
Stezka paravýsadku WolframStezka paravýsadku Wolfram
Wolfram přenechal Niščimenkovi své 
kontakty na zpravodajskou síť R-3 a 
věnoval mu také větší finanční obnos. 
Parašutisté se na Otiskův rozkaz 
odebrali do Kunčic pod Ondřejníkem k 
rodině rtn. V. Řezníčka. Do Kunčic 
dorazili 9. listopadu 1944 večer a ukryli 
se v prázdném holubníku. Početné 
německé jednotky pročesávaly 
Beskydy doslova metr po metru. Dům 
rodiny Řezníčkových stál těsně za 
kruhem prohledávaného prostoru a jen 
pouhých 50 metrů od domku stála 
hlídka, která tento prostor uzavírala. 
Němečtí vojáci se dokonce chodili 
ohřívat k Řezníčkům do kuchyně. 
Přesun na jih: po ukončení akce 

"Tetřev" ,  kdy  se  
německá opatření 
poněkud zmírnila, se 
c e l á  s k u p i n a  
přemístila do Líšně u 
Brna, kde přečkala 
z i m u  u  O t i s k o v y  

rodiny.  Koncem února 1945 se všichni 
přesunuli do blízkosti Hostěnic a 
vytvořili si vlastní partyzánskou síť.

Josef Bierský
Narozen 19.3.1920 v obci Lubno

Zemřel 19.10.1944 na úbočí Smrku
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Vlastenecký klub
Místní klub Frýdek-Místek

http://odboj.v-klub.cz 

Vybudováno za
finanční podpory

Ministerstva obrany ČR

Pocházel z dělnické rodiny se silným vlasteneckým 
cítěním. V období mnichovské krize dobrovolně 
vstoupil do čs. armády, ale po okupaci byl z armády 

propuštěn. Do Polska přešel 18.7. a už 28.7.1939 se lodí Chrobry 
přesunul do Francie. Z cizinecké legie v Sidi Bel Abbes byl odeslán 
do jihofrancouzského Agde, kde byl zařazen k pěšímu pluku. Po 
porážce Francie odplul lodí Rod el Farag do Anglie, kde se 
dobrovolně přihlásil k plnění zvláštních úkolů v týlu nepřítele. Proto 
byl začleněn do skupiny Wolfram. Měsíc po seskoku v Beskydech 
jej cestou na schůzku s prof. M. Vysockým zákeřně zastřelil 
Stanislav Kotačka, kriminálník z řad partyzánů, (po válce byl 
popraven). Ostatky J. Bierského byly exhumovány 30.9.1945 a 
pietně uloženy na hřbitově Borová (obec Lubno).
Památníček na místě jeho vraždy postavili v létě 1978 brněnští trampové.

Poděkování Lesům ČR
za podporu při instalaci 
této informační cedule.

V  r á m c i  m o ž n o s t í  
prováděli diverzní akce, 
i když je omezoval 
nedostatek zbraní. Za 
nejvýznamnější  lze 
považovat přepad části 
štábu německé 16. tankové divize u 
Ochozu. 26. 4. 1945 přešli linii fronty u 
obce Jiříkovice. Byli zadrženi Sověty a 
prověřováni důstojníky NKVD. Po roce 
1948 byli všichni různou měrou 
perzekvováni komunisty a úplné 
rehabilitace se dočkali až po roce 1989.

Josef Černota (uprostřed) 
s brněnskými trampy (1978).

Pohřeb J.Bierského
Borová 1945

         Nyní se nacházíte u poslední tabule NS.

Stezka zde končí. Návrat je možný zpět po zelené 
značce NS  nebo po lesní cestě - přímo směrem dolů.

Děkujeme za 
ohleduplné chování
 v CHKO Beskydy.


