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Právě  se  nacház í t e  
u sedmé cedule “velkého 
okruhu” NS Wolfram.

 
Trasa pokračuje směrem do Kotlů 
a končí u Kolářovy chaty Slavíč.
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Oddíly ke zvláštnímu určení/použití
První speciální německá protipartyzánská jednotka 
v protektorátu (v počtu 250 mužů) vznikla v květnu 1944 
ve Frýdku. K pokrytí severovýchodní Moravy bylo 
vytvořeno 10 stíhacích oddílů (Jagdkommandos) 
se sídly v okolních městech či obcích a také zde 
na Morávce. Právě příslušníci tohoto oddílu zajali 
v těchto místech radistu Wolframu rtn. K. Svobodu.

Vzhledem k sílícímu odboji byly tyto jednotky posíleny 
o rotu z 21. policejního pluku SS (o 100 mužích).
Sídlo štábu bylo v souvislosti s přípravou akce Tetřev 
přeneseno v polovině listopadu 1944 z Frýdku do 
Rožnova p. R. Od září 1944 zde operovaly také 
protipartyzánské jednotky německé bezpečnostní 
policie - oddíly ke zvláštnímu určení/použití.

Všechny uvedené jednotky se zúčastnily velké 
protipartyzánské akce Tetřev, která měla za následek 
odchod skupiny Wolfram do Kunčic p. O. a následně na 
jižní Moravu.
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ZATČENÍ
Po někol ika  dnech bloudění  
v neznámém terénu a hledání 
kamarádů byl Karel Svoboda 19. září 
1944 zatčen německým proti-
partizánským pátracím oddílem 
(Jagdkommandem). A to jen pár 
metrů od tohoto místa!

Výsadek Wolfram tak přišel o své 
j e d i n é  s p o j e n í  s  L o n d ý n e m  
a budoucnost celé mise byla 
ohrožena. 

ZATČENÍ

Na chv?li se vr?t?me v čase do nočn?ch hodin 13. z??? 1944, kdy vzp??čen? 
radiostanice v otvoru letounu zp?sobilo zdrţen? a n?sledné rozbit? 
v?sadku paraskupiny Wolfram a radista K. Svoboda se ocitl s?m v ciz?m 
prost?ed?. 

RÁDIOVÉ PROTIHRY
Jednou z forem boje proti para-
skupinám z východu i ze západu byly 
tzv. rádiové protihry. Zatčení radisté 
byli nuceni vydat šifrovací klíč a pod 
dohledem gestapa nadále vysílat 
upravené radiogramy, jejichž cílem 
bylo matení nepřítele, pronikání do 
organizací domácího odboje a jejich 
následná likvidace apod. Pro případ 
zatčení byli proto radisté vybaveni 
předem dohodnutými varovnými 
kódy, které měli vkládat do gestapem 
připravených depeší a tím varovat 
ústředí, že vysílají pod kontrolou. 

Rtn. Karel Svoboda však tyto varovné 
znaky nemusel použít, protože odmítl 
jakoukoli spolupráci s 
gestapem. A to i přes 
ve lmi  tv rdý  fyz ický  
a psychický nátlak!

RÁDIOVÉ PROTIHRY

Radiostanice 3MK B2

 

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


