
30.10.1944 - Poprava Marie Ryplové

3.11.1944 - Střet s německými oddíly

Partyzánské hlídky opakovaně zadržely v 
říjnu 1944 ženu, která údajně chtěla nosit par-
tyzánům jídlo. Po prohlídce a 
výslechu bylo zjištěno, že se 
jedná o konfidentku Gestapa.
Partyzánský soud ji následně 
odsoudil k smrti a rozsudek 
byl vykonán nedaleko odtud.

Kvůli  vzrůstající aktivitě partyzánského hnutí 
v Beskydech na podzim 1944 začaly speciální 
německé oddíly důkladněji pročesávat hory. 
Ráno 3. listopadu 1944 noční hlídka 
upozornila na příchod Němců k bunkru 
Wolframu. Po krátké přestřelce se partyzáni 
beze ztrát na životech stáhli z  této oblasti na 
Samčanku, kde se dozvěděli o chystané 
protipartyzánské akci Tetřev.

První takto specializovaná jednotka v Protektorátu Čechy 
a Morava vznikla v květnu 1944 ve Frýdku. 
K pokrytí území Beskyd bylo vytvořeno 10 stíhacích oddílů 
(Jagdkommandos). Ale už v srpnu 1944 byly 
protipartyzánské jednotky posíleny o rotu SS, čímž jejich 
celkový počet stoupl na 350 mužů.
Největší německá protipartyzánská akce s krycím názvem 
Tetřev začala v  listopadu 1944   
a měla za následek odchod 
skupiny Wolfram z Beskyd do 
Kunč ic  pod Ondře jn íkem            
a následně na jižní Moravu.
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V těchto nepřístupných místech na úbočí 
Smrku se odehrálo několik lokálních 
dramatických okamžiků II. světové války. 

Přesně v těchto místech byl 6 střelnými 
ranami do zad zavražděn člen paravýsadku 
Wolfram rtn. Josef Bierský. Vrahem byl 
recidivista Stanislav Kotačka.

Po smrti svého člena začala skupina Wolfram, 
spolu se sovětskou zpravo-
dajskou skupinou kpt. Adama 
J. Niščimenka, budovat zimní 
tábořiště. Obytný bunkr byl od 
tohoto místa vzdálen asi 200 
metrů (směr vrchol Smrku) a na-
cházel se v hustém smrkovém 
porostu vlevo od této cesty.

V roce 1978 uskutečnila skupina trampů a 
příznivců vojenské historie z Brna (Tomáš 
"Čamba" Jambor, Julius Maleček a další) 
týdenní pobyt v Beskydech. Pod vedením 

Josefa Černoty se vydali po 
stopách skupiny Wolfram. 
Na místě seskoku (foto vlevo) a poblíž bunkru 
umístili dřevěné pamětní desky. Stejnou 
desku a kovový pomníček k uctění památky 
zavražděného J. Bierského umístili také zde.

19.10.1944 - Vražda Josefa Bierského

Říjen 1944 - Budování zimního bunkru

Připomínka Wolframu v roce 1978
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Tato informační 
c e d u l e  n e n í  
součástí naučné 
stezky Wolfram.
V y z n a č e n í  a  
rozmístění NS je 
zakresleno na 
obrázku vlevo.
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Vybudováno za
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Ministerstva obrany ČR

Poděkování Lesům ČR
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Vladimír Řezníček, 
Josef Černota a Karel 
Karas v místě bunkru 
na svahu Smrku; 1993.
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