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Prolog

Už samotný název knihy 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. 
Nejednalo se přitom o sudetské Němce ani o členy smíšených rodin ani 
o poněmčené kolaboranty, ale přímo o rodilé Čechy. A to navzdory 
Hitlerovu přesvědčení, 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 tak společně s polštinou a lužickou srbštinou byla ne-
zřídka jazykem komunikace mezi německými vojáky, z nichž ne všichni 
uměli německy. Do wehrmachtu se dostali v důsledku nacistického pod-
vodu s tzv. slezskou národností a vnucování říšskoněmeckého občanství 
Čechům ve dvou specifických slezských regionech: na Těšínsku a Hlu-
čínsku. Čeští obyvatelé Těšínska byli během okupace ve své velké většině 
donuceni nejen k přijetí slezské národnosti, ale také k zápisu na tzv. 
Volksliste, díky němuž nabyli německé občanství. Naproti tomu rodáci 
z Hlučínska, které před rokem 1920 patřilo k Německu, se opětovně stali 
německými občany vzápětí po obsazení českého pohraničí nacisty v říjnu 
1938. Z německého občanství jim plynula povinnost vojenské služby.   

Jen málokterý Čech přitom udělal vojenskou kariéru. Většina zůstávala 
po celou válku jen obyčejnými vojíny, což odpovídalo jejich pozici nedob-
rovolných 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 
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