
1.světová válka 

 
Vypuknutí, průběh a politické následky první světové války 

ještě dnes určují naši současnost. Srozumitelným způsobem chci na 
popisu jednotlivých událostí vysvětlit propojení všech příčin a 
následků. 
Úděl sudetských němců, a tedy i obyvatel Hřebečska, započal již 
28.6.1914. V tento den byl v Sarajevu se svou ženou zastřelen 
následník trůnu Franz Ferdinand. Evropský sud s prachem 
vybuchnul. 

28.7. 1914 vyhlásilo Rakousko válku Srbsku, den poté, 
29.července 1914 oznámilo Rusko částečnou mobilizaci proti 
Rakousku. Německé a Britské  zprostředkovací návrhy byly 
neúspěšné a tak 30.7. 1914 Rusko a 31.7.1914 Rakousko vyhlásili 
úplnou mobilizaci. Německé císařství ještě jednou vyzvalo Rusko 
k odvolání  mobilizace. Protože Rusko tento požadavek nesplnilo, 
vyhlásilo Německo  1.srpna 1914 Rusku válku. Současně 
mobilizovala Francie a Anglie.  V několika dnech se osud naplnil 
– hlavní evropské mocnosti se nacházely ve válečném stavu a 
světová válka se dala do pohybu. Jednotlivé válečné události zde 
nechci blížeji popisovat. Mnoho lačnovských občanů bylo povoláno 
do Rakousko-Uherské armády, nasazeni na různých bojištích, 
prolévali svou krev pro vlast. Následovaly čtyři dlouhé roky 
zoufalství a bídy, až konečně 11. listopadu 1918 tato válka 
skončila. Stála  deset miliónů mrtvých. 

Německá říše a Rakousko byly prohlášeni za viníky rozpoutání 
války. Následovala řada návrhů na nové uspořádání a upravení  
následků války. 

 
V e r s a i l l e s   a její následky  
 
Tři miliony sudetských Němců, Maďarů a Poláků byly po nátlakem 

donuceny, v rozporu s prohlášním tehdejšího amerického prezidenta 
Woodrowa Wilsona, žít v umělém českém  národním státě. 4. března 
1919 byli mírumilovní Němci kteří demonstrovali za své 
sebeurčení, od české soldatesky nemilosrdně postříleni. A tak 
Versailská smlouva stvořila další krizové ložisko, místo aby to 
minulé odstranila. Nedá se vůbec hovořit, že by kdy v minulosti 
docházelo k nějakému prospěšnému soužití či spolupráci mezi Čechy 
a Němci. Na sudetské Němce bylo od Čechů vždy pohlíženo jako na 
nicneříkající menšinu a tak taky jednáno. Tato zoufalá situace si 
brzy vynutila vznik tzv. ochranných spolků, které společně hájili 
zájmy obyvatel. A protože expanze  Čechů byla stále větší,  
vyzval učitel tělocviku  Konrad Henlein 1. října 1933 v Chebu k… 
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založení „ Sudetoněmecké vlastenecké fronty“ – (Sudetendeutsche 
Heimatfront). Toto národní sdružení mělo hlavní smysl ve 
společném úsilí všech sudetských němců, vytvářet větší tlak na 
prosazení většího sebeurčení a požadavků.  

Pod tlakem čechů  se musela „Sudetoněmecká vlastenecká fronta“ 
koncipovat jako politická strana a tím vznikla „Sudetoněmecká 
strana“ (SDP-Sudetendeutsche Partei). Při parlamentních volbách 
19.května 1935 dosáhla strana grandiozního úspěchu. Milion dvěstě 
tisíc hlasů, ze všech stran největší počet. 44 německých poslanců 
zasedlo v pražském parlamentu, kde hájilo zájmy svých krajanů. 
Ale politický, kulturní a hospodářský útlak od čechů byl stále 
silnější. Tak lze o době od roku 1935 hovořit jako o zápasu 
sudetských němců.  

 
14. září 1936 vyhlásil Adolf Hitler, říšský kancléř, na sjezdu 

v Norimberku právo na sebeurčení sudetských němců, v případě 
nutnosti i s použitím  vojenských opatření. S obsazením, 
připojením (Anschluß) Rakouska k Německu v březnu 1938 byl osud 
československého státu zpečetěn. 

 

Říjen 1938 
 
29.září 1938 přinesla Mnichovská dohoda řešení, které ukončilo 

zkoušku soužití mezi Němci a Čechy. Od 1. do 10. října 1938 byla 
oblast Sudet obsazena německým vojskem (Wehrmacht). Přání 
generací sudetských  němců, jako Němci žít svobodně a v míru 
v Německém státě, došlo svého naplnění. Nadšení většiny 
Lačnovských bylo obrovské a s nadšením také byly německé jednotky 
vítány. Obyvatelstvo ozdobilo své domy girlandami a dlouho 
dopředu připravenými prapory. Ohromné množství koláčů a dalšího 
občerstvení nabízeli pochodujícím vojákům. Příslušnost Sudet 
k Německé říši s sebou přinesla změnu správy na zákony Německé 
říše. Místní orgány byly nově ustaveny. Byly vybudovány 
organizační články Německé dělnické strany (NSDAP). Členové SPD 
byly převzati do  struktury NSDAP, nečlenové  tak mohli učinit 
jen se zaručením se člena strany. Vznikly další spolky a 
uskupení: SA, NSKK, DAF, NSV, NS-ženské hnutí, Hitlerjugend, 
Mládež, Spolky dívek, věřících. Bylo vytvořeno mnoho nových 
pracovních míst, vznikla nová spojení s firmami v Německu. Obchod 
a řemesla zkvétaly, pokud byl někdo před tím nezaměstnaný, dostal 
práci a výdělek. Jevilo se, že nastávají nové, normální životní 
poměry. 

 
Do toho ale 1.září vypukla druhá světová válka.    
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2. světová válka 
 
 
Události předcházející druhé světové válce, nejsou jasné a 

srozumitelné samotným Němcům. Převládající dějinný pohled 
ukazuje, přes různé osobní pocity viny, že vypuknutí 2. světové 
války je navždy spojeno s osobou Adolfa Hitlera, jako jedním 
článkem řetězu dějin války, která měla násilím vyřešit problémy 
dané předchozím dějinným vývojem. 

 
Versailskou smlouvou a tlakem, který se vytvořil na Německo, 

počal svět hledat nový světový pořádek. 
 
T a ž e n í  na  P o l s k o 
 
V šedém ránu 1.září 1939, v 4.45 hod. začala válka mezi 

Německem a Polskem. Poněvadž francouzsko-anglické ultimátum na 
Německo, aby své jednotky okamžitě stáhlo, zůstalo bez úspěchu, 
vyhlásila Francie a Anglie Německu válku. Ve všech městech na 
válce se podílejících zemí se zatáhla černá mračna. Obyvatelstvo 
Evropy vědělo, že přicházející válka nebude omezena na boj na 
frontách. Již delší dobu byly připraveny šedé uniformy Wehrmachtu 
i pro vojnou povinné muže z Hřebečska. Během Německého tažení 
v Polsku se polská armáda udatně bránila, ovšem proti převaze 
německé armády neměli vojáci polské armády sílu tomuto tažení 
čelit. Hitlerův úkol pro své generály zněl, bleskovou operací 
zničit protivníka dříve, než se Anglie a Francie vzpamatují a 
Polské tažení ukončit dříve, než by jim Francie a Anglie 
přispěchali na pomoc. 

 
18.září byla polská armáda zcela poražena a útěk polské vlády 

do Rumunska prakticky tuto válku ukončil. Od této chvíle se vítěz 
Adolf Hitler považoval za nezvratně „největšího vojevůdce 
v dějinách“. Polsko bylo rozděleno mezi Německo a Rusko. Východní 
oblasti připadly Moskvě, části které byly Versailskou smlouvou 
určeny Polsku, připadly opět Německu.   

  
30.listopadu začalo asi třicet ruských divizí obsazovat Finsko. 

Finská armáda se urputně bránila, ovšem tlaku Rudé armády nemohla 
odolat a 12. března 1940 kapitulovala. 

Od počátku války se v Německu změnil obraz všedního dne ve 
všech oblastech života. 

Norské podniky se v dosud nerozhodnuté válce přiklonily 
k západu a Skandinávie se stala strategickou základnou. 
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  Po obsazení Dánska začala 10.května 1940 v 5.30 Hitlerem 
znovu vyvolaná válka na západě. Holandsko, Belgie a Lucembursko 
byly přepadeny. Dále pokračovaly německé útoky na Maginotovu 
linii a vzápětí byly dobyty francouzské obranné linie. Pěchota, 
tanková vojska a dělostřelectvo denně hlásily nové úspěchy 
v postupu vpřed.  

 
Jedna do protiútoku nasazená expediční jednotka Angličanů byla 

26.května 1940 u Dunkegue zcela poražena. Zatímco v Německu zněly 
z tlampačů vítězné fanfáry, zvláštní hlášení a zprávy Wehrmachtu, 
utíkalo množství vojska a evakuovaných po francouzských 
silnicích. Jejich domy byly rozbombardovány a vypáleny. Žádný 
člověk v Německu si nepřipouštěl, že toto nevýslovné neštěstí 
postihne i naši vlastní zem. 22.června byl mezi Německem a 
Francií uzavřen klid zbraní. Maršál Petain ustavil ve Vichy pro 
zbytek Francie novou, provizorní vládu. 

 
Válka na moři i ve vzduchu vypukla na plno a každému bylo 

jasné, že začala veliká válka, jež zachvátí celý svět. 
Dne 25. března 1941 byl svržen jugoslávský kabinet 

a nový předseda vlády, král Petr II., uzavřel 5.dubna 1941 se 
Sovětským svazem pakt o neútočení. 

Hitler poznal změněnou situaci na Balkáně a tak 
došlo 6. dubna k balkánskému tažení. Bojová schopnost 
jugoslávského vojska byla z důvodu existujícího napětí 
mezi různými etnickými skupinami velmi slabá 
a tak bylo za necelých 12 dní po válce. 18-ti letý král Peter II. 
uprchl do Anglie, kde ustavil exilovou vládu. 

Německá vojska postoupila dále proti Řecku 
a tak byla dne 10. května 1941 operace Marita ukončena. 
Strategicky důležitý ostrov Kréta byl v této době 
stále obsazený britskými výsadkáři. Dne 20. května 
1941 Hitler nařídil operaci Merkur, při které němečtí výsadkáři 
ostrov obsadili. Brzo nato se válka rozšířila i do Afriky. Na 
naléhavé prosby Mussoliniho nařídil Hitler v rozkazu č.22 z 11. 
ledna 1941 nasazení německých tankových svazů v Libyi. Polní 
maršál Rommel, geniální tankový důstojník, zaznamenával díky 
obratnému  způsobu vedení boje a také díky účinné podpoře 
letectva velké úspěchy navzdory početní převaze britských 
jednotek. Největším problémem pro německé vojáky v Africe bylo 
doplňování zásob. Všechno muselo být dpraveno po moři a na naše 
konvoje byly neustále vystaveny útokům ponorek a torpéda 
vrhajících letadel. Docházelo k dosud nevídaným materiálovým 
ztrátám. 

Angličané pod velením generála Montgomeryho toužili naše 
jednotky zničit.  
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    Začátkem května 1941, pronikly Montgomeryho divize Osy až 
těsně k Tunisu přiléhající linii. V noci na 5. května bylo 
předmostí rozděleno, přesto měly jednotky vojenské skupiny Afrika 
rozkaz bojovat do posledního náboje. Genálplukovník von Armin, 
který z důvodu zdravotní dovolené Rommela bojovým jednotkám 
v Africe velel, dal tomuto rozkazu reálné vysvětlení a dovolil 
důstojníkům v bezvýchodné situaci kapitulovat. 12.května 1943 
bylo africké tažení ukončeno.  

 
Německo-sovětská aliance uzavřená v srpnu 1939 měla jediný účel 

a to aby odvrátila nebezpečí vedení války na dvou frontách a 
usnadnila Hitlerovi konflikt s Polskem a západními mocnostmi. 
Přesto všem  prozíravějším bylo tehdy jasné, že Hitler-Stalinův 
pakt byl z obou stran uzavřen jen z důvodů získání času. Ve své 
podstatě stály v cestě k trvalému partnerství dva odporující si 
body a to odlišný názor na životní zájmy a rozpínavost. Dne 18. 
prosince 1940 vydal  Hitler pokyn č. 21 k plánu "Barbarossa" a 
dne 22. června 1941 začal německý útok. Hitler a jeho štáb v OKH 
a OKW počítal s bleskovým průběhem války. Zpočátku se tomu dalo i 
věřit, neboť moment překvapení a taktická převaha byla na celém 
úseku fronty. Místy postoupily německé jednotky první den až 60. 
km do sovětského prostoru. Německé letectvo mělo ve vzduchu 
absolutní převahu. 
 
 Pro válku se Sovětským svazem mohl Hitler počítat s mnoha 
spojenci. Rumunsko pod vedením maršála Jon Antonescu trvalo na 
svých starých právech, protože muselo dříve postoupit Rusku svá 
území Bessarabii a Bukovinu. 24. června vstoupilo Rumunsko proti 
Rusku do válečného stavu.  Den předtím vyhlásil Rusku válku 
Mussollini a poslal na ruskou frontu čtyři divize. Nakonec 
vstoupilo 27. Června do válečné koalice proti Rusku i Maďarsko 
pod vedením admirála Horthyho. Dokonce i tehdy samostatné 
Slovensko se podílelo na polním tažení dvěma rychlými divizemi. 
K tomu se účastnilo i 15 000 španělů. Generál Franko chtěl takto 
splatit svůj dluh vděčnosti za pomoc, kterou dostal během 
občanské války. 
 

Německé armády byly rozčleněny do tří armádních skupin. Tažení 
pokračovalo rychlým tempem a ze všech úseků fronty přicházela 
vítězná hlášení. V mnoha vítězných bitvách dláždily německé 
armády cestu na východ.  Přes odpor svých generálů odložil Hitler  
rozhodující úder na Moskvu. Jeho strategií bylo obklíčit velké 
svazy Rudé armády a dosáhnout  zbrojního průmyslu Ukrajiny. 

  
Přes nekonečné bláto a proti stoupajícímu odporu bojovaly 

německé jednotky dál na všech frontách.  Mezitím měl Stalin 
prostor na přípravu obrany Moskvy. Jak se později ukázalo, 
s velkým úspěchem. Obrovské materiálové ztráty z letních a 
podzimních bitev přivedl Rudou armádu na pokraj zhroucení. 
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Dne 12. července 1942 byla uzavřena Britsko-sovětská 
aliance. Dne 30. Července přijel do Moskvy Rooseveltův 
zvláštní vyjednavač Harry Hopkins a slíbil Rudé armádě 
odpovídající pomoc. Amerika dodala do Ruska 13 500 tanků, 
430 000 nákladních automobilů a 40 000 jiných speciálních 
vozidel, další vojenské vybavení, pohonné hmoty a potraviny 
a to vše bez náhrady. 
 

Dlouho očekávaný rozsáhlý ruský protiútok začal a 
přivedl německou frontu do úzkých. Stále více a více byly 
německé útoky zastaveny, velké svazy německých vojsk se 
ocitly v obklíčení rusů a byly drtivě poráženy. Na mnoha 
úsecích fronty musely čelní jednotky ustupovat. Mnoho 
německých divizí bylo poraženo a uvrženo do zajetí. Nasazení 
německých vojáků překračovalo hranice možného. Stalingrad se 
stal nesmrtelným německým modelem bojovnosti. Od té doby 
nepřítel přinutil německé armády bojovat dle zákona akce. Na 
celé frontě musely naše svazy zatroubit na ústup. 

Dne 6. června 1944 začala Anglo-americká invaze v 
Normandii. Také v ostatních, wehrmachtem obsazených zemích 
rostlo hnutí odporu. 

V říjnu poprvé pronikli sovětští vojáci u Goldlapu přes 
hranice říše. V únoru 1945 překročili západní spojenci Rýn. 
Koncem března obsadila 1. francouzská armáda Frankfurt nad 
Mohanem. Beznadějná válka poznávala svůj konec. 

„My nikdy nekapitulujeme", vyzýval Hitler německý lid. 
Když už si nemohl popřít, že je jakýkoliv boj marný, zbavil 
se odpovědnosti a 30. dubna 1945 spáchal sebevraždu.  

 
Velkoadmirál Dönitz musel jako nástupce Hitlera podepsat 
9.5. 1945 v Berlíně–Karlshorstu bezpodmínečnou kapitulaci. 

J e d n a  k a p i t o l a  n ě m e c k ý c h  dějin se 
o c i t l a  n a  k o n c i.  Z a č a l a  h o d i n a  n u 
l a ! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 



 



Naše mladá krev nám uniká- 
Jak těžko každému schází slovo k rozloučení. 
Hodiny uplynuly-museli jsme odejít, 
Jen jedno nám zůstalo-naděje na shledanou. 
 
Se starostmi začínáme všechny dny- 
Bez odpovědí jsou některé otázky. 
Toto bylo doma jako na frontě. 
Jak často se četl dopis z domova. 
 
A přišel rozkaz k útoku 
A začal boj na život a na smrt. 
Rychle prorazila kulka to mladé srdce 
Nebo od granátu roztrhaný leží tu v bolesti. 
 
Poslední slova platí milým doma, 
Často z posledních sil-a pak byl život u konce. 
Od kamarádů jednoduchý hrob- 
Se starým kamarádským pozdravem, k věčné slávě. 
 
Jdou nyní domů hrozné zprávy 
Kreslí nejhorší jizvu 
Otec-Syn-Manžel roztrhán 
Smrtí tok života přetržen. 
 
S vděčností myslíme na ty, kteří se už domů nevrátí. 
Díky pozůstalým, kteří sami ponesou svůj osud. 
A jsme i z domova vyhnáni. 
Ale v našich srdcích žijete vy všichni stále dál. 
       Ludwig Schindler 
       (dříve: Moravský Lačnov č.42)  
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