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Pocházel z početné rodiny (měl 13 sourozenců). V roce 1932 
nastoupil základní vojenskou službu u pěšího pluku 37 v Levoči. 
Následně prodělal školu pro důstojníky v záloze. U 43. pěšího 

pluku vykonával funkci velitele čety, později velitele roty doprovodných zbraní. 
Po příchodu německých okupantů se stihl v srpnu 1939 ještě oženit a čtyři 
měsíce nato, 6.12.1939, přešel ilegálně maďarské hranice a přes Jugoslávii a 
Sýrii se v lednu 1940 dostal do francouzského přístavu Marseille.  Po prezentaci 
v čs. zahraniční armádě 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 se mu podařilo odplout lodí Rod el Farag do Anglie. Zde byl 
opět ustanoven velitelem roty, přičemž dokázal své velitelské nadání. 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. Od 
ledna 1946 se stal, již v hodnosti majora, velitelem tankového 
praporu 13. tankové brigády v Přáslavicích a ve Šternberku. Po 
komunistickém převratu v únoru 1948 byl nejdříve „odejit“ na 
dovolenou s čekaným a 1.10. 1948 propuštěn ze svazku čs. armády.

NS Wolfram

cedule č. 5

 začíná zde, u hotelu Srdce Beskyd 
 a vede po zeleném značení směrem na Břestový 

. Po 1,1 km stezka odbočuje vlevo na lesní 
cestu, kde dále pokračuje k  a končí pod 

pomníčkem J. Bierského ( ). Zpět lze jít po opět po značení 
NS, nebo také lesní cestou, která je na mapě vyznačena tečkovaně. 
Celá trasa NS měří okolo 5,2 km a má čtyři zastavení. V místě 
zavraždění J. Bierského stojí pomníček a informační .
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Zpracoval a vybudoval

  Místní klub Frýdek-Místek
  Kunčice pod Ondřejníkem 114, 739 13
  tel:  777 103 532
  informace@v-klub.cz        

VV
KK

Vlastenecký klubVlastenecký klub

http://odboj.v-klub.cz http://odboj.v-klub.cz 
www.v-klub.czwww.v-klub.cz

Použité fotografie: archiv historického 
oddělení MZM a archiv Tomáše Jambora.

WOLFRAM paradrop: In the night from 13th September on 
14th September, 1944 6 Czechoslovakian troopers parachuted 

down in Moravian-Silesian Beskydy Mountains. The goal of the 
paradrop was to create a partisan antifascist group of domestic 
resistance. The group, however, lost their wireless operator (Karel 
Svoboda) as well as their radio station and thanks to that it had only 
limited possibilities. Few times it encountered German division a 
because of a betrayal they lost another man (Josef Bierský). 
Wolfram functioned in the Beskydy Mountains till the end of 
November when the last four members of the Wolfram group (Josef 
Otisk, Josef Černota, Vladimír Řezníček, Robert Matula) moved to 
Brno region where they built new sabotage group.

velitel výsadku Josef Otisk
Narozen 30. 1. 1911 v Brně-Líšni
Zemřel 10.1. 1986 v Brně-Líšni

Ministerstvo obrany ČR

Josef Černota se narodil a žil ve Staré Břeclavi, kde se vyučil krejčím. 
Po mnichovské zradě (a německém záboru) odešel do bezpečí 
okleštěné republiky a následně utekl v květnu 1939 před hrozbou 

odvodu do německého Wehrmachtu do Polska ke vznikající čs. zahraniční 
jednotce. Odtud zamířil do severní Afriky k francouzské cizinecké legii, ale po 
začátku války přijel s ostatními čs. dobrovolníky do jihofrancouzského městečka 
Agde, kde se formovala čs. armáda. Zde se zúčastnil těžkých ústupových bojů na 
francouzské frontě v červnu 1940. Po porážce Francie odplul na parníku Rod el 
Farag  do Velké Británie,  kde se stal příslušníkem 2. roty 2. pěšího praporu ve 
Walton Hallu. Prodělal několik speciálních výcviků a pro svoji zdatnost působil v 
některých dalších kurzech i jako instruktor. 
Následně byl přidělen k výsadku Wolfram 
jako zástupce velitele.
Po válce se stal hlavním instruktorem 
výcviku diverze a sabotáže. Stal se 
symbolem výcvikového programu 
výsadkových jednotek. Vedl také výcvik 
židovské organizace Hagana, která 
pomáhala při vzniku státu Izraele. V roce 
1951 musel z čs. armády odejít.

velitel 2. roje Josef Černota
Narozen 1.8.1916 ve Staré Břeclavi

Zemřel 22.10.2001 v Břeclavi
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seskok Otiskovy skupiny
seskok Cernotovy skupiny
na Mecovou
na Trojacku
za  D.Murzinem na Magurku
na Samcanku
na Smrku (budování tábora)
místo vraždy Bierského
místo stretu s Nemci
presun do Kuncic p..O.
shoz  materiálu na Baraním.
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Brno
Líšeň

Frýdlant n.O.
Lubno

Kunčice pod
Ondřejníkem

Muzeum
Beskyd

Moravské
zemské
muzeum

Morávka

V noci z 13. na 14. září 1944 seskočila v 
Moravskoslezských Beskydech v okolí Slavíče 
(Morávka) šestičlenná československá 
paraskupina s krycím názvem Wolfram. 
Jejím cílem bylo připravit a organizovat 
partyzánskou činnost v severní části moravsko-
slovenského pomezí a provádět rozsáhlou 
bojovou a záškodnickou činnost.

P o  a b s o l v o v á n í  
speciálních kurzů byla 29. 
června 1944 skupina 
p ř e j m e n o v á n a   z  
původního krycího názvu 
Hora na Wolfram a 
obdržela zadání úkolů pro 
činnost v  protektorátu. 
Odlet proběhl z letiště 

Brindisi v jižní Itálii. Původní cíl (Lysou horu) se 
novozélandským pilotům nepodařilo najít, takže 
vysadili výsadkáře v prostoru Nytrová-Kotly. Kvůli 
vzpříčení radiostanice v otvoru letounu se první 
skupina bohužel rozdělila. Zároveň přišel rtn. J. 
Bierský o nožní zásobní kontejner a krátce po dopadu 
musel zastřelit dva německé pohraničníky a jejich 
psa. Rtn. K. Svoboda již takové štěstí neměl a 18. září 
1944 byl dopaden německým pátracím oddílem 
nedaleko Morávky u samoty Úspolka. I přes tvrdý 
nátlak gestapa odmítl přistoupit na jakoukoli 
spolupráci. Skupina tak ovšem přišla o radistu a o 
svou jedinou radiostanici typu 3MK-2B.

Všech 6 příslušníků Wolframu v létě 
1944 na čs. základně Laureto v jižní Itálii.

Vážení návštěvníci hor, Naučná stezka Wolfram se nalézá na území Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy a prochází územím přírodní rezervace Studenčany. Proto 
Vás prosíme o ohleduplnost k životnímu prostředí.

V období II. světové války absolvovalo 211  
důstojníků a 363 poddůstojníků a vojínů  
československé zahraniční jednotky ve Velké 
Británii speciální parašutistický výcvik pro 
plnění sabotážních a zpravodajských úkolů v 
okupované vlasti. 

Z těchto vycvičených mužů 
pak Ministerstvo národní 
obrany čs. exilové vlády v 
Londýně vyslalo na území 
Protektorátu Čechy a Morava a 
Slovenského štátu 94 vojáků v 
34 skupinách. Celkem 38 

parašutistů se nedožilo osvobození. Největší a 
svým určením výjimečná byla skupina 
Wolfram, která  působila v této části Beskyd.

Černota (vlevo) se svými vojáky. Anglie.

Poděkování za podporu při instalaci
t é t o  i n f o r m a č n í  c e d u l e .

Kpt. Josef Otisk (v přilbě)
s Dr. Edvardem Benešem
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