edvardem Benešem
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1. roj pod velením kpt. Josefa Otiska  

        

2. roj pod velením rtn. Josefa Černoty

Na náhradní místo srazu - Mečová.
   První ubytování na chatě Trojačce.
 Schůzka s Dajanem Murzinem na Magurce.
 Nové ubytování na chatě na Samčance.

  Přesun na úpatí Smrku (budování zimního tábora).
  Přesun do Kunčic p.O. k rodině Vladimíra Řezníčka.

 Vyzvednutí shozu vybavení u Baraní.

Místo vraždy rtn. Josefa Bierského.

       Místo střetu s německými oddíly.
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Partyzánská obec MorávkaPartyzánská obec Morávka

Dřevěná schránka
na informační leporela.

Dřevěná schránka
na informační leporela.

Vypálená 
chalupa
rodiny 

Koloničných.

Stejnou míru odvahy a vlastenectví prokázali 
nejen vojáci, ale také obyvatelé okupované vlasti.
Obzvláště na horských samotách, jako právě zde 
na Morávce, mnozí riskovali své životy i životy 
svých blízkých. A mnoho z nich také tuto nejvyšší 
daň zaplatilo.
Po okupaci českých zemí pomáhalo nemálo 
obyvatel Morávky při převádění vojáků přes 
hranice. Když bylo zmařeno SNP, přišla 
na Morávku řada partyzánů ze Slovenska. Ti zde 
vždy našli ochotnou pomoc. Dostalo se jim 
ubytování, šatstva, jídla i potřebných informací. 
Bohužel, i zde se našli zrádci 
a kolaboranti, takže během 
války zahynulo 
68 místních 
obyvatel. 

Partyzánský bunkr
na Travném. 


