
Vladimír Řezníček
Narozen 18.6.1919 v Kunčicích p.O.
Zemřel 10.1.2001 v Kunčicích p.O.

V Kuncicích vychodil 5 tríd obecné školy 
a 3 rocníky meštanské školy. Pracoval jako 
studnar. 
Na tretí pokus prešel ilegálne do Polska 
do cs. vojenského tábora v Malých 
Bronovicích. 

Po vypuknutí války ustupoval na východ. Prošel celým 
Rumunskem a lodí Bessarabia preplul Dardanely do Sýrie 
a dál lodí do Francie do Agde. Zde prodelal ústupové boje 
na fronte ve Francii. Po pádu Francie preplul lodí Rod el 
Farag do Anglie, kde sloužil u 2. pešího praporu.
V lednu 1943 byl vyslán spolu s Josefem Otiskem 
do základního kurzu útocného boje do Skotska. Poté 
prodelal kurz v seskoku padákem a následne byl vybrán 
do skupiny Wolfram. 
Po válce byl povýšen na nadporucíka a koncem roku 1946 
odešel do civilu.

Stezka paraskupiny WolframStezka paraskupiny Wolfram

Děkujeme za souhlas 
s umístěním této cedule:

Děkujeme za souhlas 
s umístěním této cedule:

Trasa NS Wolfram
- malý okruh -

Trasa NS Wolfram
- malý okruh -

99

66

77

88

55

22

11

33

44

BUDOVÁNÍ TÁBORA

POPRAVA KONFIDENTKY

Ob? skupiny (Wolfram a skupina 
kpt. Niðčimenka) odeðly na jiþn? svah 
Smrku, kde začaly budovat zimn? t?bor 
(podzemn? bunkr). 

Partyz?nské hl?dky v ??jnu 1944 
opakovan? zadrţely ţenu, kter? ?dajn? 
cht?la nosit partyz?n?m j?dlo.

P o  p r o h l e d ?n ? 
a v?slechu bylo 
zjiđt?no, ţ e se 
jedn? o konfi-
dentku Gestapa.
Partyz?nsk? soud 
j i  n a  z ?k l a d ? 
d?kaz? odsoudil 

k smrti a rozsudek byl vykon?n 
Josefem Černotou 
nedaleko t?bora 
skupiny Wolfram.

Tento projekt 
podpořilo 
finančně 

statutární město 
Ostrava.

Vybudov?no za
finančn? podpory

Ministerstva 
obrany ČR.
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Vybudoval:

Místní klub
Frýdek-Místek

http://odboj.v-klub.cz

Vlastenecký klub

 

Vybudoval:

Vlastenecký klub
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Rekonstrukce popravy 

konfidentky Ryplové; Smrk 1993

Natáčení Možnosti hrdinů;
P. Hvižď, V. Řezníček, J. Břečka

v Kunčicích p. O., 1993


