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PROLOG

Už samotný název publikace Češi ve wehrmachtu odhaluje pro dnešní ve-
řejnost téměř zapomenutý a pro mnohé neznámý fakt, že za druhé světové
války sloužily v německé armádě tisíce vojáků české národnosti. Nejed-
nalo se přitom o sudetské Němce ani o členy smíšených rodin ani o poněm-
čené kolaboranty, ale přímo o rodilé Čechy. A to navzdory Hitlerovu pře-
svědčení, že „žádný Čech není této cti hoden“.

Přesto Češi bojovali v německých uniformách na všech frontách po
celou válku – v Rusku, ve Francii, v Itálii, v Africe – a u všech hlavních druhů
zbraní – u pozemního vojska, protiletecké obrany, námořnictva i letectva.
Čeština se stala společně s polštinou a lužickou srbštinou nezřídka jazy-
kem komunikace mezi německými vojáky – ne všichni uměli německy.

Jen málokterý Čech přitom udělal vojenskou kariéru. Většina zůstávala
po celou válku jen obyčejnými vojíny, což odpovídalo jejich pozici nedo-
brovolných odvedenců. Mnozí navíc z wehrmachtu dezertovali a pokud to
bylo možné, vstoupili do československých zahraničních jednotek.

Bezprostředně po válce – ale i po únoru 1948 – nebyli tito čeští veteráni
prohlášeni za zrádce, současně však ani za oběti nacismu. Ani jedno ani
druhé se tehdejším režimům nehodilo do vytváření ideálního obrazu vzdo-
rujícího národa, který si „s německými ozbrojenými složkami nijak ne-
zadal“.

Služba Čechů ve wehrmachtu se neměla stát součástí oficiální historio-
grafie. Proto bylo třeba tuto kapitolu moderních dějin zamlčet.

Avšak stalo se! Češi ve wehrmachtu opravdu sloužili. Mnozí z těchto
veteránů dodnes žijí. A po více než šedesáti letech se rozhodli své příběhy
vyprávět.
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VETERÁNI WEHRMACHTU 
A MNOHDY I ČESKOSLOVENSKÉ
ZAHRANIČNÍ ARMÁDY
Veteráni podle národnosti / Spor o poněmčování Čechů /
Hitler nechtěl Čechy ani jako dobrovolníky / Specifický
region Těšínské Slezsko a podvod se „slezskou národností“
/ Specifický region Hlučínsko jako území tzv. „staré říše“ /
Oběti nacistického režimu i aktivní příslušníci odboje

V České republice dodnes žijí tisíce veteránů německého wehrmachtu.
Možná některé z nich ve svém okolí znáte nebo jste o nich alespoň slyšeli.
V leckteré české rodině se vypráví, že dědeček nebo strýček bojoval v ně-
mecké armádě a nabízí se proto otázka, jak se do ní vlastně dostal. VždyF
Češi přece v německé armádě nesloužili a údajně ani sloužit nemohli.
Možná je těchto lidí u nás až překvapivě mnoho, zejména na severní Mo-
ravě. Pro jejich spletité válečné osudy přitom existují dvě vysvětlení, závi-
slá na jejich národnosti.

Jednak je velký počet wehrmacht-veteránů v dnešní ČR dokladem toho,
jak byl náš středoevropský prostor ještě před pouhými šedesáti lety národ-
nostně promíšený. Na to se zapomíná. Němci zde tvořili více než čtvrtinu
obyvatel a němečtí muži museli za války sloužit v německé armádě. Branná
povinnost se vztahovala jak na Němce ze sudetské oblasti, tak i na Němce
z Protektorátu. Smíšené rodiny přitom byly během okupace v převážné
většině úředně považovány za německé. Potomci německého obyvatelstva,
které zde po roce 1945 smělo zůstat (jednalo se přibližně o dvě stě tisíc
lidí), v následujících desetiletích v důsledku vládnoucích nálad zcela sply-
nuli s českou většinou. Pro mnohé mladé Čechy proto dnes může být pře-
kvapením, když zjistí, že mají německé předky – nejčastěji jednoho z pra-
rodičů, nebo alespoň příbuzné. Vzhledem k nedávné historii českých zemí
to však není nic významného.

Druhým vysvětlením je po dlouhá desetiletí oficiální historiografií pře-
hlížený fakt, že ve wehrmachtu sloužily i tisíce rodilých Čechů. Nejednalo
se přitom o žádné poněmčené kolaboranty, ale o mladé muže, kteří se do
německé armády dostali nedobrovolně a český národ nikdy nezradili.
Mnozí z nich dokonce z wehrmachtu dezertovali a dostali se do českoslo-
venských zahraničních jednotek. To je pro mnohé překvapení ještě větší.
O něčem takovém se v učebnicích dějepisu nepsalo a nepíše. Češi podle
nich přece „bojovali proti Německu“ v zahraničních jednotkách nebo
v květnovém povstání, ale nikdy na jeho straně…



Nacistické vedení Sudet i Protektorátu jakoby s souladu s tímto zbožným
přáním po celou válku usilovalo o to, aby Češi zůstali nebojujícím náro-
dem, a to nejen na spojenecké straně, ale dokonce i na straně států Osy.
Československá armáda byla zrušena a rozpuštěna hned v březnu 1939 po
obsazení českého vnitrozemí a ustanovení Protektorátu. Během okupace
existovaly na protektorátním území pouze dvě ozbrojené složky pozůstáva-
jící z Čechů, ani jedna však neměla nic společného s německou armádou.
Protektorátní Vládní vojsko o síle 6,5 tis. mužů bylo jen pasivní, strážní
a nepříliš spolehlivou formací, určenou k ochraně budov využívaných čes-
kou protektorátní vládou. V závěru války bylo pro jistotu z větší části od-
veleno do severní Itálie, kde asi osm stovek jeho příslušníků zběhlo k par-
tyzánům. Zachováno a vyzbrojeno lehkými zbraněmi zůstalo během
okupace také protektorátní české četnictvo. Obě ozbrojené složky se pak
v květnu 1945 podílely na přípravě a průběhu národního povstání. 

Vytváření jakýchkoliv vojenských jednotek složených z Čechů nebo ná-
bor českých jednotlivců přímo do německého vojska však Hitler hned na
začátku války výslovně zakázal. O povinných odvodech Čechů se během
války nikdy neuvažovalo, dokonce ani po první ruské zimě 1941–1942,
kdy německé armádě zoufale scházel téměř milion mužů. Odmítnut byl
i případný nábor dobrovolníků z řad české fašistické pravice.

Německá správa Protektorátu na pokyn z Berlína zakázala zformování
české legie dobrovolníků, kterou chtěl v létě 1941 sestavit Český svaz vá-
lečníků na pomoc v právě zahájené válce proti Sovětskému svazu – stejně
neslavně skončil i pokus o zformování české Dobrovolnické svatováclav-
ské roty SS v březnu 1945. Dobrodruzi z Českého svazu válečníků a mili-
tantní přívrženci české fašistické Vlajky se pak v průběhu okupace dobro-
volně „poněmčili“ (přihlásili se k německé národnosti a prošli rasovými
zkouškami) a k Waffen SS se pak dostali už jako „Němci“. Potomci těchto
kolaborantů dnes v ČR pochopitelně nežijí – všichni uprchli nebo byli od-
sunuti. Píšeme-li o Češích ve wehrmachtu, máme na mysli jen ty Čechy,
kteří po válce směli v Československu zůstat, protože republiku nikdy ne-
zradili. Mnozí z nich se naopak podíleli na odboji, zejména v řadách čes-
koslovenských zahraničních jednotek.

Češi představovali pro nacistické plány velký problém. Na jejich budoucí
poválečné postavení v uvažované „nové Evropě“ existovaly v nacistickém
vedení různé názory, od „smířlivých“ (postupné odnárodnění) až po ty nej-
radikálnější (vystěhování). Žádný z nich však nepřipouštěl obnovení „čes-
kého státu“, byF jakkoliv závislého na Německu, například podle sloven-
ského vzoru. Naopak, samotný Protektorát byl i nacisty svorně chápán jen
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jako „Protentokrát“, jak ho ve zcela opačné naději posměšně nazývali
Češi. Počítalo se s jeho zrušením a budoucím připojením celého českého
vnitrozemí přímo k Velkoněmecké říši jako její integrální součásti.

Samotná existence českého národa však představovala velmi vážnou
překážku pro tyto smělé plány na vybudování velkého a národně čistého
Německa už bezprostředně v prvních letech po předpokládaném „koneč-
ném vítězství“ ve válce. Sedm milionů Čechů vráželo klín do jinak sou-
vislého území osídleného Němci. Tím se jejich postavení lišilo od jiných
národů, které se dostaly pod nacistickou nadvládu. Jako „národ“ měli
„zmizet“ jako první. V konkrétních návrzích, jak to udělat, se nacističtí
předáci rozcházeli a během války, zatíženi jinými starostmi, se na žádném
definitivním řešení ani předběžně neshodli.

Češi přitom měli v nacistických kruzích i své „zastánce“. Na základě
rozsáhlého rasového výzkumu českého obyvatelstva, který se od ledna
1941 tajně prováděl na příkaz zastupujícího říšského protektora Heydricha
mezi školní mládeží, byli Češi podle tehdejších pseudovědeckých rasistic-
kých měřítek klasifikováni jako národ „dobré rasy“ vhodný k „poněmčení“
a dokonce „árijštější“ než sudetští Němci, Rakušané, Bavoři nebo východní
Prusové. To sice nadchlo část nacistického vedení, včetně říšského vedoucí
SS H. Himmlera, avšak pod tíhou Hitlerovy autority se na Čechy i nadále
pohlíželo vzhledem k jejich zjevnému slovanskému původu jako na „mé-
něcenný“ národ. V úřední praxi se to však příliš neprojevovalo. Na rozdíl
od některých jiných podrobených slovanských národů, například i ve srov-
nání se sousedním Polskem, nebyli Češi veřejně segregováni od Němců.
Dokonce byly povoleny i smíšené sexuální styky a úřední sňatky.

Vyloženou averzi k Čechům naproti tomu choval Adolf Hitler. Ostatní po-
hlaváři už tak odměření nebyli. Ti navrhovali „odstranit jen národně smý-
šlející českou inteligenci“ ( v jejich slovníku: „podrobit ji zvláštní proce-
duře“, tj. zlikvidovat), českým dělníkům naopak ukázat „vlídnou tvář“
a během dvaceti let je poněmčit anebo z nich udělat pouhou etnografickou
skupinu německého národa po vzoru Lužických Srbů. V této souvislosti
výhledově počítali přibližně do dvaceti let se zrušením Protektorátu a při-
vtělením českého vnitrozemí přímo do říše bez jakékoliv další autonomie.
Východní Morava měla být pravděpodobně přenechána Slovenskému státu.
Tuto politiku prosazovalo německé vedení Protektorátu a dokonce i SS.
Tyto kruhy by v zásadě nebyly ani proti povolání Čechů do zbraně na ně-
mecké straně už během války.

Hitler byl ale zásadně proti poněmčování Čechů, stejně jako proti jejich
odvodům a dokonce i proti náboru českých dobrovolníků „dobré rasy“
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k Waffen SS. Trval naopak na jejich poválečném vystěhování ze střední
Evropy.

„Češi mají pětisetleté zkušenosti s tím, jak dokonale hrát podřízenost
a nevzbudit přitom nedůvěru. Kolik Čechů se za mého mládí potloukalo
Vídní, naučilo se jazyk a pak se šikovně vetřelo do rozhodujících pozic ve
státě,“ tvrdil Hitler v roce 1942 s krajní nedůvěrou o Češích.

PociFoval k nim i rasovou nevraživost: „Češi nejsou ani Slované (což
pro něho rovněž nebyl čestný titul). Stačí Čechovi neostříhat fousy a podle
toho, jak směřují dolů, se hned pozná, že jde o potomka mongoloidních
kmenů…“

Co s Čechy, také věděl. Už v roce 1932 prohlásil: „… Musejí pryč ze
střední Evropy. Přesadíme Bémáky na Sibiř nebo do volyňské oblasti na
Ukrajině.“ Během války se objevily celkem čtyři předběžné návrhy, kam
by Češi mohli být po uvažovaném nacistickém vítězství přestěhováni: zá-
padní Ukrajina, ruské břehy Severního ledového oceánu, Sibiř a dokonce
i východoafrický ostrov Madagaskar.

Když se německá armáda vyrovnávala s obrovskými ztrátami po první
i druhé ruské zimě, Hitler trval na svém, že „Češi nejsou hodni cti býti po-
voláni do zbraně, protože jsou nepolepšitelní a zrádní“. I kdyby se jejich
vojenské nasazení omezovalo pouze na dobrovolníky, stejně by nechtěl,
„aby mu Češi po válce předložili politickou směnku, která by v důsledku
(české) krve prolité pro říši obsahovala požadavky pro něj nesplnitelné“.
Hitler nechtěl připustit, aby si Češi vybojovali právo na své poválečné za-
chování ve střední Evropě.

Naposledy se Hitler o Češích zmínil 4. dubna 1945 během setkání se
státním ministrem K. H. Frankem ve svém berlínském bunkru. S despek-
tem odmítl jeho návrh na vyslání „české delegace“ k Američanům, ve snaze
vyjednat s nimi „protibolševickou koalici“, a trval na zachování Protekto-
rátu pod přísným německým vedením v dosavadní podobě.

Hitlerova averze k Čechům je historicky dobře doložitelná a datuje se
pravděpodobně až k jeho pobytu ve Vídni před první světovou válkou. Po-
dle většiny jeho životopisců se právě tehdy stal antisemitou a protislovan-
ským xenofobem. Současně zůstává doložitelnou pravdou také fakt, že
Hitlerův nejbližší a možná i jediný kamarád z dětství August Kubizek byl
českého původu. Prezident Hindenburg zase Hitlera v době jeho politic-
kých začátků nactiutrhačně nazýval „českým svobodníkem“. Zřejmě ho
považoval za sudetského Němce, neboF si prý pletl Hitlerovo rodiště Brau-
nau nad Innem s českým Broumovem.
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Navzdory Hitlerově averzi a zákazům se rodilí Češi do německé armády
přesto dostali. A to zcela nedobrovolně, v rámci umělého vytváření „nových
Němců“ ve dvou specifických regionech na severní Moravě: v Těšínském
Slezsku a na Hlučínsku. Jednalo se přitom o oblasti, které v moderní histo-
rii, včetně období druhé světové války, měly převážně český charakter.

Ve specifickém regionu Těšínské Slezsko Češi narukovali do wehr-
machtu v důsledku promyšleného podvodu s Volkslisty a „slezskou národ-
ností“. Ve specifickém regionu Hlučínsko, které před rokem 1918 patřilo
k Německu, zase v důsledku zneužité skutečnosti, že se jednalo o bývalé
území tzv. „staré říše“ a na starousedlé Čechy se proto v roce 1938 nahlí-
želo jako na „bývalé Němce“, protože před rokem 1918 byli po celé gene-
race pruskými a německými občany.

Na Těšínském Slezsku si nacistické okupační úřady v malém vyzkoušely
to, co posléze chtěly realizovat i jinde: masové poněmčování. Tato inicia-
tiva podle všech dosavadních zjištění nevycházela přímo z berlínského
centra, ale spíše od nižších správních úřadů, které vedly s Hitlerem po ce-
lou válku spor o poněmčování Čechů a Poláků. Zatímco ony chtěly „český
živel“ poněmčit, Hitler výhradně jen „přesídlit na Východ“.

V malém a národnostně promíšeném regionu na hranicích s Polskem
nacistické úřady obratně využily vyhraněného regionálního cítění místních
českých obyvatel, kteří se už za Rakousko-Uherska považovali za Slezany
či za slezskou větev českého národa. Vedle české většiny zde přitom žily
také menšiny Němců, Poláků a v neposlední řadě i Židů. Ačkoliv žádný
z národů neměl většinu, Čechů bylo nejvíce. Například v bývalém okrese
Český Těšín žilo v roce 1920 18 tisíc Čechů, 5 tisíc Němců, 15 tisíc Poláků
a 1 tisíc Židů.

Krátce po první světové válce byla o toto území dokonce svedena po-
hraniční válka, která do dnešních dní zůstává stínem v česko-polských
vztazích.

Za sudetské krize se Polsko připojilo k územním požadavkům Německa
a MaUarska vůči Československé republice a Těšínské Slezsko se po jejím
vyústění 30. září 1938 skutečně dostalo pod polskou okupaci. Cizí režim,
který zde trval necelý rok, přitom těžce postihl především české obyva-
telstvo. Mnoho lidí bylo vyhnáno, ostatní museli přistoupit na politiku ná-
silného „popolšFování“. Ze strany polských okupantů při tom docházelo
i k velmi násilným a brutálním činům.

Ani polské obyvatelstvo však nevyšlo z této krátké okupace bez újmy.
Řada mladých mužů se dostala do polských ozbrojených sil a někteří
z nich byli o rok později postříleni v sovětské Katyni. Za oběF tomuto ma-
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sakru v letech 1940 –1941 padlo deset až patnáct tisíc polských důstojníků
a vojáků, kteří se během německosovětského útoku proti Polsku v září
1939 dostali do sovětského zajetí. Někteří do něj dokonce přešli dobro-
volně v naději, že v Sovětském svazu vznikne nová polská armáda, která
bude bojovat proti Německu.

Na Těšínsku byly po nastolení polské okupace okamžitě zrušeny veš-
keré české školy a zakázány dokonce i české nápisy. Obyvatele terorizo-
valy bandy šovinistů, kteří většinou ani nepocházeli z tamějšího kraje. Na
Štědrý den 24. prosince 1938 dostalo mnoho českých rodin šestihodinové
ultimátum k opuštění svých domů a majetku a k okamžitému odchodu do
Česko-Slovenské republiky. Na přelomu let 1938 –1939 se muselo pod ná-
tlakem vystěhovat dvacet až třicet tisíc Čechů a asi pět tisíc Němců. V Os-
travě si starší generace dodnes pamatuje, jak na Štědrý večer 1938 do
města dorazily kolony vyhnanců na koňských povozech nebo se žebřino-
vými vozy, z nichž mnozí v rukou svírali nastrojené vánoční stromečky.
Dopoledne netušili, že ještě v ten den budou vyhnáni.

Češi z oblasti Těšínského Slezska proto prožívali od počátku těsně
předválečných a válečných událostí poněkud jiný osud než ostatní české
obyvatelstvo ze Sudet a Protektorátu. Kromě německého nacismu je ohro-
žoval také nacionalistický kurz tehdejší polské vlády.

V září 1939 se však situace zásadně změnila. Polsko bylo napadeno Ně-
meckem (1. září) a Sovětským svazem (17. září), poraženo a přestalo exis-
tovat. Polskou okupaci Těšínského Slezska vystřídala okupace německá
a noví správci se rozhodli předtím postižené obyvatelstvo získat na svoji
stranu a rozšířit tak „německé řady“. Důvod byl zřejmý. Území Těšínska
sice bylo už v září 1939 předáno přímo pod německou správu a připojeno
k nově vzniklé říšské župě Horní Slezsko (její větší část zahrnovala přile-
hlé území dnešního Polska), avšak po celý následující rok se objevovaly
neoficiální zprávy, že Těšínské Slezsko možná nakonec bude ještě připo-
jeno k Protektorátu. Berlín totiž neměl příliš velký zájem o území „s čes-
kou většinou“ a nabízel ho protektorátnímu prezidentovi Emilu Háchovi
výměnou za jeho „slib věrnosti“ Vůdci a Velkoněmecké říši. Hácha však
tehdy ještě nebyl ochoten zajít v respektování německé nadvlády až tak da-
leko, protože stále tajně udržoval kontakt s exilovou vládou Edvarda Be-
neše v Londýně a řídil se i jejím názorem. Připojení Těšínského Slezska
k Protektorátu proto bylo v roce 1940 odmítnuto. Přesto se nové německé
úřady v dotyčném regionu rozhodly pro každý případ zajistit svoji moc
samy a pokusily se ještě v roce 1940 vytvořit na Těšínském Slezsku pod-
vodem „německou většinu“.

Vnucovaly těšínským Čechům a všem národnostně nevyhraněným oby-
vatelům, aby se přihlásili ke „slezské národnosti“. Za Slezany se přitom
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řada z nich skutečně považovala. Část jich tuto příslušnost chápala jako
jistou podružnou kategorii české národnosti, další jen jako regionální pří-
slušnost ke Slezsku bez ohledu na „pokrevní původ“. Nacistické úřady
však vytvořily tuto národnostní kategorii nikoliv jako větev českého,
nýbrž německého národa. Přihlášení ke „slezské národnosti“ proto bylo
obratem spojeno s „poněmčováním“: například všichni „Slezané“ museli
chodit do německých škol a české školy nebyly v září 1939 na Těšínsku
obnoveny.

Velká část obyvatel Těšínského Slezska, původně české národnosti,
podepsala v březnu 1942 takzvanou Volksliste III (německé občanství na
odvolání). Ta byla více List – v překladu lstí, než Liste – listinou. Z těch,
kteří ji podepsali, udělala přímo říšské občany a „německé Slezany“ se
vším všudy (jinak Češi zůstávali jak v Protektorátu, tak i v Sudetech pou-
ze protektorátními občany bez říšské státní příslušnosti a nebyl na ně ani
vyvíjen nátlak, aby svoji národnost a občanství změnili). Na Těšínském
Slezsku tomu bylo jinak. Bez Volkslisty a „dobrovolného“ přihlášení se ke
„slezské národnosti“ měli místní obyvatelé jen velmi omezenou perspek-
tivu a čekal by je život v nejistotě před případným vystěhováním.

Lidé Volkslisty podepisovali ze strachu. Říšské občanství prostřednic-
tvím Volksliste III a „slezské národnosti“ bylo kromě těšínským Čechům
vnucováno také Polákům, a to nejen na Těšínsku, ale v celém regionu Hor-
ního Slezska. Německé občanství tam touto cestou přijal asi jeden milion
osob původně polské nebo slezské národnosti.

Z obyvatel českého původu z okolí Havířova, Frýdku a Českého Tě-
šína se tak v roce 1942 stali státní občané Velkoněmecké říše. Jako takoví
museli záhy nastoupit k pracovní a vojenské službě do německých ozbro-
jených sil. Jen velmi málo z nich se přihlásilo k Waffen SS (mimochodem,
nejvíce příslušníků jednotek SS v přepočtu na obyvatele a brance v rámci
celé Evropy se rekrutovalo z jedné německé vesnice na Jihlavsku a téměř
všichni padli). Převážná většina těšínských Čechů naopak skončila jako
řadoví vojíni ve wehrmachtu nebo jako pomocníci u RAD (Říšské pra-
covní služby). Zvláště těžce pak na muže z Těšínska dolehla mimořádná
opatření přijatá po vyhlášení totální války v roce 1944. Tehdy byli odvá-
děni i šestnáctiletí chlapci a muži s vážnými zdravotními problémy.
Velení wehrmachtu z nich narychlo a po krátkém výcviku sestavovalo
divize takzvaných „lidových granátníků“, které měly v beznadějných bo-
jích proti ruským tankům až osmdesátiprocentní ztráty. Mnoho odvede-
ných mladých českých mužů padlo nebo skončilo na dlouhé roky v sovět-
ských zajateckých táborech, z nichž se někteří už nikdy nevrátili. Jiní
zběhli k československým zahraničním jednotkám a bojovali proti Ně-
mecku.
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Podle některých historických studií čeští dezertéři z wehrmachtu tvořili
přibližně 20 % mužstva československých zahraničních jednotek podříze-
ných prezidentu Benešovi. Například po porážce Rommelova Afrika-
korpsu v severní Africe v roce 1943 se u britských vojenských úřadů při-
hlásilo celkem čtyřicet osm zajatých vojáků v německých uniformách,
kteří o sobě prohlásili, že jsou Čechy z Těšínského Slezska. Byli dáni stra-
nou od ostatních zajatců a nakonec se dostali do československých zahra-
ničních jednotek v Anglii.

Češi byli nedobrovolně odváděni do německého wehrmachtu také z oblas-
ti Hlučínska, z malého regionu, který se táhne podél polských hranic mezi
Ostravou a Opavou. Tento region, rovněž obývaný převážně českým oby-
vatelstvem (dříve si sami říkali Moravci), patřil před první světovou vál-
kou k Německé říši a nikoliv k Rakousko-Uhersku jako zbytek českých
zemí. Místní Češi byli před rokem 1918 říšskými občany a „poddanými“
pruského krále a německého císaře a v pruském, později německém státě
žili po celé generace jako česká národnostní menšina.

Po roce 1918 se československý prezident T. G. Masaryk a tehdejší mi-
nistr zahraničních věcí Edvard Beneš na mezinárodních konferencích zasa-
dili o to, aby Hlučínsko bylo vzhledem k svému národnostnímu složení při-
pojeno ke vznikající Československé republice. Co se národnostní skladby
týče, v roce 1920 žilo na Hlučínsku 39 tisíc Čechů a jen 8 tisíc Němců.

Region byl anektován nacistickým Německem hned 30. září 1938
v souvislosti s odstoupením Sudet. Administrativně byl zahrnut do nově
vzniklé sudetské župy. Oproti jiným sudetským územím však Hlučínsko
mělo specifické postavení, protože na rozdíl od nich k Německu v minu-
losti patřilo. Proto zde místní nacistické úřady začaly obratem prosazovat
politiku „poněmčování“, a to za pomoci argumentů, že místní čeští staro-
usedlíci „přece vždycky byli Němci“ nebo „alespoň německými občany“.
Čechům proto byla vnucena říšská státní příslušnost a jako takoví museli
narukovat do wehrmachtu. Čekal je podobný osud jako rodáky z Těšín-
ského Slezska: válka v uniformách německých vojínů, smrt, zranění, zajetí,
nucené práce nebo dezerce. Opět se mnozí z nich zapojili do domácího
nebo zahraničního odboje.

Po skončení války nebylo podepsání Volkslisty ani „obnovení“ říšské státní
příslušnosti na Hlučínsku považováno za vyloženou kolaboraci nebo zradu.
Obyvatelé Těšínského Slezska, včetně veteránů wehrmachtu, získali v roce
1945 ve velké většině osvědčení o národní (české) spolehlivosti“ a nebyli
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odsunuti. Do odsunu nebyli zahrnuti ani veteráni z Hlučínska, pokud se
před válkou (zejména při sčítání lidu v roce 1930) hlásili k české národ-
nosti. Z obou regionů bylo odsunuto pouze německé obyvatelstvo – tedy ti,
kteří se za Němce sami prohlašovali už před válkou a k německé národ-
nosti se vždycky hlásili.

Československá historiografie se však v letech 1945 –1989 válečnými
osudy českých veteránů wehrmachtu přesto příliš nezabývala. Na vše se
mělo v tichosti zapomenout. Před fakty se dávala přednost vytváření iluze,
že „Češi na německé straně nikdy nebojovali“. Tento ne zcela přesný fakt
pak vstoupil i do obecného povědomí české veřejnosti. Na válečné vyslou-
žilce z Těšínského Slezska a Hlučínska se proto z neznalosti historické
pravdy často pohlíželo jako na „bývalé Němce“, nebo ještě hůře jako na
zrádce. Ve skutečnosti byli oběFmi a rukojmími tehdejších totalitních re-
žimů, kteří poznali útrapy a krutost války z obou stran. Jednak jako Češi
pod dvěma okupacemi (polskou a německou) a současně i jako němečtí
vojáci a váleční zajatci. Mnozí z těch, kterým se z wehrmachtu podařilo
dezertovat a bojovali pak v československých zahraničních jednotkách,
dopadli ještě hůře. V padesátých letech se stali oběFmi politických perze-
kucí a řada z nich skončila na dlouhé roky ve vězení.
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Z ROMMELOVA AFRIKAKORPSU
DO ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
V ANGLII
Plk. Otmar Malíř: příslušník československého zahraničního
odboje na západní frontě, vyznamenaný Válečným křížem

Mnoho těšínských Čechů během války z wehrmachtu dezertovalo a vstou-
pilo do jednotek československé zahraniční armády, které se tehdy formo-
valy na území Velké Británie a Sovětského svazu. Čeští přeběhlíci tvořili
zhruba pětinu jejich mužstva. Opakovala se tak historie z první světové
války, kdy čeští vojáci také přebíhali z rakouské armády do vznikajících
československých legií a bojovali za vznik Československé republiky.

Za druhé světové války však byla jakákoliv dezerce mnohem obtížnější.
Wehrmacht byl na rozdíl od rakouské armády jednonárodnostní a do znač-
né míry i jednonázorový. Prošpiclovaný nejrůznějšími fanatiky a udavači.
Dokonce i řadoví němečtí vojáci většinou chápali dezerci svých spolubo-
jovníků jako zradu a byli by schopni proti ní sami zakročit. Každý Čech,
který se rozhodl pro útěk, se proto musel spoléhat jen sám na sebe.

Dezerce patřily mezi nejriskantnější a také nejodvážnější situace, do
kterých se Češi ve wehrmachtu mohli dostat. Zvláštní vojenské soudy
tehdy vynášely s naprostou samozřejmostí hrdelní tresty za mnohem nižší
přestupky proti „přísaze věrnosti Adolfu Hitlerovi a Velkoněmecké říši“.
Za pokus o dezerci či za pouhé prozrazené úvahy o ní mohl provinilce če-
kat jedině rozsudek smrti a okamžitá poprava, často před nastoupenou jed-
notkou. Nejeden český rodák z Těšínska takto skončil (ani za první světové
války to však nebylo jiné, i když samotné dezerce byly mnohem snazší
a někdy přeběhly celé jednotky složené z českých vojáků).

Plk. Otmar Malíř z Prostřední Suché na Těšínsku na vlastní kůži poznal,
že zběhnout z německé armády nebylo jednoduché dokonce ani v britském
zajateckém táboře. Patřil však mezi ty šFastnější, kterým se výměna ně-
mecké uniformy za československou nakonec přece jen podařila.

Ač byl od počátku okupace silně protinacistického smýšlení a chtěl se
podílet na odboji, musel v září 1942 na základě vynuceného podpisu jeho
otce pod Volkslistu narukovat do wehrmachtu. Po krátkém výcviku byl za-
řazen do jednotek Rommelova Afrikakorpsu a v březnu 1943 poslán na
frontu do severní Afriky. V té době tam však válka již končila.
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Naštěstí nebyl zařazen přímo mezi posádky tanků. Díky tomu se pří-
mých bojů neúčastnil. V týlu opravoval porouchané a poškozené motory
tanků a nákladních aut.

Přesto se během několika následujících týdnů „afrického tažení“ dostá-
val do velmi nebezpečných situací, ve kterých mu šlo o život. Ustupující
kolony Afrikakorpsu byly v otevřené a vyprahlé krajině severoafrického
Tuniska vytrvale napadány britskými letadly. Střílela přitom i po něm sa-
motném. Během jednoho přepadu si ho britský spit vzal přímo na mušku.

V květnu 1943, kdy Afrikakorps utrpěl fatální porážku a africké tažení
skončilo, upadl do britského zajetí. Avšak ani tam nebylo vůbec jednodu-
ché zbavit se německé uniformy. Kdyby se totiž ostatní zajatci dozvěděli,
že chce utéct k Britům, skončil by s proříznutým hrdlem na dně táborové
latríny. Samozvané tajné soudy totiž působily i tam.

Nakonec se mu ale přece jen podařilo nepozorovaně navázat kontakt
s britskými strážemi a vysvětlit jim, že je Čech a že chce bojovat na jejich
straně. S britskou pomocí dostal z tábora ještě dalších sedm kamarádů –
rovněž těšínských Čechů. Dalších devětatřicet rodáků z Těšínska a dva
z Hlučínska se tehdy dostalo na svobodu také z ostatních zajateckých tá-
borů v Tunisku. V květnu 1943 tak z Afrikakorpsu dezertovalo celkem
devětačtyřicet Čechů.

Po půlroční službě u britské Pioneer Corp Service se Otmar Malíř
dostal do Anglie a prodělal tam výcvik u 1. československé samostatné
obrněné brigády. V srpnu 1944 se už jako československý voják vylodil
v Normandii. Jeho jednotka byla součástí druhého sledu 21. armádní sku-
piny pod velením britského maršála Montgomeryho. Brigáda prošla boji
ve Francii a dostala za úkol blokovat německou posádku obklíčenou v se-
verofrancouzském přístavním městě Dunkerque.

Kolem tohoto města se pak sváděly těžké boje mezi Čechoslováky
a Němci až do května 1945. 1. československá samostatná obrněná brigáda
během nich kryla záda ostatním spojeneckým armádám bojujícím na zá-
padě. Podařilo se jí přitom zachránit důležitý přístav před úplným zniče-
ním a zajmout asi 25 000 Němců. 8. května 1945 zde obklíčená posádka
před Čechoslováky kapitulovala. Byla to jediná kapitulace, který byla kdy
složena před československými jednotkami.

Pro příslušníky zahraničního odboje pak následovalo krátké období
slávy a projevů vděčnosti. Českoslovenští vojáci, přicházející ze západu
i z východu, byli v osvobozené Československé republice vítáni a oslavo-
váni jako hrdinové. „Vaše oběti a statečné činy nebudou nikdy zapome-
nuty,“ psaly tehdy svorně všechny noviny. Nikdo si nedovedl představit, že
by to snad mohlo být jinak. A měly pravdu, jejich statečnost a oběti opravdu
zapomenuty nebyly…
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Po únoru 1948 však byli příslušníci zahraničního odboje – zejména zá-
padního, ale v menší míře i východního – vystaveni perzekuci. Ve vykon-
struovaných procesech byli v 50. letech odsuzováni k nejvyšším trestům
a mnohaletým žalářům. Kdo neskončil přímo ve vězení, byl postižen jinou
formou.

Otmar Malíř si mohl být víceméně jistý, že si pro něho také přijdou. Měl
hodnost desátníka a ve Francii byl dvakrát vyznamenán. U Dunkerque do-
konce Válečným křížem za záchranu raněného důstojníka.

Jistěže si pro něho přišli… V roce 1955 byl zatčen, obviněn ze špionáže
a velezrady a odsouzen ke dvaceti letům těžkého žaláře. Ve vězení strávil
téměř devět let.

Po roce 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka a stal se předsedou
Československé obce legionářské a Konfederace politických vězňů v Kar-
viné. V roce 1998 se spolupodílel na odhalení pomníku před kostelem
sv. Anny v Havířově, který je připomínkou nejvyšší oběti 123 těšínských
Čechů, kteří za druhé světové války padli v československých zahranič-
ních jednotkách na západní i na východní frontě nebo jako letci. Velká část
z nich se přitom do československých zahraničních jednotek dostala stej-
nou cestou jako Otmar Malíř, tedy dezercí z wehrmachtu, do kterého nej-
prve museli nedobrovolně narukovat.

… Dále už své válečné zážitky líčí sám Otmar Malíř:

O tom, že z německé armády uteču, jsem se rozhodl ještě dříve, než jsem
do ní narukoval. Jako osmnáctiletý kluk jsem přitom nedomýšlel všechna
nebezpečí, která mně a naší rodině hrozila, takže se svými názory a plány
jsem se ani příliš netajil. Vzpomínám si, jak mě otec napomínal, abych tak-
hle nahlas nemluvil, nebo nás všechny zavřou ještě dřív, než vůbec stihnu
něco pořádného udělat.

Před válkou jsem byl doma i ve škole veden v tradicích první republiky.
Hodně jsem četl o odboji za první světové války. ObzvlášF velký dojem na
mě udělali legionáři. Můj zájem o ně ale nepramenil z bůhvíjakého roman-
tismu, jen jsem dospíval v době, kdy se naše republika po pouhé dvaceti-
leté existenci ocitla ve velkém ohrožení a opět se začalo mluvit o tom, že
bude třeba se pro ni obětovat. Chtěl jsem se proto stát vojákem z povolání
nebo alespoň četníkem a napomoci tak při její obraně. Avšak politické udá-
losti postupovaly příliš rychle a ještě dříve, než jsem se stal plnoletým,
vstoupila do mých plánů nejprve polská a posléze německá okupace.

Hned v říjnu 1938 Poláci uzavřeli veškeré české školy, včetně základ-
ních, a ani Němci je o rok později neobnovili. To pro nás byla obzvlášF
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těžká rána, která jen povzbuzovala naši odbojnost. Němci navíc přišli s ná-
tlakem, aby se všichni Češi na Těšínsku přihlásili ke „slezské národnosti“
a podepsali jim tzv. Volkslistu III. Podle té římské číslice jsme tomu říkali
„stát se německým občanem třetí kategorie“. Mého otce, který tehdy pra-
coval jako dělník na šachtě, si zavolali na úřad celkem třikrát a přemlou-
vali ho, aby jim listinu podepsal. Pokaždé odmítl a vysvětloval, že je Čech
a že německy neumí. Takže jim nic podepisovat nebude.

Pak si ale jeho a všechny dělníky, kteří „ještě nepodepsali“, svolali hro-
madně a dali jim na vybranou: „BuU hned teU podepíšete a zůstanete i se
svými rodinami na Těšínsku, anebo vás všechny pošleme šupem na práce
do Vestfálska na druhé straně Německa, kde jsou také uhelné doly.“ Jinými
slovy, buU vás poněmčíme tady, nebo tam. Vyberte si, jestli při tom chcete
zůstat doma. Takže chlapi začali podepisovat. Přijetí „říšského občanství“
(na tzv. odvolání) se přitom vztahovalo i na neplnoleté děti, mezi které
jsem v té době úředně patřil i já.

Přidělen k Afrikakorpsu

Do wehrmachtu jsem musel narukovat 9. září 1942, šest dní před svými
devatenáctými narozeninami. Ještě před svým odjezdem jsem ale doma
oznámil, že při první příležitosti od Němců uteču. Vzal jsem si proto s se-
bou školní vysvědčení se státním znakem Československé republiky,
abych se jím jednou v budoucnu mohl u spojenců prokázat jako Čech. Jen
mi dělalo starosti, kdy a za jakých podmínek k útěku dostanu příležitost.
Nebylo to totiž vůbec nic jednoduchého. Nejvíce jsem se obával, abych se
nedostal na východní frontu. Modlil jsem se, abych se dostal na nějaké bo-
jiště proti Britům. Tam by přeběhnutí mohlo být snadnější.

Němci mě nejprve poslali na výcvik do Stuttgartu na západě Německa.
Hned jsem pocítil, jak nesmírně tvrdé a přísné podmínky tehdy panovaly
v německém vojsku. Absolutní poslušnost a tvrdá disciplína se vynucovaly
hrozbou brutálního postihu i za nepodstatné přestupky. Jak jsem později
poznal československou zahraniční armádu a armády našich západních
spojenců, tam se sice také vyžadovala přísná disciplína, ale podmínky
v nich byly mnohem mírnější a – řekl bych – především lidské. Ve wehr-
machtu naopak vše fungovalo zcela neosobně, organizace sice byla téměř
dokonalá, ale na jednotlivce se nebral žádný ohled. Nesmlouvavost a bez-
citná tvrdost. Netolerovalo se vůbec nic. Ale pořádek tam byl. Naprostý.
Stejně jako poslušnost a podřízenost.

Když jsme končili výcvik, rozdali nám naše nové uniformy, ve kterých
jsme měli odjet bojovat. Tehdy mi spadl kámen ze srdce. Místo zelené uni-
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