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Anotace

Bakalářská práce pojednává o imigrační politice Spojených států amerických v souvislosti 

s židovskou emigrací ze Třetí říše v letech 1933 až 1941. V důsledku antisemitské 

diskriminační politiky uplatňované od samého počátku nacistické vlády došlo k masivní 

emigraci židovského obyvatelstva z území Německa a později i z anektovaného Rakouska. 

Tato vystěhovalecká vlna narazila na hráz americké restriktivní imigrační politiky, která byla 

podepřena proti-přistěhovalecky naladěnou americkou společností. Práce jako celek hledá 

odpověď na otázku jaký byl a čím byl ovlivněn postoj Rooseveltovy administrativy 

k uprchlické krizi v nacistickém Německu a jak se vyvíjela podoba americké imigrační 

politiky v souvislosti s událostmi v Evropě.

Annotation

The diploma work deals with US immigration policy with respect to Jewish immigration from 

Third Reich between 1933 and 1941. As a result of antisemitic discrimination policy adopted 

from the very beginning of the Nazi rule, a massive emigration of Jewish population took 

place in Germany and, later, in annexed Austria as well. This wave of emigrants encountered 

obstructions in the form of US restrictive immigration policy which was based upon anti-

immigration tendencies of the US society. The diploma work attempts to find answers to the 

questions of what approach the Roosevelt administration adopted towards the emigration 

crisis in Nazi Germany, what factors influenced this stance and (describes) the development 

of US immigration policy in connection with events taking place in Europe.
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Úvod

Téma imigrace a s ní spojené imigrační politiky je jednou z nejdůležitějších součástí 

americké historie již od jejího úplného počátku. Za první „přistěhovalce“ můžeme považovat 

skupinu španělských námořníků z posádky Kryštofa Kolumba, kteří založili v roce 1492 na 

ostrově Hispaniola osadu La Navidad. V průběhu následujících tří staletí přicházel do Nového 

světa stále větší počet přistěhovalců-osadníků převážně ze Španělska, Francie a posléze

i z Velké Británie. V roce 1776 vyhlásilo 13 britských kolonií nezávislost na anglické koruně

a dalo tak vzniknout Spojeným státům americkým. Zemi která se stala synonymem slov jako 

svoboda či nový začátek. Mladý stát sám sebe definoval jako zemi, která poskytuje „azyl 

všem utlačovaným“ a v souvislosti s touto doktrínou nechával své dveře široce otevřené všem 

nově příchozím, kteří pak pomáhali budovat a utvářet americkou společnost. Tento přístup se 

začal měnit na konci 19. století, kdy v souvislosti se změnou národnostní skladby imigrantů, 

došlo k rozvoji xenofobních nálad ve společnosti. Na začátku dvacátých let 20. století vedl 

tento vývoj k přijetí restriktivních imigračních zákonů, které drasticky omezily 

přistěhovalectví do USA. V důsledku ekonomické krize a dalších faktorů pak došlo ve 

třicátých letech k zavedení dalších imigračních omezení. 

Tento vývoj americké imigrační politiky měl neblahý vliv na osud židovské menšiny 

v nacistické Třetí říši. Bezprostředně po svém nástupu do funkce kancléře dal totiž Adolf 

Hitler jasně najevo, jak se bude vyvíjet jeho vztah k nepřátelům režimu a hlavně k Židům, 

kteří byli obviňováni ze všeho zlého, co se kdy Německu přihodilo. S narůstajícím terorem 

a diskriminací vůči židovskému obyvatelstvu začalo být jasné, že jejich jedinou nadějí je 

odchod ze země. Nejprve si židovští uprchlíci vybírali za svůj cíl okolní evropské státy

a Palestinu. Tyto země však brzy své hranice před zbídačenými židovskými uprchlíky 

neprodyšně uzavřely. Utlačovaná židovská menšina tak obrátila svou pozornost za Atlantik.

Spojené státy jim však v souladu se svými platnými imigračními zákony „přibouchly dveře 

před nosem.“

Hlavním cílem mé bakalářské práce je hlavně historická deskripce a analýza americké 

imigrační politiky v souvislosti s židovským obyvatelstvem nacistické Třetí říše mezi lety 

1933 až 1941. Pokusím se odpovědět na otázky jaký byl postoj Roosveltovy administrativy 

k židovským uprchlíkům a jak se vyvíjela podoba americké imigrační politiky v souvislosti 

s narůstajícím nebezpečím ze strany Třetí říše, jak vůči židovské menšině v Německu 

(a posléze i v Rakousku), tak i vůči samotným Spojeným státům. Dále budu zkoumat jaké 

byly hlavní nástroje americké imigrační politiky ve třicátých letech a důvody stojící za 
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striktním lpěním na restriktivních imigračních zákonech, které zabraňovaly přijetí většího 

počtu židovských uprchlíků.

Celá práce je rozčleněna do tří základních kapitol, které jsou následně vždy děleny na 

menší podkapitoly. Přestože začátek mé práce je časově ohraničen rokem 1933, pro 

pochopení, proč se imigrační politika držela striktně restriktivní linie, je třeba vědět, co 

tomuto přístupu předcházelo. První kapitola se tedy zabývá stručným chronologickým 

přehledem historie americké imigrační politiky do konce třicátých let 20. století, se zvláštním 

důrazem především na konec 19. století a dvacátá léta 20. století, kdy došlo k přijetí 

restriktivních imigračních zákonů a tím i k celkové změně linie imigrační politiky. 

Vzhledem k tomu, že moje práce zkoumá americkou imigrační politiku v souvislosti 

s židovským přistěhovalectvím z nacistického Německa, druhá kapitola popisuje situaci 

židovských obyvatel Třetí říše od roku 1933 do roku 1941. Zaměřuji se zde hlavně na 

židovskou emigraci a zkoumám, jak tento proces probíhal a jak se měnil v čase. Dále zjišťuji 

do jaké míry a především jak dlouho bylo židovské vystěhovalectví podporováno nacistickou 

vládou. Celkově se v této části práce soustředím na vývoj řešení židovské otázky, který vedl

přes rasovou diskriminaci a ekonomické vyloučení ze společnosti k nucené emigraci

a k prvním hromadným transportům.

Ve třetí a nejobsáhlejší kapitole se zabývám postojem Roosveltovy administrativy 

a kongresu k židovské otázce a vývojem americké imigrační politiky ve třicátých letech 

20. století. Soustředím se hlavně na postoj ministerstva zahraničí, jež mělo na starosti 

americké konzulární úředníky, kteří byli zodpovědní za vydávání víz, a na postoj ministerstva 

práce, pod které spadal Úřad pro imigraci a naturalizaci (v roce 1940 pak tento úřad přešel

pod správu ministerstva spravedlnosti). Dále se zaměřuji na kroky samotného prezidenta 

Roosevelta a to jak na domácím poli, tak i v mezinárodním měřítku a na iniciativy 

jednotlivých členů kongresu. V rámci této kapitoly rovněž zkoumám důvody, které stály za 

prosazováním restriktivní linie imigrační politiky, a také hlavní nástroje prosazování tohoto 

přístupu.

Pro vypracování své práce jsem z převážné části používala anglicky psanou literaturu. 

V českém jazyce, ať už od českého autora nebo v překladu, zatím ještě nevyšla žádná práce, 

která by se zabývala tematikou americké imigrační politiky ve třicátých letech 20. století 

v souvislosti s židovskou imigrací. To je také jeden z důvodů, proč jsem si pro svoji 

bakalářskou práci vybrala právě toto téma. Bohužel, ani dostupnost publikací v angličtině 

k této problematice není v českých knihovnách příliš velká. Využívala jsem proto pro svou 

práci i různých dílčích článků a internetových zdrojů. Přestože věřím, že by bylo přínosné 
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využít pro práci i německy psané prameny, nemohla jsem této možnosti využít, protože 

německý jazyk neovládám.

Nejkomplexnější obrázek celé problematiky podává kniha American Refugee Policy 

and European Jewry1 od amerických historiků Richarda Breitmana, který se specializuje na 

moderní německé dějiny, a Alana M. Krauta, jenž se naopak zaměřuje na dějiny Spojených 

států. Kniha postihuje všechny rozměry dané problematiky, proto se pro mě stala cenným 

zdrojem informací při psaní třetí stěžejní kapitoly. 

Další americký historik David S. Wyman je bezesporu jedním z nejrenomovanějších 

odborníků na americký postoj vůči židovským imigrantům z nacistického Německa ve

třicátých letech 20. století a v době druhé světové války. Jeho klíčová monografie o americké 

imigrační politice Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 19412 byla první 

odbornou prací, která se podrobně zabývala reakcí Rooseveltovy administrativy na 

uprchlickou krizi v nacisty ovládané Evropě. Wyman jako první rozpoznal a popsal tři 

základní faktory, které stály za americkou neochotou zliberalizovat restriktivní imigrační 

politiku – ekonomická krize a s ní spojená vysoká nezaměstnanost, nativistický nacionalismus 

a antisemitismus. Tento model pak převzali mnozí další významní vědci a odborníci na tuto 

problematiku, kteří přišli po Wymanovi.3 Přestože někteří historikové později upozornili na 

přeceňování role antisemitismu jako jednoho z důvodů americké neochoty otevřít své brány 

většímu počtu židovských uprchlíků, stala se rovněž tato kniha velmi přínosnou pro moji 

práci. 

Při zpracování třetí kapitoly jsem rovněž ocenila úvodní část z další Wymanovy 

publikace A Race againts Death: Bergson, America and the Holocaust4, která sice stručněji, 

ale zato přehledně, shrnuje předchozí Wymanovy postřehy o americkém postoji k židovské 

imigraci. Spoluautorem knihy je Rafael Medoff, další historik zabývající se touto 

problematikou a zároveň ředitel „The David Wyman Institute for Holocaust Studies“.

Dále mi byly nápomocné dva díly publikace Jewsih Immigrants of the Nazi Period5, ze 

kterých jsem využila úvodní studie zabývající se židovskou emigraci z Německa a následnou 

                                                
1 BREITMAN, Richard, KRAUT, Alan  M. American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945. 
Indianapolis: Indiana University Press, 1987.
2 WYMAN, David S. The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941. Amherst: The University 
of Massachusetts Press, 1968.
3 RATU, S., Anti-Semitism and American Refugee Immigration Policy during the Holocaust: A reassessment, 
s. 3 – 4. 
4 WYMAN, David S., MEDOFF, Rafael. A Race againts Death: Peter Bergson, America, and the Holocaust. 
New York: The New Press, 2002.
5 STRAUSS, Herbert A. Jewish Immigrants of the Nazi Period in the USA, vol. 1. New York: K. G. Saur, 1978 –
1981. STRAUSS, Herbert A. Jewish Immigrants of the Nazi Period in the USA, vol. 2. New York: K. G. Saur, 
1981.
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imigraci do USA od Herberta A. Strausse. Vzhledem k tomu, že Herbert A. Strauss je Židem 

německého původů, který utekl před nacisty v roce 1943 do Švýcarska, poskytuje jeho text 

pohled ze strany přímého účastníka analyzovaných událostí.

Z české překladové literatury mi byla okrajově nápomocná monografie Dějiny USA6

a dále kniha Hitler a Spojené státy: 1939 – 19417, jenž mi poskytla cenné informace 

o oficiálních německo-amerických vztazích. Pro kapitolu o situaci židovské menšiny ve Třetí 

říši jsem velmi ocenila dva články z ročenky Institutu Terezínské iniciativy. Příspěvek od 

Susanne Heimové8 velmi dobře popisuje nucenou emigraci Židů ze Třetí říše mezi lety 1933 –

1938 se všemi jejími aspekty. Článek Wolfa Grunera9 se zase zabývá situací Židů po roce 

1938, kdy začalo nepravidelně docházet k prvním hromadným deportacím, které se pro 

nacisty stali jakousi „přípravkou“ na transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů 

v Polsku o několik měsíců později.

Dále jsem při psaní čerpala ze dvou bakalářských prací. Práce Adély Pospíchalové, 

přestože se zaměřuje na postoj francouzské diplomacie, mi nabídla některé důležité informace 

týkající se konference v Evianu, která byla svolána na popud amerického prezidenta 

Roosevelta.10 Velmi podrobná bakalářská práce autora Sikeli Neil Ratu se ukázala být 

cenným zdrojem informací týkajících se akcí jednotlivých kongresmanů na podporu i proti 

imigrantům a reakcí Rooseveltovy administrativy obecně.11

                                                
6 SHI, David, E., TINDALL. George, B. Dějiny USA. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994.
7 FRIEDLÄNDER, Saul. Hitler a Spojené státy 1939 – 1941. Praha: Svoboda, 1970.
8 HEIMOVÁ, Susanne. „Německo pro ně musí být zemí bez budoucnosti.“ Nucená emigrace Židů z Německa 
v letech 1933 – 1938. Terezínské studie a dokumenty, 2006.
9 GRUNER, Wolf. Od masového vystěhovávání až po deportace Židů z Německa. Nové perspektivy 
a dokumenty (1938 – 1945). Terezínské studie a dokumenty, 2006.
10 POSPÍCHALOVÁ, Adéla. Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie. Ved. práce Doc. PhDr. 
Lenka Rovná, Csc. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních teritoriálních 
studií, 2003.
11 RATU, Sikeli, N. Anti-Semitism and American Refugee Immigration Policy during the Holocaust: 
A reassessment. Sydney: University of Sydney, 2006.
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1. Vývoj imigrační politiky USA

Fenomén imigrace se táhne jako červená nit celou americkou historií. První 

přistěhovalci přišli na americký kontinent už s jeho objevením. V roce 1492 před svým 

odjezdem zpět do Španělska nechal Kryštof Kolumbus zbudovat na ostrově Hispaniola osadu 

La Navidad, kde zanechal čtyřicet mužů ze své posádky. Těchto čtyřicet mužů se tedy stalo 

prvními imigranty na americkém kontinentu. Jejich motivem k cestě bylo nalezení západní 

cesty do Indie a vidina bohatství Orientu. Po nich přišly v průběhu několika staletí miliony 

dalších přistěhovalců, které přivedla do Nového světa perspektiva lepšího života, bohatství, 

náboženské a politické svobody či nového začátku. Tito nově příchozí postupně vytlačili či 

zdecimovali původní obyvatelstvo Ameriky. Podle údajů úřadu U.S. census bureau z roku 

2008 žije ve Spojených státech pouze 0,8 % obyvatel s domorodým původem.12 Dnešní 

obyvatelé USA jsou tedy z více než 99 % potomky přistěhovalců ze všech koutů světa.

1.1. První fáze osidlování

Počátek anglického osidlování Nového světa je spojený se jménem Johna Cabota, 

který v roce 1497 doplul se svojí posádkou k pobřeží ostrova New Foundland. Na začátku 

16. století však byli Angličané zaneprázdněni konfliktem s Francií a vnitřními nepokoji, takže 

jejich pozornost se obrátila do zámoří až po několika desetiletích od této cesty. První stálá 

anglická osada Jamestown byla založena v roce 1607 ve Virginii. S přílivem dalších 

přistěhovalců vzniklo postupně na východním pobřeží 13 kolonií, které v roce 1776 vytvořily 

Spojené státy Americké.

V této první fázi nebyla imigrace na severoamerický kontinent ničím limitována. 

Nových přistěhovalců bylo zapotřebí k prozkoumávání a osidlování rozsáhlého kusu země 

a později, po vzniku USA, k rozvoji nové společnosti. Tento faktor poskytl Spojeným státům

možnost ustanovit se jako společnost založená na liberálních principech, jejímž úkolem je 

poskytnout azyl všem utlačovaným lidem. Imigranti pocházeli z různých zemí a přivedly je 

různé motivy. Někteří přijeli hledat zlato, další zase náboženské či politické útočiště. Jiní 

přijeli kvůli obchodu, další přijeli obrátit domorodé obyvatelstvo na křesťanskou víru. Někdo 

                                                
12 U.S. Census Bureau. Percent of the Total Population. Who Are American Indian and Alaska Native Alone. 
Dostupné z WWW: <http://factfinder.census.gov/servlet/GRTTable?_bm=y&-geo_id=01000US&-
_box_head_nbr=R0203&-ds_name=ACS_2008_1YR_G00_&-redoLog=false&-
mt_name=ACS_2006_EST_G00_R0203_US30&-format=US-30> [cit. 2010-04-05]
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přijel hledat dobrodružství a někdo prostě nový začátek a vylepšení svých ekonomických 

podmínek. 

Při prvním sčítání lidu v roce 1790 měly Spojené státy 3 227 000 obyvatel. Britové, 

Skotové a skotští Irové zaujímali 75 % z celkové populace. Na druhém místě byli Němci 

s 8 % a dále následovali Holanďané, Francouzi, Švédové a Španělé. Sčítání lidu z roku 1810 

ukázalo, že počet bílých obyvatelů stoupl na 6 000 000.13

1.2. Imigrace v 19. století

19. století představuje velmi důležitou kapitolu v dějinách amerického 

přistěhovalectví. V průběhu tohoto století přišlo do USA asi 30 – 35 milionů lidí.14 Právě 

tento prudký nárůst imigrace vedl k proti-přistěhovaleckým náladám a později k zavedení 

imigračních kvót, které společně s dalšími faktory zabránily v průběhu 30. a 40. let zachránit 

větší počet evropských Židů před nacistickou genocidou.

Masová imigrační vlna v 19. století byla výsledkem šťastné shody mezi populačními 

potřebami územně rozsáhlého nového státu a přelidněné Evropy. V důsledku zefektivnění 

zemědělství a průmyslové revoluce byl starý kontinent v 19. století svědkem výrazných 

demografických a sociálních změn. Lidé z venkova se začali stěhovat do měst, která začala 

být brzy přeplněná, což s sebou přineslo zhoršení životních podmínek. Populační přetlak 

spojený s ekonomickými problémy, následován politickou persekucí a touhou po politické 

svobodě, jsou nejčastěji zmiňované příčiny emigrace do USA v tomto období.15

Neustále se rozšiřující Spojené státy16 měly naopak v tomto období velkou potřebu 

nového obyvatelstva, a tak bylo přistěhovalectví silně podporováno. Americký průmysl hledal 

levnou pracovní sílu hlavně na stavbu železnic na západě a jihu země. Za tímto účelem měly

mnohé americké společnosti své „verbíře“ ve velkých amerických městech, kteří nabízeli 

práci nově příchozím, sotva sestoupili z lodi. V roce 1864 dokonce vstoupil v platnost 

federální zákon o pracovních smlouvách, který dovoloval najímat dělníky v zahraničí 

                                                
13 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 5. Dostupné z WWW: 
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-10]
14 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 6. Dostupné z WWW:
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-10]
15 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 7. Dostupné z WWW: 
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-10]
16 V 19. století se Unie rozšířila o tyto státy – 1803 Ohio, 1812 Louisiana, 1816 Indiana, 1817 Mississippi, 1818 
Illinois, 1819 Alabama, 1820 Maine, 1821 Missouri, 1836 Arkansas, 1837 Michigan, 1845 Florida, 1845 Texas, 
1846 Iowa, 1848 Wisconsin, 1850 Kalifornie, 1858 Minnesota, 1859 Oregon, 1861 Kansas, 1863 Západní 
Virginie, 1864 Nevada, 1867 Nebraska, 1876 Colorado, 1889 Jižní a Severní Dakota, 1889 Montana, 1889 
Washington, 1890 Idaho, 1890 Wyoming, 1896 Utah. 



13

a nabídnout jim zaplacení cesty do Ameriky.17 Zároveň se v Americe ještě posílilo 

přesvědčení o Spojených státech jako o zemi-útočišti pro utlačované. Šestnáctý prezident 

USA Abraham Lincoln napsal: „přistěhovalectví z cizích zemí, které v minulosti tolik přispělo 

k bohatství, zdrojům a nárůstu moci tohoto národa – tohoto azylu pro utiskované z celého 

světa – by mělo být podporováno a povzbuzováno liberální a spravedlivou politikou. “18

Statistické údaje o počtu imigrantů, jakkoliv z počátku neúplné a nepřesné, se začaly 

evidovat v roce 1820. Obecně se předpokládá, že od vzniku USA do tohoto roku přišlo zhruba 

250 000 přistěhovalců. V roce 1820 dorazilo do Ameriky 8 385 imigrantů, zatímco v roce 

1840 už to bylo 84 066 osob. V průběhu těchto dvaceti let se v USA usídlilo 750 949 lidí, 

z čehož 70 % představovali Britové, Irové a Němci. V následujících dvou dekádách imigrace 

dále prudce stoupala - hlavně v důsledku bramborového hladomoru, který nejvíce postihl 

Irsko19, a evropských revolučních událostí roku 184820. V průběhu tohoto období dorazilo 

k americkému pobřeží 4 311 465 přistěhovalců. Z tohoto počtu opět významnou část, 87,5 %,

tvořili příchozí z Irska, Německa a Velké Británie. V dalším dvacetiletí se počet imigrantů 

opět zvýšil a to na 5 127 015 se stále největším zastoupením přistěhovalců ze tří výše 

zmíněných zemí. V šedesátých a sedmdesátých letech se objevila výrazná imigrační vlna ze 

Švédska a Norska, způsobená hladomorem v zimě 1867 – 1868, společně s těžkými životními 

podmínkami obecně.21

Poslední dvě desetiletí 19. století byla jedním z nejdůležitějších období americké 

imigrace. Počet přistěhovalců nepřestával strmě stoupat, ale výrazně se změnila národnostní 

skladba nově příchozích ve prospěch přistěhovalců z jižní a východní Evropy, což 

způsobovalo silné napětí v americké společnosti. Další charakteristikou tohoto období byla 

zvýšená aktivita americké vlády na poli imigrační politiky v neprospěch některých skupin 

přistěhovalců. Během tohoto relativně krátkého času došlo k radikální změně v americké 

imigrační politice. Od prakticky ničím neomezené imigrace a politiky azylu pro utlačované

v předchozím období, k zavedení prvních restriktivních imigračních zákonů, které měly 

Spojené státy ochránit před příchodem „nežádoucích“ osob.

                                                
17 SHI, D., TINDALL, G., Dějiny USA, s. 411.
18 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 8. Dostupné z WWW: 
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-10]
19 V důsledku katastrofální neúrody brambor v Irsku v letech 1846 a 1847 zemřelo půl milionu lidí a 1,7 milionů 
Irů emigrovalo do USA mezi lety 1941 – 1860.
20 Z Německa dorazilo v důsledků revolučních událostí a špatné ekonomické situace v tomto období 1,4 miliónů 
osob.
21 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 9-10. Dostupné z WWW: 
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-11] 
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Již v průběhu 70. let 19. století se na západním pobřeží USA objevily první proti-

přistěhovalecké nálady, které byly namířeny primárně proti Číňanům a dalším imigrantům 

z východní Asie. Trnem v oku amerických občanů se stali, protože pracovali za méně peněz 

a podle majitelů stavebních společností leckdy i spolehlivěji než bílí dělníci.22 Vůbec prvním 

federálním zákonem, který omezoval imigraci byl tzv. Page act z roku 1875, který zakazoval 

vstup do USA prostitutkám a trestancům. Dalším výsledkem tohoto xenofobního postoje byl 

tzv. Chinese exlusion act23 z května roku 1882, který pozastavil čínskou imigraci do USA na 

10 let a zabraňoval obyvatelům čínského původu již přítomným v USA získat státní 

občanství. Význam tohoto zákona v americké historii spočívá v tom, že poprvé zavedl 

restrikce pro vstup přistěhovalců do USA na základě země jejich původu.

V srpnu stejného roku byl schválen tzv. Immigration act of 1882, který je považován 

za první rámcový imigrační zákon. Ustanovil systém centrální kontroly imigrace skrz Státní 

výbor (State Board) pod vedením ministra financí. Zákon zavedl daň 50 centů pro každého 

příchozího a dále rozšířil skupinu osob, které nemohou být přijati jako přistěhovalci do USA. 

Jednalo se převážně o zločince, mentálně i fyzicky postižené a osoby bez sebemenších 

finančních prostředků. Pro vymezení těchto nežádoucích osob zde byla použita formule 

„likely to become a public charge“ (LPC), která se ve 30. letech stane hlavním nástrojem 

restriktivní imigrační politiky. Další snahou o omezení imigrace byl návrh zákona z roku 

1891 o zamezení vstupu negramotným imigrantům. Tento návrh byl pak několikrát vetován 

třemi různými prezidenty, až nakonec vstoupil v platnost v roce 1917. 

Během dvacetiletí 1881 – 1900 přišlo do Spojených států 8 934 177 přistěhovalců. 

Oproti období 1820 – 1880 představovali imigranti z Německa, Británie a Irska už jenom 

polovinu ze všech příchozích. Prudký sestup počtu imigrantů z těchto zemí začal v 90. letech 

19. století a pokračoval i na začátku století nového.24 Místo nich začali do Ameriky proudit 

davy z jižní a východní Evropy. V prvním desetiletí 20. století představovali příchozí z této 

části Evropy již 70 % z celkového počtu imigrantů.25 Jednalo se často o přistěhovalce 

z chudých agrárních oblastí Itálie, Rakouska-Uherska, Ruska, Polska či Řecka. Motivy jejich 

příchodu byli stejné jako u předchozích imigrantů ze západní Evropy. Do Ameriky utíkali 

před chudobou, cholerou,26 před rasovým,27 náboženským či politickým pronásledováním. Od 

                                                
22 SHI, D., TINDALL, G., Dějiny USA, s. 417
23 Zákonem z roku 1904 bylo přistěhovalectví osob čínského původu zastaveno natrvalo. V roce 1943 byly 
všechny zákony namířené proti čínské imigraci zrušeny.
24 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 13. Dostupné z WWW: 
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-11] 
25 SHI, D., TINDALL, G., Dějiny USA, s. 417
26 Epidemie cholery propukla v Itálii v roce 1887.



15

již naturalizovaných imigrantů z minulých období se výrazně lišili jazykově, kulturně 

i nábožensky. Usazovali se hlavně ve městech, kde se sdružovali do emigrantských enkláv, 

které si žily vlastním životem.28 Tito nově příchozí pracovali v mizerných podmínkách jako 

nekvalifikovaní dělníci v továrnách a v různých odvětvích průmyslu, čímž pomáhali rozvíjet 

americkou industrializaci, jako dříve jejich předchůdci pomáhali s osídlením a rozvojem 

západních oblastí USA.

Přes tento přínos začali mnozí naturalizovaní Američané vidět nové přistěhovalce jako 

hrozbu stávajícího pořádku. Imigranti z východu Evropy byli často spojováni s městskou 

kriminalitou a byl vyzdvihován jejich nepříznivý vliv na výši mezd a pracovní podmínky 

dělníků. Rozdíly v kultuře a náboženství utvrdily některé rodilé Američany v přesvědčení 

o nadřazenosti nordické rasy dřívějších imigrantů nad slovanskými a románskými národy. 

Právě zde, na konci 19. a počátku 20. století, můžeme hledat kořeny antisemitismu 

a xenofobie, které později tolik ovlivnily přístup k židovským uprchlíkům ve 30. letech. Tyto 

nálady vedly v roce 1894 k založení Immigration Restriction League 29, jejíž cílem bylo 

bojovat za snížení počtu imigrantů.

V prvním desetiletí 20. století dosáhla imigrace největšího počtu přistěhovalců v celé 

historii a to 8 795 386 osob. V letech 1911 – 1920 pak do USA dorazilo 5 735 811 

přistěhovalců. Více než milion imigrantů přišlo do Ameriky v letech 1905, 1906, 1907, 1910, 

1913 a 1914. 30 Tato éra masové imigrace skončila se zavedením restriktivních imigračních 

zákonů ve dvacátých letech 20. století.

1.3. 20. léta 20. století – „National origin quota system“ 

V předchozím období byly restrikce namířeny proti určitým skupinám „nežádoucích“ 

imigrantů, ale neexistoval žádný limit na celkový počet přistěhovalců. To se změnilo na 

začátku dvacátých let schválením provizorního zákona tzv. Emergency Quota act z 19.5. 

1921, který zavedl roční limity pro počet přistěhovalců z jednotlivých zemí.31 Po něm 

následoval již definitivní National origin act schválený 26.5. 1924, který se stal hlavním 

nástrojem americké imigrační politiky až do roku 1952. Zákon zavedl tzv. „systém kvót podle 

                                                                                                                                                        
27 Před rasovým útlakem do USA prchali v tomto období např. Arméni z Turecka a Židé z carského Ruska.
28 Např. v Chicagu existovalo v roce 1920 sedmnáct Malých Itálií.
29 ZUCKER, Norman, ZUCKER, Naomi, From immigration to refugee redefinition: A history of refugee and 
asylum policy, s. 55.
30 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 15. Dostupné z WWW: 
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-15] 
31 Kvóty byly zavedeny pouze pro přistěhovalce z východní polokoule. Imigrace ze západní polokoule zůstala 
početně neomezená až do roku 1968.
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země původu“ (national origin quota system), který omezoval roční imigraci z jednotlivých 

států podle předem stanovených kritérií. Mezi lety 1927 – 1929 zákon „nastavil roční kvótu 

každé kvótované národnosti na dvě procenta počtu osob této národnosti narozených 

v zahraničí a usídlených na území kontinentálních USA v roce 1890 (celková kvóta 

164.667).“32 Od 1. července 1929 do 31.12. 1952 platilo, že: „roční kvóta pro každý stát nebo 

národnost měla stejný poměr ke 150.000 jako měl počet obyvatel stejného národnostního 

původu v kontinentálních USA v roce 1920 v poměru k celkovému počtu obyvatel 

v kontinentálních USA v roce 1920.“33

Tato restriktivní imigrační opatření, namířená především proti imigrantům ze střední, 

východní a jižní Evropy, přinesla své ovoce. Jestliže mezi lety 1901 – 1910 přišlo do USA 

1 597 306 a mezi lety 1911 – 1920 921 201 osob z Ruska, ve dvacátých letech po zavedení 

nových imigračních zákonů už to bylo jenom 61 742. Stejné to bylo s imigranty z Rakouska-

Uherska: mezi lety 1901 – 1910 jich přišlo 2 145 266, v příštím desetiletí se toto číslo snížilo 

na 896 342 a v letech 1921 – 1930 na pouhých 63 548. Imigrantů z Itálie dorazilo 

k americkým břehům v letech 1901 – 1910 na 2 045 877. O deset let později to byl 1 109 524 

přistěhovalců a ve dvacátých letech už jenom 455 315 osob. Celkově přišlo do Spojených 

států ve 20. letech 4 107 209 imigrantů.34

1.4. 30. léta 20. století – uplatňování restriktivní imigrační politiky

Na základě přijatých restriktivních imigračních zákonů klesl počet imigrantů ve 

30. letech na 528 431. Jednalo se o nejnižší počet přijatých osob za 100 let.35 Spojené státy už 

neměly více potřebu nově příchozích k osidlování území ani pracovní síly jako v minulém 

století. Ekonomické zájmy Ameriky už se nadále neshodovaly s konceptem azylu pro 

utlačované a ten se tak stal minulostí. USA se v poválečném izolacionismu uzavřely okolnímu 

světu a tedy i potencionálním imigrantům. Velká hospodářská krize na přelomu 20. a 30. let 

výrazně posílila xenofobní a antisemitské nálady v americké společnosti a vedla k ještě 

přísnějšímu uplatňování restriktivní imigrační politiky.

V průběhu prezidentské kampaně v roce 1932 prezident Herbert Hoover řekl: „Se 

zlepšujícími se demokratickými podmínkami v cizích státech politická perzekuce do značné 

                                                
32 U.S. Citizenship and Immigration service. Legislation from 1901 – 1940. Dostupné z WWW: 
<http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/Legislation%20from%201901-1940.pdf> [cit. 2010-04-27]. 
33 U.S. Citizenship and Immigration service. Legislation from 1901 – 1940. Dostupné z WWW: 
<http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/Legislation%20from%201901-1940.pdf> [cit. 2010-04-27].
34 SHI, D., TINDALL, G., Dějiny USA, s. 814, 818.
35 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 18. Dostupné z WWW: 
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-29] 
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míry ustala. Neexistuje již potřeba, aby Spojené státy poskytovaly azyl osobám, jež jsou 

perzekuovány kvůli politickým důvodům.“36 Následující roky měly teprve ukázat, jak moc se 

mýlil. S nástupem Hitlera k moci o několik měsíců později se ukázal akutním problém 

německých Židů a dalších oponentů nacistického režimu. Americká restriktivní imigrační 

politika však zůstávala neměnná, ba co více, už tak nízké kvóty pro imigranty zůstávaly 

nenaplněny ne kvůli nezájmu ze strany žadatelů, ale kvůli přísnosti amerických imigračních 

úřadů a důkladnému uplatňování formule „likely to become a public charge“

Mezi lety 1933 – 1938 bylo zastánci liberálnějšího přístupu vůči imigrantům

v kongresu navrženo několik zákonů, které měly pomoci židovským uprchlíkům. Ani jeden 

z nich neprošel. Oficiální stanoviska Washingtonu sledovala anebo se možná odrážela ve 

veřejném mínění velké většiny Američanů. Po vypuknutí války v roce 1939 se ještě více 

zpřísnily administrativní požadavky související se získáním víza. Čím více se situace 

v Evropě zhoršovala a uprchlická krize se stávala akutnější, tím více Amerika stavěla proti 

přistěhovalcům „papírové zdi“, jak to nazval americký historik David S. Wyman. Židovští 

i jiní uprchlíci byli odmítáni ze strachu, že by se mohlo jednat o nastrčené špióny nacistického 

režimu.37

Je odhadováno, že od roku 1933 do roku 1945 přijala Amerika zhruba 250 000 

uprchlíků ze Třetí říše.38 Toto číslo lze označit za relativně malé vzhledem k ekonomickým 

možnostem i historické roli Spojených států jako zemi založené a utvářené přistěhovalci. 

Bohužel, důsledky ekonomické krize, xenofobní a antisemitské nálady, které sdílely jak 

obyčejní občané, tak i nejvyšší političtí činitelé, znemožnily jakýkoliv pokus o liberalizaci 

restriktivní imigrační politiky i ve chvíli, kdy byli říšští Židé podrobeni neustálému 

pronásledování, zbaveni majetku, donuceni k emigraci a nakonec deportováni do 

koncentračních táborů. Jejich jediná naděje spočívala v útěku – bohužel, jak řekl budoucí 

první prezident Izraele Chaim Weizmann v roce 1936: „Svět se zdá být rozdělený na dvě části 

– na místa, kde Židé nemohou žít a na místa, kam nemohou vstoupit.“39 Spojené státy nebyly 

výjimkou.

                                                
36 VIALET, J., A brief history of U.S. immigration policy, s. 18. Dostupné z WWW: 
<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-04-20]
37 ZUCKER, Norman; ZUCKER, Naomi, From immigration to refugee redefinition: A history of refugee and 
asylum policy, s. 56.
38 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 209.
39 The Evian Conference - Hitler's Green Light for Genocide. Dostupné z WWW: 
<http://christianactionforisrael.org/antiholo/evian/evian.html> [cit. 2010-04-27].
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2. Třetí říše 1933 – 1941: Situace německých a rakouských 

Židů

Když dne 30. ledna 1933 jmenoval německý prezident Hindenburg Adolfa Hitlera 

říšským kancléřem, byla již parlamentní demokracie Výmarské republiky ve značném 

rozkladu. Nástup nacistické strany k moci se nesetkal s téměř žádným odporem. NSDAP 

dokázala využít nestabilní vnitropolitické situace a katastrofálních následků ekonomické krize 

k agitaci proti domnělým viníkům – vládě, parlamentu a demokratickým politickým stranám. 

Již od roku 1930 se tak stávala stále atraktivnější pro řadu německých voličů. Její program 

spočíval ve vypjatém nacionalismu, myšlence pangermanismu, šovinismu a antisemitismu.

S nástupem Hitlera k moci začal proces vyčleňování Židů z německé společnosti. Židé byli 

ponižováni, napadáni slovně i fyzicky, zbavováni majetku, nuceni k emigraci a nakonec 

deportováni z území Třetí říše.

2.1. Nucená emigrace 1933 - 1938

V roce 1933 žilo v Německu přibližně půl milionu Židů a v Rakousku skoro 200 000. 

V následujícím období do roku 1941 opustilo území Třetí říše téměř 360 000 z nich. Tato 

emigrace byla výsledkem neustálého pronásledování a teroru ze strany nacistického režimu. 

Židé jako „nežádoucí“ element v německém národě byli k emigraci touto cestou nuceni, ale 

zemi mohli opustit pouze bez svého majetku. Takto ožebračené uprchlíky pak nechtěl skoro 

nikdo z okolních států přijmout kvůli finanční zátěži a obavě ze zavlečení antisemitismu. 

Židovští uprchlíci se tak stali „nežádoucími“ nejenom v Německu, ale po celém světě.40

Nacistická „podpora“ židovského vystěhovalectví spočívala v tlaku na židovské 

obyvatelstvo. Tento tlak byl výsledkem protižidovských zákonů41 a hlavně šikany ze strany 

gestapa a bezpečnostní služby (SD)42. Zaměstnanci těchto institucí byli instruováni, že: 

„Židům je potřeba omezit životní možnosti, a to nejen z pohledu hospodářského. Německo pro 

ně musí být zemí bez budoucnosti, v níž snad zemře stará generace ve svých zbývajících 

pozicích, v níž ovšem mladá žít nemůže, takže pobídka k vystěhování zůstane trvale živá. 

                                                
40 HEIMOVÁ, S., „Německo pro ně musí být zemí bez budoucnosti.“ Nucená emigrace Židů z Německa v letech 
1933 – 1938, s. 168 – 169.
41 Nechvalně známé Norimberské zákony, které se staly základem pro vyloučení židovského obyvatelstva ze 
společnosti, byly přijaty v září 1935.
42 V roce 1939 tyto dvě instituce splynuly do Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (Reichssicherheitshauptampt, 
RSHA)
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[…]“43 Pracovní náplní oddělení II 112 (židovský referát SD) bylo především špiclování, 

vedení statistik o vnitrostátní migraci a sbírání informací o životě židovského společenství ve 

Třetí říši. Jeho zaměstnanci byli zároveň pobízeni, aby sami přicházeli s návrhy na řešení

židovské otázky.

V prvních letech Hitlerova režimu byla pozornost soustředěna hlavně na emigraci do 

Palestiny. Nacisté tento směr vystěhovávání podporovali,44 ale přímou organizaci nechávali 

na židovských organizacích. V souvislosti s arabským povstáním v roce 1936, kdy se objevila 

možnost založení židovského státu v Palestině,45 nacistická strana od této politiky podpory 

ustoupila a dále se zaměřila na emigraci do USA. Na základě této změny přestaly gestapo 

a SD podporovat činnost sionistických organizací a ještě více se zaměřily na potlačení všech 

asimilačních snah a na to, aby: „přiměli židovstvo usídlené v Německu k přesvědčení, že jejich 

jediným východiskem je vystěhování.“46 Protože: „definitivní vyřešení židovské otázky […] 

může být vyvoláno pouze prostřednictvím systematického provedení myšlenky vystěhování.“47

Zatímco se život pro Židy v Německu stával čím dál tím nesnesitelnějším, okolní státy 

byly stále méně ochotné přijímat nové uprchlíky. Nacistická strana se brzy musela 

konfrontovat se skutečností, že není reálně možné, aby všichni Židé opustili Německo – ze 

země emigrovali především osoby v produktivním věku a zůstávali naopak ti, kterých se 

Hitler chtěl nejvíce zbavit, tzn. staří a chudí. Někteří Židé se také místo vystěhování do 

zahraničí přesunuli pouze z vesnic a městeček do velkých měst, kde byli více anonymní 

a méně vystaveni protižidovským náladám. V roce 1936 emigrovalo z Německa 34 000 Židů 

a v roce 1937 25 000 osob,48 což představovalo pro nacisty neuspokojivý výsledek.49

Anšlus Rakouska 12.3. 1938 a následné pogromy vedly k ještě intenzivnější emigraci 

židovského obyvatelstva. Pokračující proces ekonomického vyloučení Židů vedl k jejich 

zchudnutí natolik, že si někdy nebyli schopni ani zajistit živobytí. V návaznosti na to se 

změnila nacistická politiky vystěhování a postup SD a gestapa. Rakouské židovské organizace 

byli rozpuštěny a posléze nově zřízeny pod vlivem nacistů a donuceny ke spolupráci. Oběti 

                                                
43 HEIMOVÁ, S., „Německo pro ně musí být zemí bez budoucnosti.“ Nucená emigrace Židů z Německa v letech 
1933 – 1938, s. 169.
44 V srpnu 1933 byla podepsána tzv. Haavara dohoda mezi německými sionistickými organizacemi a nacistickou 
vládou, která ulehčovala emigraci do Palestiny. Židé se ovšem před svým odjezdem museli vzdát velké části 
svého majetku (část z tohoto majetku se mohla pak Židům vrátit v podobě exportu německého zboží do 
Palestiny).
45 Po vypuknutí arabských nepokojů v Palestině v roce 1936, byla pověřena tzv. Peelova komise prošetřením 
situace. V její konečné zprávě se objevil návrh na rozdělení Palestiny na arabskou, židovskou a britskou část.
46 HEIMOVÁ, S., „Německo pro ně musí být zemí bez budoucnosti.“ Nucená emigrace Židů z Německa v letech 
1933 – 1938, s. 173. 
47 Ibid., s. 174.
48 Ibid., s. 169.
49 Ibid., s. 176.
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tak museli pomáhat zločincům v uskutečňování jejich plánu. 26. 8. 1938 byla ve Vídni 

zřízena Ústředna pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle Fuer Juedische Auswanderung) 

pod vedením Adolfa Eichmana. Ústředna měla za úkol lépe zorganizovat židovské 

vystěhovalectví a později se stala vzorem pro založení obdobných institucí v Německu 

a Protektorátu.50 Byrokratický proces emigrace, který trval v Německu týdny, byl díky 

Ústředně zkrácen na jeden den. Židé byli přivedeni do Vídně, zbaveni majetku a během pár 

hodin obdrželi všechny náležitosti potřebné k opuštění země. Ústředna byla financována 

z poplatků vystěhovalců a židovskými organizacemi v zahraničí.51 Adolf Eichmann popsal cíl 

nově zřízené Ústředny takto: „Snahou ústředny pro židovské vystěhovalectví je v první řadě 

postarat se o nucený odchod nemajetných Židů a zámožné Židy přimět k vystěhování jen 

tehdy, když je s jejich odchodem spojen i odchod části nemajetných Židů odpovídající jejich 

majetku.“52

Hromadná emigrace Židů z Třetí říše po anšlusu Rakouska vedla v červenci 1938 ke 

svolání konference v Evianu53, která měla jednat o pomoci uprchlíkům. Jednání ovšem 

nepřineslo žádné pozitivní výsledky a jenom utvrdilo nacisty v přesvědčení, že mohou 

pokračovat ve své protižidovské politice, aniž by se jim v tom kdo pokusil zabránit. Již 

rozpačité vyjednávání ohledně programu před samotným začátkem konference, které 

nenaznačovalo opravdovou vůli pomoci, bylo pro Hitlera jasným potvrzením rozhodnutí 

nevyjednávat s ostatními státy o osudu německých uprchlíků a dát všem jasně najevo, že se 

jedná o německou vnitropolitickou záležitost. Vyhnáním své židovské menšiny nacisté 

sledovali ještě jeden cíl. Berlín doufal, že vyhnání Židů z Třetí říše na území jiných států 

rozvíří v těchto zemích antisemitské postoje a tím i sympatie k německé protižidovské 

politice.

Necelé čtyři měsíce po neúspěšné konferenci v Evianu spáchal mladý Žid polského 

původu Herschel Grynszpan atentát na třetího tajemníka německého velvyslanectví v Paříži 

Ernsta vom Ratha, který o dva dny později zraněním podlehl. Grynszpan chtěl tímto 

způsobem protestovat proti nelidskému zacházení s Židy ve Třetí říši i reakci ostatních států,

neochotných poskytnout útočiště židovským uprchlíkům. Po svém zadržení francouzskou 

                                                
50 V Berlíně byla zřízena Říšská ústředna pro židovské vystěhovalectví (Reichzentralstelle fuer Juedische 
Auswanderung) 24.1. 1939 a v Praze Ústředna pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle Fuer Juedische 
Auswanderung) 26.7. 1939.
51 Zentralstelle Fuer Juedische Auswanderung. 
Dostupné z WWW: <http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%206394.pdf> [cit. 2010-
04-29]. 
52 HEIMOVÁ, S., „Německo pro ně musí být zemí bez budoucnosti.“ Nucená emigrace Židů z Německa v letech 
1933 – 1938, s. 185
53 Konferencí v Evianu se budu podrobněji zabývat ve třetí kapitole.
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policií Grynszpan řekl: „Být Židem není zločin. Nejsem pes. Mám právo žít a Židé mají právo 

na existenci na zemi. Kdekoliv jsem byl, všude jsem byl pronásledován jako štvaná zvěř.“ 54

Bezprostřední příčinou Grynszpanova rozhodnutí uskutečnit atentát se stal sled událostí 

z října 1938, do kterých byla zapletena jeho rodina.

Varšava se začala obávat návratu polských Židů (do té doby žijících na území 

Německa nebo Rakouska) zbavených majetku v důsledku nacistické protižidovské politiky 

a tak 16. října 1938 vydala nařízení o kontrole pasů všech polských občanů žijících 

v zahraničí do 30. října 1938. Na základě zákona, který vstoupil v platnost již v březnu, měla 

být zrušena platnost všech pasů polských občanů žijících v zahraničí déle než 5 let. Toto 

nařízení bylo zaměřeno především proti polským Židům a mělo vést k tomu, že budou 

zbaveni svých pasů a tím i možnosti vrátit se zpět do Polska. Berlín, který se obával, že polští 

Židé takto zbavení polského občanství zůstanou v německé říši, využil této situace 

k masovému vypovězení polských Židů ze země.55 Mezi 17 000 polských Židů, kteří byli 

takto deportováni na polské hranice, kde jim však polští celníci zamítli vstup, byla i rodina 

Herschela Grynszpana. Ten se o situaci své rodiny dozvěděl z pohlednice, ve které mu sestra 

popsala problémy rodiny a prosila ho o pomoc. Tento případ jasně ukazuje, jak bylo pro 

pronásledované Židy ze Třetí říše čím dál tím nesnadnější nalézt útočiště. Nejenom Polsko, 

ale i ostatní státy světa před židovskými uprchlíky uzavíraly své hranice.56

Smrt Ernsta vom Ratha se stala pro A. Hitlera záminkou k rozpoutání protižidovského 

pogromu v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v Německu, k němu připojenému Rakousku 

a Sudetech, známému pod názvem Křišťálová noc (německy Kristallnacht). Během pogromu, 

který na některých místech trval až do 11. listopadu, byla vypálena převážná část synagog na 

území Třetí říše a bylo zničeno zhruba 7500 židovských obchodů a podniků, téměř 100 Židů 

bylo zabito a 30 000 jich bylo odvezeno do koncentračních táborů Buchenwald, Dachau 

a Sachsenhausen. Dále byla Židům uložena pokuta ve výši jedné miliardy říšských marek, 

která ještě ztížila jejich finanční situaci a tím i možnost emigrovat.

Pár týdnů po listopadových událostech došlo k ohlášení nové linie protižidovské 

politiky ve Staré57 říši ve směru vyloučení Židů z hospodářství a arizaci jejich majetku 

a následné emigraci jako předtím v Rakousku. Zároveň se začalo poprvé vážněji uvažovat 

                                                
54 ROIZEN, R., Herschel Grynszpan: the Fate of A Forgotten Assassin. Dostupné z WWW: 
<http://www.roizen.com/ron/grynszpan.htm> [cit. 2010-04-16]
55 Viz. následující kapitola 2.2 Masové odsuny a první deportace 1938 – 1941.
56 ROIZEN, R., Herschel Grynszpan: the Fate of A Forgotten Assassin. Dostupné z WWW: < 
http://www.roizen.com/ron/grynszpan.htm> [cit. 2010-04-16]. Dále také GRUNER, W., Od masového 
vystěhovávání až po deportace Židů z Německa. Nové perspektivy a dokumenty (1938 – 1945), s. 233 - 234. 
57 Německo v hranicích z roku 1937.
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o tom, co by se mělo stát s těmi Židy, kteří z jakýchkoliv důvodů nejsou schopni emigrovat 

a jakožto nemajetní se stávají zátěží pro Třetí říši. Byli podány návrhy na vytvoření určitých 

židovských pracovních skupin, které by pracovaly odděleně od árijského obyvatelstva, nebo 

na zřízení pracovních táborů pro Židy. Tyto první myšlenky na izolaci židovského 

obyvatelstva vedly později ke vzniku koncentračních a vyhlazovacích táborů, které se staly

nástrojem konečného řešení židovské otázky. 

Protižidovská politika odebrání majetku a následného vystěhování nežádoucího 

elementu z Třetí říše se brzy dostala do konfliktu se svým cílem. Ožebračení Židé neměli 

prostředky na emigraci a navíc, takto bez majetku, se stali nevítanými v potencionálních 

hostitelských zemích. Oficiální časopis SS Das Schwarze Korps ze dne 24. listopadu 1938 

napsal: „[…]protože nám v tom už koneckonců žádná moc na světě nemůže zabránit, 

přivedeme nyní židovskou otázku k jejímu totálnímu řešení. Program je jasný. Zní: plné 

vyloučení, naprosté oddělení […]. To znamená nejen vyloučení Židů z německého národního 

hospodářství […]. Židé musí být vyhnáni také z našich obytných domů a čtvrtí a musí být 

ubytováni v ulicích a blocích domů, kde budou mezi sebou a s Němci přijdou do kontaktu co 

nejméně. Musí se označit […]. Národ parazitů, který bude v každém ohledu omezen u sebe,

však v této izolaci […] zchudne. [Židé] svůj kapitál velmi rychle spotřebují. A když přinutíme 

bohaté Židy, což se ukáže být nezbytným, aby chudé rasové soudruhy podporovali, všichni se 

[…] propadnou do kriminality. Ve stadiu tohoto vývoje bychom proto stáli před tvrdou 

nutností vymýtit židovské podsvětí stejně tak, jako v našem státě v pořádku vymycujeme 

zločince: ohněm a mečem. Výsledkem by byl skutečný a definitivní konec židovstva 

v Německu, jeho úplné zničení.“58

2.2. Masové odsuny a první deportace 1938 – 1941

Když se ukázalo, že pauperizace židovského obyvatelstva stále více blokuje německou 

politiku židovského vystěhovávání, museli nacisté začít hledat nové možnosti „jak se zbavit“ 

nežádoucí židovské menšiny. Našli je v kolektivním odsunu židovských osob nejprve na 

území jiného státu, až nakonec v roce 1941 začaly nechvalně proslulé transporty do 

koncentračních táborů v obsazeném Polsku.

Nejprve se nacisté zaměřili na Židy cizí státní příslušnosti. 5.1. 1938 dostalo gestapo 

rozkaz, aby bez zdůvodnění vykázalo všechny sovětské Židy z území Třetí říše v lhůtě deseti 

dnů, která byla později prodloužena na dvakrát šest týdnů. Tento první pokus o kolektivní 

                                                
58 HEIMOVÁ, S., „Německo pro ně musí být zemí bez budoucnosti.“ Nucená emigrace Židů z Německa v letech 
1933 – 1938, s. 188.
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vyhnání ztroskotal, protože SSSR i Polsko, které měli sloužit jako tranzitní země, nedali 

Židům povolení ke vstupu. [Další, tentokráte o něco úspěšnější pokus o masový odsun, se 

odehrál po anexi Rakouska v Burgenlandu, ze kterého bylo vyhnáno na 3000 Židů.] [Po 

podepsání Mnichovské dohody a anexi Sudet nechávalo gestapo československé Židy 

podepsat prohlášení, že do několika dní opustí říšské území. Díky tomu po uplynutí několika 

měsíců žilo na území Sudet už jenom 10 % z původní židovské populace.] Mezi 26. a 29. 

říjnem 1938 bylo více než 17 000 polských Židů žijících v Německu odvezeno na polské 

hranice, které se před nimi uzavřely.59 Kvůli energickému protestu ze strany polského státu 

musela být tato akce 30. října odvolána a Židé, kteří uvízli v zemi nikoho byli odvezeni zpět 

do Německa. I přes nezdar této akce získalo SS i gestapo cennou lekci, že hromadné 

transporty je lepší připravovat dlouhodobě a připravit se tak na všechny možné překážky.60

Necelý měsíc po napadení Polska v září 1939 došlo k rozhodnutí o vysídlení všech 

Židů ze Třetí říše na nově získaná polská území, kde měl vzniknout židovský rezervát. V tu 

dobu žilo ještě na území Staré říše 185 000 a v Rakousku 66 000 Židů podle víry, dohromady 

tedy 251 000. Počet rasových Židů byl na území celé Třetí říše odhadován na 340 000. První 

transporty, které směřovaly na území blízko Niska na řece Sanu, vyjely 18. října 1939 

z Moravské Ostravy, Vídně a Katovic. Ovšem již 9. listopadu byly tyto deportace po odsunu 

zhruba 5 000 osob zastaveny kvůli technickým potížím. Vypravení těchto prvních transportů 

doprovázely zmatky a po odsunu Židů na polské území se vlastně nevědělo co dál. Nakonec 

bylo rozhodnuto, že vytvoření židovského rezervátu se odkládá na dobu neurčitou s tím, že 

nyní budou Židé vystěhováváni do celého Generálního gouvernementu. 13. února 1940 byl do 

této oblast vypraven transport více než tisíce německých Židů z Pomořanska. Deportovaní 

byli instruováni, že si s sebou nesmějí vzít cenné papíry, devizy, šperky a spořitelní knížky. 

Tyto věci a další majetek těchto osob byl pak zabaven státem. Cesta do Polska trvala několik 

dní a zahynulo při ní na 70 osob, převážně starců a dětí. Další čtvrtina deportovaných zemřela 

následující měsíc zimou a hladem. Další transporty německých Židů už byly tou dobou 

naplánovány. Gestapo dostalo za úkol shromáždit všechny Židy ve větších městech na 

železničních tratích, které pak umožní jejich snadnější přepravu do Polska. Nakonec ale 

o několik dní později bylo stanoveno, že transporty Židů ze Staré říše mají být pozastaveny, 

protože nejdříve je potřeba „odžidovštit“ nové východní území. Po obsazení Beneluxu a části 

                                                
59 Viz předchozí podkapitola 2.1. Nucená emigrace 1933 – 1938.
60 GRUNER, W., Od masového vystěhovávání až po deportace Židů z Německa. Nové perspektivy a dokumenty 
(1938 – 1945), s. 231 – 234.
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Francie se vynořily plány na založení židovského rezervátu na ostrově Madagaskar, jejichž 

jediným výsledkem byla deportace 6 504 židů z Bádenska a Sárska do Francie.61

Na přelomu let 1940 a 1941 dostal zřejmě Heydrich rozkaz na vytvoření plánu 

„konečného řešení židovské otázky“. První návrh tohoto plánu předpokládal opětovné 

deportace do Generálního gouvernementu. Mezi 15. únorem a 12. březnem tak bylo 

deportováno na 5 000 vídeňských Židů. Další na řadě mělo být židovské obyvatelstvo 

z Berlína. V souvislosti s připravovaným útokem na Sovětský svaz předložil v březnu 

Heydrich druhý návrh, který předpokládal deportace na území SSSR a 31. května 1941 si od 

Göringa obstaral plnou moc k: „realizaci všech potřebných příprav […] za účelem globálního 

řešení židovské otázky.“62 26. července pak vydal RSHA vyhlášku o „přesídlení Židů uvnitř 

jednotlivých obcí“ do židovských táborů za účelem lepší kontroly židovského obyvatelstva 

a posléze jejich snadnější deportaci. Bezprostředně po zahájení útoku na Sovětský svaz 

docházelo na jeho území k masovým popravám Židů, které prováděli tzv. Einsatzgruppen63, 

které postupovaly za frontovou linií. To znamenalo přechod od politiky nucené emigrace přes 

izolování všech Židů na omezeném prostoru k politice masového vyvražďování. V červenci 

1941 žilo ve Staré říši ještě 167 245 Židů, z nichž všichni práceschopní byli nasazeni na 

nucené práce. Na začátku srpna zakázala RSHA všem židovským mužům od 18 do 45 let 

věku opustit říšské území a o něco později bylo vydané stejné nařízení i pro židovské ženy. 

Pokračovalo násilné vyklízení židovských bytů a koncentrace jejich obyvatel v táborech 

a městských ghettech. Prvního září vešlo v platnost nařízení o povinném označení židovské 

menšiny a zákazu opuštění bydliště. Tato opatření jasně dokazují, že v této fázi již byly 

deportace důkladně připravovány, aby se předešlo neúspěchům z let 1938/1939. Vzhledem 

k zastavení postupu německé armády na sovětském území muselo být přehodnoceno cílové 

místo nových deportací. Nakonec bylo vybráno Lodžské ghetto ve Vartské župě. První 

transport vyjel 15. října z Vídně a druhý o den později z Prahy. 18. října pak byl vypraven 

první transport z Berlína. Do 5. listopadu bylo do lodžského ghetta celkově dopraveno 19 837 

Židů. Jejich majetek byl konfiskován ve prospěch Říše.64

23. října 1941 byl vydán oficiální zákaz židovské emigrace z Třetí říše 

i z okupovaných území. Židé, kteří nestihli utéct, se tak ocitli definitivně v pasti. Jenom na 

území Staré říše to bylo 150 925 lidí. Další dílčí transporty v celkovém počtu 30 000 osob 

                                                
61 GRUNER, W., Od masového vystěhovávání až po deportace Židů z Německa. Nové perspektivy a dokumenty 
(1938 – 1945), s. 232 – 243.
62 Ibid., s. 246.
63 Do konce roku 1942 zabili Einsatzgruppen 1,3 miliónů Židů ve východním Polsku, SSSR a Pobaltí.
64 GRUNER, W., Od masového vystěhovávání až po deportace Židů z Německa. Nové perspektivy a dokumenty 
(1938 – 1945), s. 245 – 250.
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byly vypraveny mezi listopadem 1941 a únorem 1942 do Minsku a Rigy. Nacisté se nyní65

rozhodli pro deportace Židů v celoevropském měřítku. Zároveň docházelo k prvním masovým 

vraždám deportovaných Židů, ať už zastřelením nebo otrávením v plynových vozech. 

20. ledna 1942 se konala nechvalně proslulá konference ve Wannsee, jenž měla za úkol 

zkoordinovat akce různých složek nacistické moci a zefektivnit tak celoevropské deportační 

plány a likvidační politiku. O pár týdnů později na jaře 1942 bylo uvedeno do provozu šest 

vyhlazovacích táborů. Osud evropských Židů byl tímto zpečetěn. Vražedná mašinérie se 

naplno rozběhla.

                                                
65 Toto rozhodnutí padlo pravděpodobně již během léta a nejpozději v říjnu 1941.
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3. Postoj USA k přistěhovalecké otázce Židů z Třetí říše 

a americká imigrační politika

3.1. Situace v USA ve 30. letech

Podle historiků Richarda Breitmana a Alana. M. Krauta byl americký postoj k situaci 

Židů ze Třetí říše a jejich eventuální imigraci do USA ovlivněn čtyřmi hlavními faktory: 

restriktivními imigračními zákony přijatými ve dvacátých letech; striktně protekcionistickým 

postojem ministerstva zahraničních věcí; postojem společnosti, která nebyla nakloněna 

zvyšovaní přílivu imigrantů, a neochotou prezidenta Franklina Delano Roosevelta přijmout 

politický risk spojený s kroky na pomoc evropským Židům.66 Další historik zabývající se 

touto problematikou David S. Wyman považuje za tři hlavní důvody, které stály za americkou 

neochotou uvolnit restriktivní imigrační politiku, nezaměstnanost způsobenou velkou 

hospodářskou krizí, nativistický nacionalismus a anti-semitismus. Přičemž tvrdí, že tyto tři

faktory jsou silně propojeny a jeden od druhého se dají těžko oddělit.67 Breitman s Krautem 

s tímto názorem souhlasí, jen dodávají, že antisemitismus podle nich hrál menší roli než 

Wyman zdůrazňuje.68

V důsledku velké ekonomické krize se třicátá léta stala obdobím strachu a nejistoty. 

V roce 1933 v nejhorším bodě hospodářského úpadku dosáhla nezaměstnanost 25 %.69

Mnoho Američanů vidělo imigranty jako „ty, co jim berou práci“, což upevňovalo pozici 

politiků, kteří se snažili prosadit ještě více restriktivní imigrační zákony. Naneštěstí pro Židy 

z Třetí říše se vystupňování nacistického teroru během roku 1938 sešlo s nejhorší fází 

„Rooseveltovy recese“, která začala na jaře 1937. Nezaměstnanost opět začala stoupat 

a prohlášení FDR po anšlusu, že dojde k naplnění všech kvót pro Německo a Rakousko, 

přispělo k posílení anti-imigračních nálad.

Nativistické postoje, které se rozšířily ve 20. letech 20. století, zůstaly dominantní i ve 

30. a 40. letech. Velká část americké společnosti chovala xenofobní nálady obecně vůči všem 

cizincům, ať už z důvodu zmiňovaného strachu o práci či z obavy z kulturního dopadu, který 

                                                
66 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 3.
67 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 3. Dále také WYMAN, D., 
MEDOFF, R., A Race againts Death: Peter Bergson, America, and the Holocaust, s. 1.
68 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 3.
69 WYMAN, D., MEDOFF, R., A Race againts Death: Peter Bergson, America, and the Holocaust, s. 1.
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by imigranti mohli mít na americkou společnost. Tyto postoje dobře vystihuje slogan 

„Amerika pro Američany.“70

V průběhu 30. let došlo rovněž k významnému nárůstu anti-semitských nálad. 

Američané výrazně pociťující důsledky ekonomické krize hledali někoho, koho by mohli 

z dané situace obvinit. Špatný obrázek Židů zakořeněný v západní společnosti poskytl části 

amerického obyvatelstva vhodného viníka. Kolem roku 1940 existovalo ve Spojených státech 

více jak sto protižidovských organizací. Přestože převážná většina z nich nikdy nedosáhla 

velkého vlivu, malé hrstce, jako např. Stříbrným košilím (Silver shirts), Protestantské skupině 

ochránců křesťanské víry (Protestant group, Defenders of the Christian Faith) nebo 

Německo-americkému spolku (German-American Bund), se podařilo dosáhnout značné 

pozornosti. Vlivným šiřitelem anti-semitských nálad byl i katolický kněz Charles E. 

Coughlin, jehož pořad v rádiu poslouchalo pravidelně 3,5 miliónu lidí.71 Z průzkumů 

veřejného mínění z let 1938 – 1946 vyplývá, že více než polovina dotázaných vnímala Židy 

jako hrabivé a nepoctivé a zhruba jedna třetina je viděla jako agresivní. Z dalšího průzkumu 

ze srpna 1940 vyšlo najevo, že od 15 % do 24 % Američanů vnímá Židy jako hrozbu pro 

Spojené státy. Další série průzkumů z let 1938 až 1945 ukazuje, že 35 % až 45 % Američanů 

by podporovalo nebo alespoň schvalovalo protižidovskou kampaň a 30 % by bylo proti.72

Mnoho politických, církevních či intelektuálních vůdců se k Židům obrátilo zády, ale 

je nutno se zmínit, že tady byli i tací, kteří se snažili pomoci a pokoušeli se vyvíjet politický

tlak, který by vedl k americké záchranné akci - jako např. Felix Frankfurter či Frances 

Perkins. Díky nim počet přijatých židovských imigrantů v průběhu třicátých let začal pomalu 

stoupat. Tento vývoj však byl zabržděn situací v Evropě na počátku roku 1940.

3.2. Rooseveltova administrativa a kongres

3.2.1. Počátek třicátých let a uplatňování klauzule LPC

Zhruba šest týdnů po nástupu Hitlera k moci složil slavnostní přísahu jako třicátý

druhý prezident Spojených států amerických Franklin Delano Roosevelt. Nejdůležitějšími 

tématy Rooseveltovy administrativy byla ekonomická obnova a ochrana USA před 

fašistickými nepřáteli.73 Tyto dvě okolnosti se později ukázaly rozhodující překážkou 

                                                
70 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 3.
71 WYMAN, D., MEDOFF, R., A Race againts Death: Peter Bergson, America, and the Holocaust, s. 4.
72 Ibid., s. 2 – 3.
73 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 9.
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v uvolnění restriktivní imigrační politiky i ve chvíli, kdy to bylo z pohledu říšských Židů

nejvíce zapotřebí.

V souvislosti s ekonomickou krizí ohlásil v září 1930 prezident Hoover přísnější 

prosazování klauzule „likely to become a public charge“ (LPC), která byla prvně zavedena 

v imigračním zákonu z roku 1882. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti na počátku třicátých 

let se předpokládalo, že by si nově příchozí nenašli práci a stali se tak zátěží pro americký 

sociální systém. Hoover proto oznámil, že všichni imigranti musí disponovat dostatečnými 

finančními prostředky na zajištění svého živobytí, nebo musí předložit místopřísežné 

prohlášení (affidavit), že se v USA o jejich živobytí postarají příbuzní. 8. září 1930 byla 

vydána tato instrukce americkým konzulátům: „pokud má konzulární úředník kdykoliv důvody 

k předpokladu, že se žadatel pravděpodobně může stát veřejným břemenem, a to (i pokud se 

tak stane) i během značně dlouhého období po jeho příjezdu, je povinen odepřít (udělení) 

víza.“74 Zároveň byli úředníci zastupitelských orgánů v Německu ústně informováni, že 

vydávání víz musí být sníženo na 10 % z celkové roční kvóty.75 Rooseveltova administrativa 

pokračovala v této nastolené linii imigrační politiky. Přísné uplatňování klauzule LPC bylo 

v průběhu celých třicátých let jedním z nejmocnějších prostředků regulace počtu udělených 

víz a tím i počtu přistěhovalců.

3.2.2. Ministerstvo zahraničních věcí vs. ministerstvo práce.

Rooseveltův postoj k imigrační politice se dá charakterizovat jako kombinace 

schvalování restriktivních imigračních zákonů a systému kvót s občasnými gesty podpory 

evropským Židům a uprchlíkům vůbec.76 Přestože prezident několikrát vyjádřil své sympatie 

k osudu říšských Židů, jeho přímé kroky na pomoc židovským uprchlíkům nikdy nešly nad 

rámec platné restriktivní imigrační legislativy z obavy negativního dopadu, který by rozruch 

kolem liberalizace imigrační politiky mohl přinést.77 Jednou z prvních „humanitárních akcí“ 

prezidenta Roosevelta byl návrh ze 7. dubna 1933 na přijetí malého počtu významných osob, 

které jsou ve své vlasti perzekvováni nacisty. Celou záležitost svěřil do rukou ministryně

práce Frances Perkins78 a ministra zahraničí Cordella Hulla. Otázka pomoci imigrantům ze 

Třetí říše se záhy stala ohniskem sváru mezi oběma ministerstvy. Konflikt pramenil z faktu, 
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že Úřad pro imigraci a naturalizaci (The naturalization and Immigration service) sice spadal 

pod správu ministerstva práce, ale konzulové, kteří vydávali víza, byli podřízení ministerstva 

zahraničí. V průběhu 20. a v první polovině 30. let měl na ministerstvu zahraničí velký vliv na 

podobu imigrační politiky náměstek ministra Wilbur Carr. Disciplinovaný puntičkář a horlivý 

zastánce imigračních restrikcí s antisemitskými sklony oponoval každému návrhu Perkins 

a ministerstva práce, který měl vést k liberalizaci imigrační politiky.

Frances Perkins vystoupila 18. dubna 1933 s návrhem na zmírnění LPC klauzule do 

podoby před Hooverovou modifikací z roku 1930. Ministerstvo zahraničí návrh odmítlo 

s odůvodněním, že kvóty pro Německo nejsou naplňovány a tak není třeba podnikat nějaké 

akce na pomoc německým Židům. Perkins namítla, že kvóty nejsou naplňovány právě kvůli 

přísnému posuzování LPC klauzule a vyjádřila se, že: „[…] bylo v souladu s americkými 

tradicemi a politikou nabídnout vstup uprchlíkům před všemi formami perzekuce.“79 Wilbur 

Carr poukazoval zase na to, že ministerstvo zahraničí musí bránit americké zájmy, což 

znamená vyvarovat se jakémukoliv konfliktu s Německem, ke kterému by mohlo dojít, kdyby 

USA oficiálně naznačily, že nacisté perzekuují určitou část obyvatelstva. V červenci 1933 

došlo ke kompromisu, když vízové oddělení ministerstva zahraničí vydalo instrukci 

zastupitelstvím, aby LPC klauzule nebyla striktně uplatňována na ty, kteří mají v USA 

rodinné příslušníky, kteří se o ně v případě potřeby dokáží postarat. Tímto krokem doufalo 

ministerstvo zahraničí upokojit kritiky imigrační politiky, ale ve skutečnosti toto nařízení 

mohlo pomoci jen malému množství lidí. Ředitel Úřadu pro imigraci a naturalizaci Daniel 

MacCormack se o situaci okolo LPC klauzule vyjádřil takto: „současná aplikace ustanovení

LPC de facto doplňuje imigrační zákon o administrativní rozhodnutí. V praxi je zaměřena na 

omezení imigrace a dosahuje tohoto cíle s pramalým ohledem na to, zda se cizinec skutečně 

pravděpodobně může stát veřejným břemenem (či nikoliv).“80 Další překážkou imigrace 

kromě LPC klauzule byla rozsáhlá administrativa, spojená se získáním víza. Získat všechny 

potřebné dokumenty od nacistické vlády byl pro mnoho Židů velmi složitý a zdlouhavý 

proces. Američtí konzulární úředníci přitom nebyli ochotní z těchto požadavků slevit.

V září objevil soudce Julian W. Mack dlouho přehlížené opatření k imigračnímu 

zákonu z roku 1917, které umožňovalo ministrovi práce (v tomto případě Frances Perkins)

přijmout písemný závazek, ve kterém se uprchlík zavazoval, že nebude v USA čerpat  

podporu z veřejných prostředků. V takovém případě pak nemohli úředníci konzulátu blokovat 

vydání víza. Perkins chtěla této možnosti využít pro emigraci starých lidí a dětí. Ministerstvo 
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zahraničí se opět postavilo proti. Mnozí vládní činitelé se obávali, že takovéto uvolnění 

imigrace by vedlo ke zvýšení antisemitismu ve společnosti a rovněž by mohlo vyprovokovat 

kongres k přijetí dalších restriktivních imigračních zákonů. Po ujištění, že zavedení využívání 

písemných závazků, nebude mít za následek zvýšený příliv imigrantů, získala Perkins 

povolení k pokračování vypracování plánu na přijetí určitého počtu německých Židů. 

V dubnu 1934 se začalo jednat o možnosti imigrace 250 židovských dětí s využitím těchto

písemných závazků. Společnost ovšem nebyla nakloněna přijímání nových přistěhovalců, ani 

když se jednalo o děti. V důsledku malého zájmu se podařilo umístit do amerických rodin 

pouze 200 dětí a to ještě bez použití písemných závazků, které nebyly nakonec nikdy uvedeny 

do praxe. 

Přes to všechno se imigrace z Německa pomalu zvyšovala z 1 300 osob v roce 1933 na 

4 000 osob v roce 1934 až na 4 500 osob v roce 1935.81 Hlavní překážkou v přijímání většího 

počtu židovských uprchlíků z Německa v letech 1933–1935 byla přísná interpretace LPC 

klauzule ministerstvem zahraničí a jejich konzulů. Ministerstvo práce se rovněž muselo 

potýkat s podporou restriktivní imigrační politiky mezi obyvatelstvem i v kongresu.82

V souvislosti s novou vlnou antisemitské propagandy v Německu na jaře a v létě 1935, 

která vyvrcholila přijetím norimberských zákonů a s pomalu se zlepšující ekonomickou 

situací Spojených států, se na konci roku FDR odhodlal k dalšímu gestu podpory německým 

uprchlíkům. Na jeho popud instruovalo ministerstvo zahraničí své zastupitele, aby věnovali 

osobám nuceným odejít z Německa tu „nejohleduplnější péči a nejvelkorysejší 

a nejpříznivější zacházení, které umožňují zákony.“83 Jednalo se však spíše opravdu 

o symbolické gesto než o rozhodnutí, které by mělo veliký dopad na americkou imigrační 

politiku. 

V souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami se začal Roosevelt na jaře 1936 

přece jenom více zajímat o situaci německých Židů s čistě účelovým záměrem získat si voliče 

mezi americkými Židy. V srpnu 1936 vydal FDR veřejné prohlášení, ve kterém vyjádřil 

podporu vytvoření židovského státu v Palestině a v září USA vyzvaly Velkou Británii, aby 

neomezovala židovské přistěhovalectví do svaté země.84 Oslabení pozice Carra na 

ministerstvu zahraničí a neustálý tlak židovských organizací a ministerstva práce na zvýšení 

využívání kvót vedly k tomu, že v prosinci 1936 a v lednu 1937 dostaly americké konzuláty

instrukci, že „konzulární úředníci by při posuzování žádostí o imigrační vízum měli mít na 

                                                
81 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945 s. 25, 47.
82 Ibid. s. 27.
83 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 4 – 5.
84 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 48.
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paměti (fakt), že zákon odkazuje na pravděpodobnost toho, že se žadatel stane veřejným 

břemenem, nikoliv na možnost, že se tak stane. “85

Toto uvolnění imigrační politiky mělo okamžitý efekt na zvýšení počtu německých 

imigrantů v následujícím období.86 V roce 1936 získalo víza 6 978 osob, což představovalo 

26,9 % z celkové roční kvóty pro Německo. O rok později to už bylo 12 532 osob a v roce 

1938 se do USA z Třetí říše vystěhovalo 20 301 osob.87

3.2.3. Cesta k Evianu

Anšlus Rakouska 12.3.1938 vyvolal v Americe poměrně velkou reakci.88 V důsledku 

protižidovského teroru, který následoval po anexi, navštívilo americké velvyslanectví ve 

Vídni každý den zhruba 600 uchazečů o víza. Roční kvóta pro Rakousko přitom 

představovala pouze 1 413 osob.89 Ve Spojených státech se okamžitě objevily hlasy ve 

prospěch pomoci rakouským Židům. Bylo navrženo sloučení německých a rakouských kvót, 

tak aby mohli rakouští židé využít nenaplněné německé kvóty. I přes to, že veřejné mínění 

nebylo stále nakloněno zvyšování imigrace židovských osob,90 prohlásil FDR, že dojde 

k plnému využití německých a rakouských kvót a dále podpořil myšlenku vzniku 

mezinárodního výboru, který by se zabýval otázkou uprchlíků z Německa a Rakouska. 

V souvislosti s touto myšlenkou se Frances Perkins obrátila na Roosvelta s žádostí o zmírnění 

LPC politiky: „Pane prezidente, nepochybuji, že budeme nuceni zmírnit nařízení týkající se 

místopřísežných prohlášení, a pokud chceme skutečně pomoci, budeme nuceni umožnit vstup 

uprchlíkům bez místopřísežných prohlášení.“91 Náměstek ministra zahraničí Messesmith 

oponoval, že jakékoliv uvolnění LPC klauzule vyvolá bouři nevole. 

Dokonce i v restriktivně naladěném kongresu se objevily dva pokusy o pomoc říšským 

Židům. Samuel Dickstein navrhl uvolnit pro Židy prchající před Hitlerem všechny nevyužité 

kvóty ostatních států z fiskálního roku 193892. Ještě radikálnější byl návrh Emanuela Cellera, 

který předpokládal výjimku z LPC klauzule pro ty imigranty, kterým zaplatí cestu nějaká 

soukromá organizace a pro všechny neplnoleté, jež nebudou doprovázet rodiče. Oba dva tyto 

                                                
85 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 5.
86 STRAUSS, H., Jewish Immigrants of the Nazi Period in the USA, vol. 1, s. xx – xxi.
87 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 50.
88 Byla zrušena rakousko-americká obchodní smlouva , USA vymáhaly po Německu zaplacení rakouských dluhů 
a zastavily dodávky hélia pro německé vzducholodě. 
89 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 56. 
90 Průzkum veřejného mínění z jara 1938 provedený pro American Jewish Committee ukázal, že 82% 
dotázaných je proti zvýšení imigrace říšských židů do USA.
91 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 59.
92 Fiskální rok označoval období od 1. července do 30. června.
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návrhy se nakonec ani nedočkaly slyšení. Na doporučení židovských i nežidovských 

organizací, které se obávaly, že takováto iniciativa by jenom vyvolala vlnu restriktivních

protiakcí a ve výsledku by ohrozila ty už tak malé ústupky směrem k liberalizaci imigrační 

politiky, byly oba tyto návrhy odvolány.93

Po anexi Rakouska vedla emigrace Židů vyvolaná nepřetržitým tlakem ze strany 

nacistického režimu k závažné uprchlické krizi. Protižidovská diskriminační politika byla do 

té doby považována za vnitropolitickou záležitost Německa a žádný z demokratických států 

Evropy neučinil na vládní úrovni žádná opatření, která by situaci v Německu zvrátila. Tento 

přístup byl Hitlerem využit k vystupňování rasové politiky a útokům na nepřátele svého 

režimu. Teprve zvýšený příliv ožebračených emigrantů z anektovaného Rakouska přiměl 

ostatní země v čele se Spojenými státy k politickému kroku na mezinárodní úrovni, neboť 

osud vyhnaných Židů se jich přímo dotýkal - jako možných míst jejich útočiště. Situaci více 

než 200 00094 Židů uprchlých z Německa a Rakouska měla řešit mezinárodní konference,

svolaná z iniciativy FDR v červenci 1938 do lázeňského města na břehu ženevského jezera 

Évian-les-Bains.

3.2.4. Konference v Evianu

Konference v Evianu sice měla poskytnout odpověď na otázku, jak pomoci německým 

a rakouským Židům, nicméně od začátku ochota všech zúčastněných situaci vyřešit nebyla 

příliš velká. Podle historika Yehudy Bauera chtěl FDR „udělat něco pro lidi persekvované 

nacisty bez toho, aniž by utratil jedinou korunu, nebo aby měnil imigrační systém kvót.“95

Hlavní obavou bylo finanční zatížení spojené s přijetím ožebračených emigrantů a tlak na 

změnu imigrační legislativy ve prospěch většího počtu přijatých uprchlíků. Aby mělo vůbec 

pozvání96 na konferenci od FDR šanci setkat se s kladným přijetím, muselo být zdůrazněno 

že: „[…] Naše myšlenka je taková, že zatímco tito zástupci by byli dosazeni zainteresovanými 

vládami, finanční náklady spojené s okamžitou emigrací by převzaly soukromé organizace 

působící v příslušné zemi. Navíc by mělo být rozuměno, že se od žádné země nebude 

požadovat, aby přijala větší počet emigrantů než dovoluje její platná legislativa.“97

                                                
93 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, 67 – 68. Není jistě bez 
zajímavosti, že oba kongresmani byli židovského původu.
94 PAVLÁT, L., Politicky pragmaticky. Roš Chodeš 7/2003, s.15.
95 BAUER, Y., Jews for Sale, s. 30.
96 Zvací dopis na konferenci byl odeslán 22.3. 1938 třiceti třem zemím, z nichž pozvání nakonec přijalo dvacet 
devět.
97 POSPÍCHALOVÁ, A., Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie, ved. Práce Doc. PhDr. 
Lenka Rovná, Csc., Praha 2003, s. 24.
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Podle USA mělo být hlavním cílem konference vytvoření platformy pro vyjednávání 

s Německem o možnosti emigrace Židů z Německa i s určitým kapitálem, který by jim 

pomohl usadit se v nové zemi, aniž by se pro ni stali finanční zátěží. Roosevelt doufal, že 

svoláním konference upokojí americké liberály, kteří volali po nějaké akci ve prospěch 

říšských Židů a zároveň i konzervativce, kteří se báli zvyšování imigračních kvót. Současně 

s výzvou o svolání konference vyzval americký prezident k uvolnění přijímacích procedur. 

Spojená kvóta pro Německo a Rakousko byla 27 370 osob ročně a měla být naplňována 

v mnohem větší míře než v předchozích letech.98 Ve fiskálním roce 1937–1938 bylo přijato 

17 199 osob, v první polovině fiskálního roku 1938–1939 bylo přijato 19 452 a za celý 

fiskální rok 1938–1939 to bylo 38 00099. Přestože naplňování imigračních kvót se zvyšovalo,

díky přísnosti a neochotě imigračních úředníků, mnohdy motivovaných xenofobií či 

antisemitismem, bylo v letech 1933 – 1941 mnoho žadatelů o víza odmítnuto.

Konference zasedala od 6. do 15. července 1938. Již před samotným zahájením bylo 

více méně jasné, že žádný z 29 států, které přijali pozvání, nemá v úmyslu přijmout větší

počet uprchlíků, což se potvrdilo hned první den konference. Na úvod zasedání vystoupil 

americký zástupce Myron C. Tylor s návrhem programu konference, který byl dopředu 

vytvořen Spojenými státy a schválen Británií a Francií. Během devítidenního zasedání 

vyjádřili všichni delegáti sympatie k uprchlíkům, ale nikdo kromě Dominikánské republiky100

nenabídl přijetí většího počtu běženců, ale jenom výmluvy proč tak udělat nemohou. Už 

jenom fakt, že na konferenci zastupovali všechny státy povětšinou nižší státní úředníci, značil 

nezájem o přijetí zásadního řešení uprchlické otázky. Imigranti byly viděni jenom jako 

finanční zátěž a nikdo kvůli nim nechtěl jít do hrozícího válečného konfliktu s Německem.

Jediným výsledkem Evianské konference bylo založení stálého Mezivládního výboru 

pro uprchlíky (Intergovermental Committee on Refugees, IGCR) se sídlem v Londýně, který 

měl vést vyjednávání s Německem o možnosti emigrace Židů z Třetí říše i s částí jejich 

majetku. Hlavním vyjednavačem byl zvolen americký právník a osobní přítel FDR George 

Rublee. Vzhledem k tomu, že ustanovení takového výboru bylo hlavním cílem prezidenta 

Roosevelta, neskončila Evianská konference z pohledu americké vlády neúspěchem. 

S výsledkem konference mohli navíc být spokojeni jak stoupenci restriktivní imigrační 
                                                
98 BAUER, Y., Jews for Sale, s. 30.
99 Toto číslo zahrnovalo i osoby, které přicestovaly na „visitor visa“ nebo jako „non quota imigrants“, proto je 
vyšší než celkově určená kvóta pro jeden rok.
100 Dominikánská republika nabídla přijetí až 100 000 uprchlíků z Třetí říše, ale jednalo se pouze o líbivé gesto, 
které nemělo být nikdy naplněno. Nakonec získalo dominikánská víza 750 židovských uprchlíků, kteří dostali 
půdu a dobytek a založili vesnici Sosua. Tímto činem chtěl Trujillo umlčet mezinárodní kritiky, které se na něho 
snesli poté, co jeho armáda zavraždila 15 000 nevinných Haiťanů. Dalším motivem přijetí židovských imigrantů 
byla Trujillova představa, že nově příchozí si vezmou dominikánské ženy a zajistí tak „bělejší“ obyvatelstvo. 
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politiky tak i liberálové pro něž byl výbor příslibem do budoucna. Opačný názor ovšem měla 

část americké veřejnosti a hlavně americké židovské organizace. Pro ně představovala 

konference naprosté fiasko a přesvědčení, že osud židovských uprchlíků nikoho nezajímá. 

Roztrpčení z průběhu konference ilustrují tato slova jednoho židovského účastníka jednání: 

„To málo, čeho bylo dosaženo, vůbec nesouviselo s nadějemi, které byly vyvolány.“101 I přes 

mizivé výsledky bylo svolání konference ze strany amerického prezidenta důležité v koncepci 

celé zahraniční a imigrační politiky. Americkou iniciativu můžeme vnímat jako snahu 

o aktivní řešení přistěhovalecké otázky na mezinárodní úrovni a odklon od meziválečného 

izolacionismu.

Ovšem celkové hodnocení výsledků konference nemůže být jiné než negativní, 

vzhledem k tomu, že nenabídla řešení uprchlického problému, jak si předsevzala, ale jenom 

ho odsunula do kompetence ustanoveného mezivládního výboru. Oddálení řešení problému 

mělo zásadní dopad na situaci židovské menšiny v Říši. Události konce roku 1938 a 1939 

prakticky znemožnily, aby mezivládní výbor mohl dosáhnout vytyčených cílů. Rublee brzy 

zjistil, že jeho snahy o navázání dialogu s Německem nemají potřebnou podporu ze strany 

USA ani ostatních zemí. K první schůzce mezi Rubleem a nacisty došlo v prosinci 1938, tedy 

až několik měsíců po konferenci a nakonec k dohodě mezi Německem a IGCR nikdy nedošlo. 

Konference zároveň naplno odhalila postoj zúčastněných států k situaci Židů a stala se tak pro 

Hitlera tichým souhlasem či jakousi „zelenou“102 pro radikalizaci řešení židovské otázky. 

Národní a ekonomické zájmy a politika appeasementu zúčastněných zemí zvítězily na 

konferenci nad idejemi humanismu a demokratickými principy. Hitler mohl slavit vítězství, 

které za něj vybojovali jiní. Celé zasedání nebylo nacistickými politiky bráno příliš vážně. 

Hitler byl přesvědčen, že jednající země nebudou ochotny přijmout žádné uprchlíky, zvlášť 

budou-li bez prostředků a v otázce židovského kapitálu zůstával Berlín neoblomný – peníze 

musí zůstat v Německu. Jak se nakonec ukázalo, měl Hitler pravdu. Nacistická propaganda si 

nemohla nechat ujít takovou příležitost zesměšnit demokratické mocnosti v čele s Amerikou. 

Např. dne 13.7. 1938 se objevil ve stranických novinách NSDAP Völkischer 
Beobachter článek s posměšným titulkem „Nikdo je nechce“.103

                                                
101 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 61.
102 The Evian Conference - Hitler's Green Light for Genocide. Dostupné z WWW:
<http://christianactionforisrael.org/antiholo/evian/evian.html> [cit. 2010-04-21] 
103 GRUNER, W., Od masového vystěhovávání až po deportace Židů z Německa. Nové perspektivy 
a dokumenty 1938 – 1945 in Terezínské studie a dokumenty 2006, s. 232.
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3.2.5. Neúspěšné snahy o pomoc říšským Židům – zákon Wagner-Rogers a plán 
osídlení Aljašky

Necelé čtyři měsíce po neúspěšné konferenci v Evianu se ve Třetí říši odehrál 

protižidovský pogrom známý pod názvem Křišťálová noc. Tyto listopadové události roku 

1938 vyvolaly v USA vlnu nevole a odporu k nacistické ideologii. Podle průzkumu Gallupova 

ústavu 94 % dotázaných nesouhlasilo s německým chováním vůči Židům104, to však 

neznamenalo, že souhlasili se zmírněním restriktivní imigrační politiky. FDR dal na radu 

Messersmitha105 a odvolal amerického velvyslance Hugh Wilsona z Berlína za účelem 

„konzultací“ bez určení doby návratu. Prezident, který se vyjádřil o pogromu takto: „Osobně 

jsem mohl stěží uvěřit, že takové věci se mohou přihodit v civilizaci 20. století.“ 106, zároveň 

učinil veřejné prohlášení, ve kterém odsoudil nacistický režim a jeho protižidovskou politiku, 

ale nezmínil se o konkrétní krocích, jak pomoci pronásledovaným Židům. Přestože se FDR 

nadále stavěl proti rozšíření kvót pro přistěhovalce (stejně jako většina americké 

veřejnosti107), nařídil ministerstvu práce prodloužit krátkodobá víza více než 12 000 

německých židů o 6 měsíců.108

Zastánci liberalizace imigrační politiky doufali, že se všeobecné sympatie k osudu 

německých Židů promění v praktickou pomoc. Na začátku února předložili Robert F. Wagner 

a Edith Rogers v kongresu návrh zákona, který navrhoval přijetí 20 000 německých 

židovských dětí v průběhu dvou let mimo stanovenou roční kvótu. Financování mělo být 

zajištěno soukromými organizacemi a po válce se děti měli vrátit k rodičům či jiným 

příbuzným. Přesto dvě třetiny americké společnosti (podle průzkumu provedeného novinami 

Cincinnati Post 77 % dotázaných se vyslovilo proti přijetí zákona)109 a velká většina 

kongresmanů byla proti schválení tohoto zákona, protože v něm viděla nebezpečný precedent, 

který by mohl uvolnit hráz přílivu imigrantů z dalších ohrožených oblastí. Po několikaměsíční 

debatě, když bylo jasné, že zákon Wagner-Rogers si nezíská v kongresu potřebnou podporu, 

                                                
104 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 73.
105 George S. Messersmith byl od roku 1930 do roku 1934 americkým generálním konzulem v Berlíně. Díky 
tomu, že mluvil plynně německy (byl německého původu, jak ostatně napovídá jeho jméno) si dokázal v Berlíně 
vybudovat dobrou pozici mezi nacistickými politiky, což mu umožňovalo zblízka pozorovat nacistický režim. To 
ovšem neznamenalo, že by si vytvořil k nacismu jakékoliv sympatie. Ba právě naopak – Messersmith byl 
upřímně znechucen brutalitou nacistické vlády a její protižidovskou politikou. I přesto, že soucítil s osudem 
pronásledovaných Židů jeho možnosti přímé pomoci byli značně omezené.
106 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 73.
107 Průzkum veřejného mínění proveden v červenci 1938 po konferenci v Evianu ukázal, že 67,4% z dotázaných 
souhlasí že, „s podmínkami jaké jsou nyní bychom se měli snažit je [uprchlíky] držet mimo“ a 18,2% 
dotázaných si myslelo, že „bychom je měli nechat přijít, ale nezvyšovat naše imigrační kvóty.“ BREITMAN, R., 
KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945s. 230.
108 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 61., s. 62.
109 LIPSTADT, D., Pious Sympathies and Sincere Regrets: The American News Media and the Holocaust from 
Krystalnacht to Bermuda, 1938 – 1943, 63.
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byl návrh zásadně změněn. Děti měly být přijaty v rámci roční kvóty, což by znamenalo, že 

budou přijaty „na úkor“ dospělých, jejichž možnost legálně imigrovat do USA by se tak 

snížila zhruba na polovinu. Tato změna byla ovšem pro Wagnera nepřijatelná, proto svůj 

návrh v červenci 1939 stáhl. Zastánci liberalizace a židovské organizace proti stáhnutí zákona 

neprotestovali ze stejného důvodu jako už mnohokrát předtím – obávali se, že rozvířená 

veřejná debata by mohla vést k nárůstu antisemitismu, a to i přesto, že v návrhu zákona bylo 

uvedeno, že se jedná o pomoc pro německé a nikoliv židovské děti. K neúspěchu zákona 

přispěl velkou měrou i postoj Rooseveltovy administrativy - ministerstvo práce zachovávalo 

striktní neutralitu vůči návrhu, ministerstvo zahraničí bylo od začátku proti a samotný Bílý 

dům zachoval po celou dobu mlčení. Je těžké ubránit se pocitu, že antisemitismus mohl hrát 

roli v odmítnutí zákona Wagner-Rogers, když o několik měsíců později byli do USA bez 

větších problémů přijaty jako uprchlíci nežidovské děti z Velké Británie.110

Po neúspěchu zákona Wagner-Rogers se rozběhla diskuse o plánech na osídlení rozsáhlého 

a málo obydleného území teritoria Aljaška židovskými uprchlíky ze Třetí říše. Myšlenka 

využití Aljašky jako útočiště pro pronásledované Židy se poprvé objevila několik dní po 

událostech Křišťálové noci. Na tiskové konferenci ministr vnitra Harold L. Ickes navrhl, že by 

se Aljaška mohla stát „útočištěm pro židovské uprchlíky z Německa a dalších oblastí 

v Evropě, v nichž jsou Židé vystaveni nespravedlivým restrikcím.“111 V následujících měsících 

ministerstvo vnitra provedlo šetření možností ekonomického a sociálního rozvoje Aljašky 

s přihlédnutím k roli, kterou by mohli hrát židovští přistěhovalci. V srpnu 1939 pak shrnulo 

své závěry ve zprávě pojmenované „Problém rozvoje Aljašky“ (The problem of Alaskan 

development), známé rovněž jako tzv. Slatteryho zpráva (the Slattery report). Zpráva 

popisovala velký ekonomický potenciál a přírodní bohatství Aljašky, které zůstávají 

nevyužity díky malému počtu obyvatel. Vzhledem k tomu, že přirozený přírůstek populace 

byl velmi malý a imigrace z USA nízká, měl být tento problém vyřešen imigrací židovských 

osadníků. Tito přistěhovalci by mohli přijít mimo ročně stanovené kvóty, protože Aljaška 

ještě nebyla plnohodnotným státem nýbrž přidruženým teritoriem. Na základě Slatteryho 

zprávy byl vypracován zákon, který v březnu 1940 představili v kongresu William H. King 

a Franck Havenner. Zákon předpokládal přijetí imigrantů mimo kvóty mezi 16 a 45 lety, kteří 

byli kvalifikováni pro výkon některého z povolání, která zákon uváděl. Aby se zákon vyhnul 

odmítnutí na základě „klasických“ argumentů odpůrců liberalizace imigrační politiky jako 

                                                
110 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 75 – 98.
111 MEDOFF, R., A Thanksgiving plan to save Europe’s Jews in Jewish standart. Dostupné z WWW: 
<http://www.jstandard.com/index.php/content/item/A_Thanksgiving_plan_to_save_Europes_Jews/3377> [cit. 
2008-05-01]



37

„pomoc by měla směřovat nejdříve k Američanům v nouzi a pak teprve do zahraničí“ či 

„přistěhovalci berou Američanům práci“ bylo stanoveno, že nejméně polovina nových 

pracovních míst bude obsazena americkými občany. Nativistické argumenty měly být 

umlčeny ustanovením, že imigranti zůstanou na Aljašce pět let a po uplynutí této doby, pouze 

když budou kvóty stanovené pro zemi jejich původu volné, budou moci získat permanentní 

víza a přestěhovat se na území některého ze 48 států. Přes všechna tato opatření se zákon 

setkal s odporem jak u obyvatel Aljašky tak u ministerstva zahraničí. Dokonce i židovské 

organizace se k němu stavěly chladně. FDR se při schůzce s Haroldem Ickesem vyslovil pro 

přijetí pouze 10 000 osob každý rok. Z tohoto počtu mělo být pouze maximálně 10 % Židů, 

aby se „předešlo nepochybné kritice, kterou by vyvolal vysoký počet židovských 

imigrantů.“112 Nicméně prezident nikdy neučinil veřejné prohlášení týkající se otázky 

židovského přistěhovalectví na Aljašku. Vzhledem k tomu, že si zákon nedokázal získat 

patřičnou podporu, byl v červnu 1940 uložen „k ledu“. Potkal ho tak stejný osud jako všechny 

návrhy zákonů na pomoc židovským uprchlíkům ve třicátých letech.

Ovšem ani zastánci restriktivní imigrační politiky nezaháleli. Na jaře roku 1939 

předložil demokratický senátor za Severní Karolínu Robert Reynolds balíček pěti opatření 

namířených proti přistěhovalcům. Návrh předpokládal snížení imigračních kvót o 90 %

a zastavení přistěhovalectví na 10 let nebo do té doby, než nezaměstnanost klesne pod tři 

milióny. Další návrh se týkal deportace všech cizinců, kteří pobírají státní podporu nebo těch, 

jejichž přítomnost ve Spojených státech je škodlivá pro národní zájem. Ministerstvo práce se 

postavilo proti všem těmto návrhům, ale našlo se i dost podporovatelů. Odpůrci nakonec 

vyhráli, když balíček neprošel slyšením v senátním podvýboru.113

3.2.6. Izolacionismus a zákony o neutralitě

V prosinci 1938 s blížící se hrozbou vypuknutí válečného konfliktu řekl Roosevelt 

britskému premiérovi Chamberlainovi, že v případě války může Británie počítat s americkou 

podporou v podobě dodávek surovin a válečného materiálu.114 Takováto pomoc ovšem 

předpokládala odvolání nebo pozměnění zákonů o neutralitě, které byli přijaty v průběhu 30. 

let v důsledku poválečného izolacionismu a anti-intervencionismu. První zákon o neutralitě

byl schválen v srpnu 1935 a předpokládal uvalení embarga na dodávky zbraní a munice pro 
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všechny válčící strany bez ohledu na to, kdo je agresor a kdo oběť. Druhý zákon, odhlasovaný 

v únoru následujícího roku, prodlužoval platnost předchozího zákona a dále zavedl zákaz 

poskytnutí půjček či úvěrů státům ve válce. V souvislosti s občanskou válkou ve Španělsku 

rozšířil kongres v lednu 1937 předchozí ustanovení zákonů o neutralitě i na občanské 

konflikty a ne jenom na ty mezinárodní. Na jaře 1937 dosáhl americký izolacionismus 

vrcholu. Podle průzkumů Gallupova ústavu se vyjádřilo 94 % dotázaných pro neangažovanost 

ve válečném konfliktu.115 V květnu stejného roku schválil kongres další zákon o neutralitě, 

který kromě toho, že proponoval předchozí ustanovení na dlouhou dobu, zavedl zásadu „cash 

and carry“ („zaplať a odvez“), která dovolovala obchod se zbožím nevojenské povahy. Toto 

zboží ovšem mohli válčící země nakoupit pouze za hotové a odvést si ho vlastními 

dopravními prostředky. Roosevelt doufal, že tato zásada pomůže Británii a Francii při 

případném vypuknutí konfliktu s Německem. První vlaštovkou odklonu od izolacionismu 

směrem k zapojení se do mezinárodního dění byla řeč FDR, kterou přednesl 5. října 

v Chicagu.116 Roosevelt odsoudil „panství teroru a mezinárodního bezpráví“117 a požadoval,

aby na státy „vytvářející stav mezinárodní anarchie a nestability, ze kterého nelze uniknout 

pouhou izolací nebo neutralitou“, byla uvalena „karanténa“.118 Řeč se setkala s rozporuplným 

přijetím a vyvolala ostrou reakci mezi izolacionisty, ale FDR si pospíšil, aby dal jasně najevo, 

že nemá v úmyslu přistoupit k nějakým praktickým krokům. Na začátku roku 1939 požadoval 

FDR zrušení zbrojního embarga a povolení prodeje zbraní podle zásady „cash and carry“, ale 

napoprvé byl prezident v kongresu neúspěšný. Nový zákon o neutralitě, který toto povoloval 

byl schválen až v listopadu.119

Náměstek ministra zahraničí Messersmith sledoval stejnou linii jako prezident. V této 

perspektivě posuzoval všechny návrhy na zmírnění imigračních restrikcí jako nežádoucí, 

protože by ohrozily ochotu kongresu odhlasovat změnu zákonů o neutralitě. V dopise 

americkému konzulovi R. Geistovi v Berlíně se Messersmith vyjádřil takto: „V dnešním světě 

existují věci, které mají dokonce větší důležitost než problém uprchlíků, a to závažné politické 

otázky a spolehlivé obchodní principy.“120
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3.2.7. Březen 1938 až září 1939 – nejliberálnější období americké imigrační politiky 

Přes to všechno bylo období od března 1938 do září 1939 nejliberálnějším obdobím 

v americké imigrační politice mezi lety 1931–1946.121 Během této doby docházelo 

k naplňování celých kvót pro Německo a Rakousko tak, jak to bylo předesláno po anexi 

Rakouska a potvrzeno na konferenci v Evianu. Po Křišťálové noci se ocitly americké 

konzuláty na území celé říše v obležení židovských uchazečů o víza.V souvislosti s touto 

změněnou linií imigrační politiky přidělil šéf Vízového oddělení ministerstva zahraničí Avra 

Warren na začátku roku 1939 konzulátům ve Vídni, v Praze a v Berlíně nové zaměstnance, 

aby si lépe dokázali poradit s náporem žadatelů. Wyman odhaduje, že v průběhu těchto 

osmnácti měsíců mezi březnem 1938 a zářím 1939 emigrovalo do Spojených států zhruba 

85 000 (z tohoto počtu přišlo 5 000 osob mimo stanovené kvóty a 20 000 na krátkodobá víza) 

převážně židovských uprchlíků ze Třetí říše, Polska, Maďarska, Pobaltí, Rumunska, 

Bulharska a Jugoslávie. Nicméně když uvážíme, že USA měly v tu dobu okolo 130 miliónů 

obyvatel, je toto číslo dosti zanedbatelné.122 Americké imigrační zákony ve své stávající 

podobě prostě nemohly nabídnout adekvátní řešení židovské uprchlické krize. Koncem června 

1939 bylo registrováno 309 782 německých, rakouských a českých žadatelů o azyl, přitom 

roční kvóta pro tyto tři státy dohromady představovala pouze 30 244 osob.123

3.2.8. Začátek války a zpřísnění imigrační politiky

Vypuknutí války v Evropě v září 1939 mělo okamžitý efekt na americkou imigrační 

politiku. Ministerstvo zahraničí ihned zaměřilo své snahy na snížení počtu nově příchozích 

uprchlíků. 30. září obdrželi americké konzuláty instrukci nevydávat krátkodobá víza těm,

kteří se snažili přečkat válku ve Spojených státech. Vízové oddělení zase informovalo 

zastupitelství v Německu, že není možné vydat vízum, na nějž by se žadatel prokázal pasem 

nebo povolením opustit zemi.124 V listopadu 1939 v souvislosti s tím, že lodní společnosti 

přestali přijímat platbu v říšských markách, začali američtí úředníci na konzulátech vyžadovat 

jako podmínku pro udělení víza zaplacený lodní lístek. Zároveň byla zpřísněna kriteria pro 

přísežné prohlášení (affidavit), které musel získat od amerického občana každý potencionální 

emigrant. Tyto faktory vedly k tomu, že pouze 10 % z celkového počtu osob zapsaného na 

čekací listině pro přidělení kvót v Německu, bylo schopno splnit tyto nové požadavky. Zbytek 
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nevyužitých německých kvót byl dán k dispozici žadatelům, kteří před nacismem již dříve ze 

Třetí říše utekli do jiných států (nejčastěji do Velké Británie, Francie, Belgie či Nizozemí).125

Prezident Roosevelt viděl řešení uprchlického problému v jeho rozdělení na krátkodobé 

a dlouhodobé cíle a v jejich postupném plnění. V krátkodobém horizontu bylo potřeba vyřešit 

problém uprchlíků, kteří se na útěku před Hitlerem uchýlili dočasně do některé z evropských 

zemí. Tento úkol, který se týkal 200 000 až 300 000 lidí, měl podle FDR připadnout 

neutrálním zemím, které stály mimo válečný konflikt. Dlouhodobý cíl předpokládal přesídlení 

miliónu lidí do málo obydlených částí světa. Tento plán potřeboval důkladný průzkum 

a nemohl být realizován dříve než válka skončí.126 Přes všechny překážky, se kterými se 

museli potýkat uchazeči o americká víza ve fiskálním roce 1940, opustilo v tomto období 

Německo více než 21 000 osob. Započítáme-li i víza vydaná osobám v jiných státech, 

zjistíme, že využití kvót pro Německo v tomto roce nepatrně kleslo - na 95 %.127

3.2.9. Hrozba „páté kolony“ a Breckinridge Long

Na jaře 1940, jak německá armáda rychle postupovala západní Evropou, vkrádala se 

do Ameriky obava, že mezi příchozími židovskými uprchlíky z Evropy mohou být 

infiltrováni nacističtí špióni. Tento strach byl ještě posílen zvěstmi, že rychlá porážka Francie 

byla zapříčiněná právě prací německých špehů. Hrozba subverze ze strany „páté kolony“ 

vedla k dramatickému poklesu počtu přijatých imigrantů. Jestliže ve fiskálním roce 1939 bylo 

vydáno 27 370 víz obyvatelům Třetí říše (tedy maximum podle roční kvóty), v roce 1942 

získalo povolení k imigraci už pouhých 4 883 osob.128 Podle významných amerických 

historiků Richarda Hofstadtera a Davida Briona Davise je strach, že nepřátelé rozvrátí 

americký stát zevnitř, stálou konstantou americké historie.129 Projevem této představy byl 

třeba „rudý strach“ po první světové válce nebo kauza Sacco Vanzetti. Hrozba byla spojována 

s politickým radikalismem a ten zas s židovskou populací z východní Evropy, která začala do 

Ameriky proudit ve větší míře na konci 19. století. Nedůvěra k židovskému elementu 

vycházela mimo jiné i ze zfalšovaného dokumentu, tzv. Protokolů sionských mudrců, který

popisoval celosvětovou židovskou konspiraci, která měla vést k získání světové nadvlády.

Židovské organizace a vůdčí osobnosti židovské komunity v Americe se snažili tento 

nepravdivý obrázek vyvrátit veřejným odsouzením komunismu i jiných nepřátelských –ismů. 
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Přes tuto snahu přinesl počátek války nové obavy o loajalitě židovských imigrantů vůči 

Spojeným státům. Americký tisk přinášel články s titulky jako „Hitler’s Slave Spies in 

America“ či „Enemies Within Our Gates“.130 Z průzkumu veřejného mínění z července 1940 

zase vyšlo najevo, že 71 % dotázaných bylo přesvědčeno, že Německo již začalo organizovat 

svou „pátou kolonu“ uvnitř USA.131 Průběh války v Evropě jenom zvyšoval americké 

podezření. Na jaře 1940 zjistilo ministerstvo zahraničí, že němečtí policejní úředníci vydávají 

potvrzení o čistém rejstříku z výpisu trestů i těm osobám, které byli v minulosti usvědčeny 

z nějakého zločinu, aby tak podpořili jejich emigraci. To jenom posílilo přesvědčení, že 

zredukování míry přistěhovalectví je nyní v nejvyšším zájmu Spojených států. 

Podle Breitmana a Krautze neexistuje žádný důkaz, že Roosveltova administrativa 

využila bez skrupulí obavy americké veřejnosti o vnitřní bezpečnost jako prostředek 

k eliminaci přílivu dalších imigrantů převážně židovského původu. Politici z ministerstva 

zahraničí i Bílý dům byli podle nich doopravdy přesvědčeni, že hrozba „páté kolony“ je 

reálná. Zpřísnění vízové politiky tak pro ně představovalo nejúčinnější zbraň jak ochránit 

národní zájmy.132 Naproti tomu historik David S. Wyman v knize A Race Againts Death sice 

uznává, že hrozba subverze ze strany zahraničních špiónů byla legitimní obavou, ale jedním 

dechem dodává, že ministerstvo zahraničí celou záležitost značně zveličovalo a využilo ji jako 

záminku ke snížení už tak malé imigrace z Německa na polovinu.133

Od začátku roku 1940 měl velký vliv na americkou imigrační politiku náměstek 

ministra zahraničních věcí Breckinridge Long, který byl znám jako horlivý zastánce 

restriktivní imigrační politiky. Long vnímal sám sebe jako obránce Ameriky před infiltrací 

nepřátelských špiónů z řad imigrantů.134 V červnu 1940 vydal Long interní tajné 

memorandum, které znamenalo začátek drastického snížení počtu vydaných víz 

v následujících měsících. V memorandu stálo: „Jsme schopni zdržet a v podstatě zastavit po 

přechodné období neomezené délky počet imigrantů do Spojných států. Lze toho dosáhnout 

tím, že našim konzulárním pracovníkům bude jednoduše doporučeno, aby kladli do cesty 

všemožné překážky, vyžadovali dodatečné důkazy a uchylovali se k administrativním 

procedurám, což bude oddalovat, oddalovat a (opět) oddalovat udělení víza.“135 O několik 

dní později informovalo ministerstvo zahraničí všechny konzuláty, že víza by se neměla 
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vydávat „pokud existuje jakákoli pochybnost týkající se cizince.“136 Stejný měsíc schválil 

kongres tzv. Smith act, který umožňoval deportaci všech osob, u kterých bude zjištěno, že 

jsou členy komunistické nebo fašistické organizace. Dále zákon přikazoval registraci 

a sejmutí otisků prstů všech imigrantů přítomných na území USA. 

V červenci odjel šéf Vízového oddělení Avra Warren na čtyřměsíční cestu do Evropy, 

během které informoval konzuláty o změně linie imigrační politiky. Tato změna vedla 

k tomu, že ve fiskálním roce 1941 klesla imigrace z Německa o plných 81 %. Z celkového 

počtu 13 000 přijatých osob na základě německých kvót jenom 4 000 z nich přišlo do USA 

z území Třetí říše (ostatní přišli z „tranzitních“ států). Celkově byla německá kvóta v tomto 

období využita jenom z poloviny.137 Prezident Roosevelet se vyjádřil o situaci takto: 

„Uprchlík musí být samozřejmě prověřen, protože, bohužel, mezi uprchlíky jsou i vyzvědači, 

jak bylo zjištěno v jiných státech […]“138 Přesvědčení o možné hrozbě ze strany imigrantů 

vedlo dokonce i k byrokratické reorganizaci. Úřad pro imigraci a naturalizaci byl převeden ze 

správy ministerstva práce, které bylo podezříváno z laxnosti v přistěhovalecké otázce, do 

správy ministerstva spravedlnosti, jenž mělo zabezpečit lepší kontrolu přistěhovalců a zamezit 

tak vstupu nežádoucích osob.

V následujících měsících došlo ministerstvo zahraničí v čele s Longem k závěru, že 

nebezpečí cizích agentů vstupujících do USA „maskováni“ jako uprchlíci se neustále 

zvětšuje. Na jaře 1941 obdrželi konzuláty instrukci nevydávat víza těm žadatelům, jejichž 

děti, rodiče, manželé či sourozenci se stále vyskytují na území ovládaném nacisty.139 20. 

června podepsal prezident Roosevelt tzv. Bloom–Van Nuys act, který opravňoval zaměstnance 

zastupitelských orgánů odmítnout vydání krátkodobých i dlouhodobých víz všem u kterých 

bude panovat přesvědčení, že se angažují v aktivitách, které by mohly ohrozit národní 

bezpečnost.140 Dále byla zpřísněna administrativní procedura vydávání víz, která nyní na 

Longův popud zahrnovala i účast FBI. Pro ilustraci každá žádost musela být nadále prověřena 

nejenom zastupitelstvím v cizině, ale i Primárním vízovým výborem (Primary Visa 

Committee) a Meziresortním úřadem pro přezkoumávání víz (Interdepartmental Visa Review 

Board) ve Washingtonu a v případě potřeby i Odvolacím výborem (Appeals Committe). 

Žadatel musel vyplnit čtyřstránkový formulář, který byl pak v šesti kopiích zaslán na Vízové 

oddělení ministerstva zahraničí, které ho přeposlalo dalším institucím. Všechna tato nová 

                                                
136 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 120.
137 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 170, 176.
138 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 121.
139 Ibid., s. 135.
140 Ibid., s. 135.
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zpřísnění imigrační politiky vedla k tomu, že mnoho imigrantů, kterým už bylo předtím 

slíbeno vydání víza, nakonec nebyli schopni dostát novým požadavkům a museli zůstat 

v Evropě, kde jim hrozilo bezprostřední nebezpečí ze strany nacistického Německa.

Brekinridge Long a další zastánci restrikcí vůči imigrantům si mohli brzy gratulovat –

zavedená opatření „přinesla své ovoce“. Využívání kvót kleslo na 25 %141. Na rozdíl od 

nařízení z června předešlého roku byla tato změna vízové politiky zveřejněna. V reakci na 

toto další snížení možností pro imigranty uchýlit se před nacistickým terorem do bezpečí 

Spojených států se objevilo mnoho protestů. Malá skupina význačných Američanů mezi 

nimiž byli např. James G. Macdonald nebo Stehen S. Wise zažádala o setkání s FDR. 

Prezident delegaci přijal a vyslechnul, ale nový směr vízové politiky zavedený Longem zůstal 

nezměněn. 

Zhoršení oficiálních německo-amerických vztahů v létě 1941 znamenalo definitivní 

konec možnosti získat americká víza pro Židy, kteří se stále nacházeli na území ovládaném 

nacisty. V polovině června v souvislosti s hrozbou „páté kolony“ nařídila vláda USA zavřít 

všechny konzuláty v Německu. Na tento krok reagovali nacisté o tři dny později požadavkem 

na odvolání amerických konzulů z Německa a ze všech území pod německou vládou.

V prosinci 1941, půl roku po zavedení tohoto nového přístupu vůči imigrantům,

vstoupily USA do války. Během následujících čtyř válečných let se zájem Spojených států 

plně soustředil na co nejrychlejší a totální poražení Hitlerovské koalice. Osud židovského 

obyvatelstva musel této snaze ustoupit stranou. Priorita válečného vítězství poskytla 

„obráncům národních zájmů USA“ a všem restriktivně smýšlejícím politikům další argument 

v boji proti liberalizaci imigrační politiky.142

                                                
141 WYMAN, D., MEDOFF, R., A Race againts Death: Peter Bergson, America, and the Holocaust, s. 7.
142 BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 137.
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Závěr

Mezi lety 1933 až 1945 našlo útočiště ve Spojených státech okolo 250 000 uprchlíků 

před nacismem.143 Toto číslo staví USA na první příčku v počtu přijatých osob v průběhu 

období nacistické vlády. Je nutné si však uvědomit, že Amerika disponovala mnohem většími 

možnostmi přijetí uprchlíků, než mnohem menší evropské státy nacházející se v bezprostřední 

blízkosti nacistického hrozby. Rovněž by neměla být zapomenuta historická role Ameriky 

jako státu založeného a utvářeného imigranty a poskytujícího azyl všem utlačovaným. V této 

perspektivě pak vyvstává otázka, proč nepřijaly Spojené státy větší počet židovských 

imigrantů, prchajících před neustálým terorem, nastoleným německou nacistickou stranou.

Odpověď musíme hledat v podobě americké restriktivní imigrační politiky, která 

spočívala na systému ročních kvót pro jednotlivé státy (national origin quota system),

zavedeného ve dvacátých letech 20. století. Důsledky ekonomické krize vedly na počátku 

třicátých let k ještě masivnějšímu omezení přistěhovalectví. Hlavním nástrojem tohoto 

přístupu bylo přísné prosazování klauzule „likely to become a public charge“ (LPC) zavedené 

v roce 1930 prezidentem Hooverem. V této linii imigrační politiky, díky které zůstávaly už 

tak malé imigrační kvóty po dlouhou dobu nenaplňovány, pokračoval po svém nástupu do 

úřadu i prezident Franklin D. Roosevelt. Vykonavateli tohoto nařízení se stali američtí 

konzulové, kteří měli na starost vydávání víz. Bylo tak plně na jejich uvážení, zda by se 

žadatel o vízum mohl stát pro americkou společnost přítěží a tím pádem by mu měl být 

odepřen vstup na území Spojených států. Směrodatné pro práci amerických konzulárních 

úředníků byly instrukce vydávané ministerstvem zahraničních věcí, pod jehož správu 

konzuláty spadaly. V roce 1937 v souvislosti s různými vnějšími i vnitřními faktory došlo 

k uvolnění interpretace klauzule LPC, což mělo za následek zvyšování počtu vydaných víz. 

V souvislosti s událostmi roku 1938 (anšlus Rakouska, Kristallnacht) došlo k další částečné 

liberalizaci americké imigrační politiky, která se projevila Rooseveltovým prohlášením, že 

bude docházet k naplňování celé roční kvóty pro Německo i Rakousko144. Ve stejném roce se 

FDR pokusil řešit uprchlickou otázku svoláním mezinárodní konference do francouzského 

města Evian. Tento pokus však skončil neúspěchem. S vypuknutím války došlo k další změně 

v americké imigrační politice směrem k opětovným restrikcím. Jak postupovala německá 

armáda vítězně západní Evropou, začaly vzrůstat v USA obavy z infiltrace nacistických 

                                                
143 WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 209. Herbert A. Strauss 
uvádí, že v období nacistického režimu přišlo do USA 130 000 Židů z Německa. STRAUSS H., Jewish 
Immigrants of the Nazi Period in the USA, vol. 1., s. xxii.
144 K naplnění kvót došlo pouze v období mezi polovinou roku 1938 a zářím 1939.
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špiónů mezi uprchlíky. V důsledku tohoto strachu došlo k velkému zpřísnění administrativní 

procedury související s vydáváním víz, což mělo za následek drastické snížení naplňování 

imigračních kvót. Odvolání amerických konzulů ze všech nacisty ovládaných území 

v červenci 1941 znamenalo pro židovské obyvatelstvo (z těchto území) definitivní konec 

možnosti emigrovat do USA.

Na otázku, proč nedošlo k liberalizaci stávajících imigračních zákonů založených na 

systému kvót, i když počet žadatelů o víza mnohonásobně tyto kvóty překračoval , nalezneme 

odpověď v postoji kongresu. V průběhu celých třicátých let zastávala převážná většina 

kongresmanů striktně odmítavý postoj vůči možnosti zvýšení počtu imigrantů. Ba co více,

našli se i tací, kteří volali po úplném zastavení přílivu uprchlíků a deportaci těch cizinců, kteří 

se již nacházeli na území Spojených států. Během tohoto období došlo k několika pokusům 

o změnu stávající legislativy, které si však nikdy nezískaly potřebnou podporu. V souvislosti 

s poměry v kongresu došlo k paradoxní situaci, že zastánci liberálnějšího přístupu vůči 

imigrantům se častokrát postavili proti návrhu zákona, který měl pomoci uprchlíkům, protože 

se obávali, že takováto snaha by mohla vyprovokovat kongres k omezení již tak 

nedostatečných stávajících kvót. Rovněž ministerstvo zahraničních věcí se stavělo proti 

jakýmkoliv pokusům o změnu restriktivní imigrační politiky.

Je těžké identifikovat, zda se tyto postoje Washingtonu odrážely v postojích převážné 

většiny americké společnosti anebo tomu bylo naopak, každopádně průzkumy veřejného 

mínění, prováděné v průběhu třicátých let dokazují, že velká část Američanů se stavěla proti 

zvyšování počtu převážně židovských imigrantů.145 Důvody nepřátelského postoje americké 

veřejnosti vůči přistěhovalcům můžeme hledat v ekonomických a sociálních podmínkách, 

které panovaly v USA ve třicátých letech 20. století. Vysoký nárůst nezaměstnanosti 

v důsledku hospodářské krize přinesl vlnu xenofobních nálad. Rovněž antisemitismus sehrál 

svou roli. Ve chvíli, kdy nezaměstnanost začala klesat, objevila se hrozba „páté kolony“, která 

se stala pro Američany dalším důvodem k odporu proti zvyšování imigrace.

Postoj samotného prezidenta Roosevelta k situaci židovských uprchlíků byl silně 

ovlivněn stávajícím systémem kvót. Přestože v Rooseveltově administrativě bylo přítomno 

více Židů než v jakékoliv jiné vládě v historii146 a přestože prezident několikrát vyjádřil své 

sympatie k osudu říšských Židů, jeho významnější přímé kroky ve prospěch Židů se omezily 

na prosazení naplňování spojené kvóty pro Německo a Rakousko a na prodloužení 

                                                
145 Např. WYMAN, D., The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941, s. 47, 95, 210. Dále také 
BREITMAN, R., KRAUT, A., American Refugee Policy and European Jewry, 1933 – 1945, s. 230, 232.
146 DINER, H., The Jews of the United States, 1654 to 2000, s. 237.
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krátkodobých víz více než 12 000 uprchlíkům po událostech křišťálové noci. Tyto jeho kroky 

bez diskuse pomohly židovským uprchlíkům, ale také vyvolaly vlnu nevole mezi restriktivně 

smýšlejícími politiky. S ohledem na negativní dopad, který by rozruch kolem liberalizace 

imigrační politiky mohl přinést, se FDR už o žádné další akce na pomoc říšským Židům 

a uprchlíkům vůbec do konce třicátých let neodvážil. Pokusem o přenesení odpovědnosti za 

řešení uprchlické krize na mezinárodní úroveň bylo svolání konference v Evianu, která však 

díky neochotě všech zúčastěných přijmout židovské uprchlíky, skončila neúspěchem. 

V souvislosti s vypuknutím války v Evropě obrátil Roosevelt svou pozornost k situaci Francie 

a Velké Británie a přenechal imigrační politiku plně v rukách ministerstva zahraničí v čele

s proti-přistěhovalecky naladěným Breckinridgem Longem.



47

Použitá literatura

Monografie:

BAUER, Yehuda. Jews for Sale. New Heaven: Yalle University Press, 1994. 

BREITMAN, Richard. Il silenzio degli alleati: La responsabilità morale di inglesi e americani 

nell’Olocausto ebraico. Milano: Arnoldo Mondadori, 1999.

BREITMAN, Richard, KRAUT, Alan, M. American Refugee Policy and European Jewry, 

1933 – 1945. Indianapolis: Indiana University Press, 1987.

DINER, Hasia, R. The Jews of the United States, 1654 to 2000. Berkeley: University of 

California Press, 2004.

FRIEDLÄNDER, Saul. Hitler a Spojené státy 1939 – 1941. Praha: Svoboda, 1970.

SHI, David, E., TINDALL, George, B. Dějiny USA. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

1994.

STRAUSS, Herbert, A. Jewish Immigrants of the Nazi Period in the USA. vol. 1. New York: 

K. G. Saur, 1978 – 1981. 

STRAUSS, Herbert, A. Jewish Immigrants of the Nazi Period in the USA. vol. 2. New York: 

K. G. Saur, 1981.

WYMAN, David, S. The Paper Walls: America and the Refugee Crisis 1938 – 1941.

Amherst: The University of Massachusetts Press, 1968.

WYMAN, David, S. The Abandonment of the Jews: America nad the Holocaust 1941 – 1945.

New York: Pantheon Books, 1984.

WYMAN, David, S., MEDOFF, Rafael. A Race againts Death, Peter Bergson, America, and 

the Holocaust. New York: The New Press, 2002.



48

ZUCKER, Bat-Ami. In Search of Refugee: Jews and U.S. Consuls in Nazi Germany 1933-

1941. London: Vallentine Mitchell, 2001.

Odborné články:

GRUNER, Wolf. Od masového vystěhovávání až po deportace Židů z Německa. Nové 

perspektivy a dokumenty (1938 – 1945). Terezínské studie a dokumenty (2006).

HEIMOVÁ, Susanne. „Německo pro ně musí být zemí bez budoucnosti.“ Nucená emigrace 

Židů z Německa v letech 1933 – 1938. Terezínské studie a dokumenty (2006).

LIPSTADT, Deborah, E. America and the Holocaust. Modern Judaism, Vol. 10 (1990), 

No. 3.

LIPSTADT, Deborah, E. Pios Sympathies and Sincere Regrets: The American News Media 

and the Holocaust from Krystalnacht to Bermuda, 1938 – 1943. Modern Judaism, Vol. 2

(1982), No. 1.

PAVLÁT, Leo. Politicky pragmaticky. Roš Chodeš, roč. 65 (2003), č. 7.

ROIZEN, Ron. Herschel Grynszpan: the Fate of A Forgotten Assassin. Holocaust and 

Genocide Studies, Vol. 1 (1986), No.2. Dostupné z WWW:

<http://www.roizen.com/ron/grynszpan.htm>

SHAFIR, Shlomo. American Diplomats in Berlin (1933 – 1939) and their attitude to the Nazi 

Persecution of the Jews. Yad Vasem Studies, Vol. 9 (1973). Dostupné z WWW: 

<www1.yadvashem.org/odot_pdf/microsoft%20word%20-%203230.pdf>

ZUCKER, Bat-Ami. Frances Perkins and the German Jewish Refugees, 1933 – 1940. 

American Jewish History, Vol. 89 (2001), No. 1.

http://www.roizen.com/ron/grynszpan.htm
http://www.roizen.com/ron/grynszpan.htm
http://www.roizen.com/ron/grynszpan.htm


49

ZUCKER, Norman, L.; ZUCKER, Naomi, F. From immigration to refugee redefinition: A 

history of refugee and asylum policy in the United States. Journal of Policy History, Vol. 4 

(1992), No. 1.

Studentské práce:

POSPÍCHALOVÁ, Adéla. Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie

(diplomová práce), vedoucí práce Doc. PhDr. Lenka Rovná, Csc. Praha: Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, 2003.

RATU, Sikeli, Neil. Anti-Semitism and American Refugee Immigration Policy during the 

Holocaust: A reassessment (bachelor thesis). Sydney: University of Sydney, 2006. Dostupné 

z WWW: <http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/1957/3/Ratu.pdf>

Elektronické zdroje:

MEDOFF, R. A Thanksgiving plan to save Europe’s Jews. Jewish Standart [online]. 2007, 

Dostupné z WWW: 

<http://www.jstandard.com/index.php/content/item/A_Thanksgiving_plan_to_save_Europes_

Jews/3377> [cit. 2008-05-01]

The Evian Conference - Hitler's Green Light for Genocide. Dostupné z WWW: 

<http://christianactionforisrael.org/antiholo/evian/evian.html> [cit. 2010-04-21]

U.S. Census Bureau. Percent of the Total Population. Who Are American Indian and Alaska 

Native Alone. Dostupné z WWW: <http://factfinder.census.gov/servlet/GRTTable?_bm=y&-

geo_id=01000US&-_box_head_nbr=R0203&-ds_name=ACS_2008_1YR_G00_&-

redoLog=false&-mt_name=ACS_2006_EST_G00_R0203_US30&-format=US-30> [cit. 

2010-04-10]

http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/1957/3/Ratu.pdf
http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/1957/3/Ratu.pdf
http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/1957/3/Ratu.pdf
http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/1957/3/Ratu.pdf
http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/1957/3/Ratu.pdf
http://www.jstandard.com/index.php/content/item/A_Thanksgiving_plan_to_save_Europes_Jews/3377
http://christianactionforisrael.org/antiholo/evian/evian.html
http://christianactionforisrael.org/antiholo/evian/evian.html
http://factfinder.census.gov/servlet/GRTTable?_bm=y&-geo_id=01000US&-_box_head_nbr=R0203&-ds_name=ACS_2008_1YR_G00_&-redoLog=false&-mt_name=ACS_2006_EST_G00_R0203_US30&-format=US-30
http://factfinder.census.gov/servlet/GRTTable?_bm=y&-geo_id=01000US&-_box_head_nbr=R0203&-ds_name=ACS_2008_1YR_G00_&-redoLog=false&-mt_name=ACS_2006_EST_G00_R0203_US30&-format=US-30


50

U.S. Citizenship and Immigration service. Legislation from 1901 – 1940. Dostupné z WWW: 

<http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/Legislation%20from%201901-1940.pdf> [cit-

2010-04-27].

VIALET, Joyce. A brief history of U.S. immigration policy. Washington: The Library of 

Congres, Congressional Research Service, 1980. 36 s. Report 80-223. Dostupné z WWW: 

<http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/> [cit. 2010-0410]

www.ajcarchives.org

www.ushmm.org

http://wymaninstitute.org

www.yadvashem.org

www.jewishvirtuallibrary.org

http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/Legislation from 1901-1940.pdf
http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/Legislation from 1901-1940.pdf
http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/Legislation from 1901-1940.pdf
http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/Legislation from 1901-1940.pdf
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs8492/m1/1/high_res_d/
http://www.ajcarchives.org/
http://www.ushmm.org/
http://wymaninstitute.org/
http://wymaninstitute.org/
http://www.yadvashem.org/
http://www.yadvashem.org/
http://www.jewishvirtuallibrary.org/


51

Summary

The present Bachelor thesis tries to outline and assess the U.S. immigration policy in 

the context of the Jewish emigration from the so called Third Reich in the years 1933 to 1941. 

Having got the office of the German Chancellor, Adolf Hitler instantly and clearly declared 

his intentions how to deal with the public enemies, especially the Jews perceived then as a 

„undesirable element“ within the German nation. The implementation of the discriminatory 

antisemitic policy by the Nazi Party led to a massive Jewish exodus and, consequently, to a 

refugee crisis. The expelled and deposessed Jews aimed their hopes for a new beginning 

towards the „Country of Freedom“. The U.S.A. of the 1930s were, however, not any more the 

country offering asylum to all the oppressed. Due to an increased inflow of refugees from 

Central, Southern and Eastern Europe at the end of the 19th century and at the beginning of 

the 20th century, new immigration laws were enacted which deeply reduced immigration by 

introducing the national origin quota system.

Impact of the Great Depression led to an even sharper cut in immigration. The main 

instrument of this approach was the strict enforcement of the „likely to become a public 

charge“ (LPC) clause introduced in 1930 by President Hoover. This line of immigration 

policy causing the insufficient use of immigration quota (itself small enough) was maintained 

also under President Franklin D. Roosevelt. In 1937, due to various external and internal 

factors, the interpretation of the LPC clause was eased, which led to an increased number of 

visa issued. The 1938 events (the annexation of Austria – so called Anschluss, the Crystal 

Night) caused a further immigration policy change beneficial to the Jewish refugees. It was 

declared that the total quota for Germany and Austria would be fully used since then. FDR 

tried to solve the refugee problem in the same year by organizing an international conference 

in the French city of Evian. The conference, however, did not produce the expected results. 

The war broke out in Europe which led to a further change of American immigration policy. 

The fear from possible infiltration of Nazi spies into the American territory led to the 

restriction of the administrative procedure of visa delivery, by which the level of use of the 

immigration quota fell drastically. The withdrawal of American consuls/ambassadors from all 

the territories controlled by Nazis in July 1941 marked a final end of the window of 

opportunity for the local Jewish population to emigrate into the U.S.A .

The answer to the question why no liberalisation of the immigration laws then in force 

occurred can be found in the position of the Congress. The overwhelming majority of 

Congressmen maintained during the thirties a strictly negative attitude concerning the 
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possible increased number of immigrants. There were several attempts to ease the restrictive 

immigration laws during the period, but this effort never managed to get the necessary 

support. The Ministry of Foreign Affairs opposed, in turn, any attempt to ease the 

immigration policy as well.

It is difficult to identify whether these attitudes of U.S. administration were influenced 

by the opinion of the majority of the American population or, rather, had any impact on this 

public opinion. Anyway, the opinion survey performed during the thirties showed that 

Americans were mostly against the increased number of predominantly Jewish immigrants. 

The reasons of this adverse attitude of the American public to the immigrants can be found in 

the prevailing enonomical and social conditions in the U.S.A. during the Thirties. The high 

unemployment caused by the Great Depression unleashed a wave of xenophobic mood and 

animosities. Antisemitism, deeply rooted in Western society, also played its role in this 

development.

The attitude of Roosevelt himself to the situation of Jewish refugees was deeply 

influenced by the quota system then in force, imposed by the Congress. Although the 

President expressed several times his deep concern for the fate of the Jews of the German 

Reich, his direct action aimed to help the Jewish refugees never went beyond the framework 

of the restrictive immigration laws then in force, due to his fear of possible negative public 

impact which could be unleashed by liberalisation of the immigration policy. Since the 

outbreak of the war in Europe, Roosevelt focused mainly on France and Great Britain, letting 

the Ministry of Foreign Affairs and its Secretary, Mr Breckinridge Long, known for his strong 

anti-alien feelings, to have their say over the immigration policy.
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