
KŘEST OHNĚM

ODCHOD Z BESKYD

Jiþ 3. listopadu 1944 obkl?čily 
n?mecké protipar-
tyz?nské jednotky 
celou oblast, kde 
členové skupiny 
Wolfram budovali 
zimn? t?bor . 

Naðt?st? se jim 
poda?ilo probojovat se z obkl?čen? 
bez ztr?t na þivotech. Na m?st? vðak 
museli zanechat v?tðinu vybaven?, 
z?soby munice, v?buðnin a zbran?.

Nejv?tð? n?mecké protipartyz?nské 
p?trac? akci (s kryc?m n?zvem Tet?ev) 
unikli členové Wolframu jen o vl?sek 
– ukryt? v holubn?ku u rodiny 
V. ?ezn?čka v Kunčic?ch p. O.

Po skončen? akce Tet?ev se 
zb?vaj?c? členové skupiny 
Wolfram p?esunuli na jiţn? 
Moravu k Brnu, kde pokračo-
vali v dalđ?m boji proti 
n?meck?m okupant?m.
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Největ í německé protipartyzánské 
pátrací akci (s krycím názvem Tetřev) 
unikli lenové Wolframu jen o vlásek 
– ukrytí v holubníku u rodiny 
V. Řezní ka v Kun icích p. O.

Po skončení akce Tetřev se 
zbývající členové skupiny 
Wolfram přesunuli na jižní 
Moravu k Brnu, kde pokračo-
vali v dalším boji proti 
německým okupantům.
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Poch?zel z d?lnické rodiny a pracoval jako 
horn?k. V polovin? roku 1939 odeðel ileg?ln? 
do Polska, kde se p?ihl?sil k čs. vojensk?m 
jednotk?m. P?es cizineckou legii se dostal 
k čs. arm?d? ve Francii, kde se z?častnil boj? 

na front?. V Anglii n?sledn? prod?lal v?cvik pro pln?n? 
zvl?ðtn?ch ?kol?. Jeðt? v Anglii se v dubnu 1944 oþenil 
s Violet Edith Wright z Oxfordu, kter? se za n?m po v?lce 
p?ist?hovala do Československa. 
Jako jiþ nadporuč?ka v z?loze se jej po ?noru 1948 
ne?sp?ðn? pokusil i  odsoudit  za nesouhlas 
s komunistick?m veden?m v arm?d?. Ihned 
po osvobozuj?c?m rozsudku odeðel 4. 4. 1948 ileg?ln? 
(i s rodinou) do Velké 
Brit?nie a v roce 1958 
s e  p ?e s t ? h o v a l  
do Kanady, kde þije 
dodnes. 

Robert MATULA
Narozen 19. 12. 1919 v Radvanicích

Dnes žije v Britské Kolumbii v Kanadě

Naučná stezka paraskupiny WolframNaučná stezka paraskupiny Wolfram

Dřevěná schránka
na informační leporela.

Dřevěná schránka
na informační leporela.

Tento projekt 
podpořilo 
finančně 

statutární město 
Ostrava.
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Vybudov?no za
finančn? podpory

Ministerstva 
obrany ČR.

Právě se nacházíte na 
konci “malého okruhu” NS 
Wolfram. Můžete se vrátit 

zpět na Morávku - buď pěšky 
po silnici nebo autobusem. “Velký 
okruh” pokračuje směrem do Kotlů 
a končí u Kolářovy chaty Slavíč.

VV
KK

Vybudoval:

Místní klub
Frýdek-Místek

http://odboj.v-klub.cz

Vlastenecký klub

 

Vybudoval:

Vlastenecký klub
Místní klub

Frýdek-Místek

http://odboj.v-klub.cz 
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Děkujeme za souhlas 
s umístěním této cedule:

OÚ MorávkaOÚ Morávka

Josef OTISK
Narozen 30. 1. 1911 v Brně-Líšni
Zemřel 10.1. 1986 v Brně-Líšni

Pocházel z početné rodiny. V roce 1932 
nastoupil základní vojenskou službu 
u pěšího pluku 37 v Levoči. Následně 
prodělal školu pro důstojníky v záloze. 
Po okupaci se ještě stihl oženit ( v srpnu 
1939) a již 6. 12. 1939 přešel ilegálně 

maďarské hranice. Přes Jugoslávii a Sýrii se v lednu 
1940 dostal do francouzského přístavu Marseille. 
V Agde byl ustanoven velitelem 12. (kulometné) roty 
u 2. pěšího pluku. Aktivně se účastnil bojů na frontě a byl 
vyznamenán Čs. válečným křížem 1939. Po pádu 
Francie byl v Anglii opět ustanoven velitelem roty.
Prodělal několik speciálních kurzů (včetně výcviku 
britských commandos) a byl vybrán pro zvláštní úkoly 
ve vlasti jako velitel paraskupiny Wolfram.
Po válce nejdříve pracoval jako důstojník 2. oddělení 
MNO. Po komunistickém převratu byl z armády 
propuštěn.

R. Matula, J. Černota, J. Bierský.
Londýn - červen 1944

Vladim?r ?ezn?ček, Josef Černota
a Karel Karas v m?st? bunkru 
na svahu Smrku; 1993.


