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Abstrakt 

Zajištění zásobování základními potravinami bylo pro válečné Německo strategicky 

důležité. Nacistický režim potřeboval udržet vysokou úroveň zásobování nejen vlastních 

civilních obyvatel, ale i bezpečnostních a vojenských složek. Německé zemědělství 

však nikdy nedokázalo vyprodukovat dostatek potravin. Válečná situace tak vedla 

k expanzi a získávání nových zdrojů pro zásobování Německa. Tato bakalářská práce se 

snaží zjistit, jakou roli hrály potraviny v rámci celkové koncepce ovládnutí jednotlivých 

území Evropy. Zkoumá, jak velký vliv na utváření potravinové politiky nacistického 

Německa měly hlavní instituce a osobnosti zemědělského sektoru. Pomocí srovnání 

situace na okupovaných územích Protektorátu Čechy a Morava a Polska se pak snaží 

objasnit, podle jakých podmínek byly zemědělské produkty a potraviny z okupovaných 

území získávány. 

Abstract 

It was of strategically very importance for Germany to secure food supply. The Nazi-

regime needed to gather a high level of supplies for the civil population as well as for 

the security and military troops. German agriculture, however, was not able to produce 

enough food to secure this supply. War situation led to an expansion in order to acquire 

new sources of food for Germany. This bachelor thesis wants to find out, which role the 

food supply was playing within the general concept of conquest of the areas of Europe. 

This work examines the main institutions and protagonists in the food sector and their 

influence on the food policy of Nazi-Germany. With the help of comparison of the 

situation on the occupied territory of the Protectorate Bohemia and Moravia and the 

occupied territories of Poland, it determines the conditions of getting agricultural 

products and food.  
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Úvod 

Za dobu druhé světové války se Německo snažilo maximálně využít 

hospodářský potenciál dobytých území pro svou válečnou expanzi. Exploatace území 

(zejména) východní Evropy výrazně přispěla k rozšíření surovinové základny 

německého průmyslu. Důležitou roli hrálo i zajištění dostatečných potravinových zásob 

a udržení vysoké úrovně stravování obyvatel Třetí říše. Na základě srovnání 

potravinové problematiky Německa a okupovaných území Protektorátu Čechy a 

Morava a Polska práce zkoumá důležitost potravinových zdrojů pro zásobování 

Německa a s tím spojené důsledky pro Německem okupovaná území. Snaží se zjistit, 

jestli v nacistických plánech existovala jasná koncepce pro získávání potravin z různých 

území Evropy, případně podle jakého klíče byly zemědělské produkty a potraviny 

z jednotlivých území získávány.  

Bakalářská práce vychází z tvrzení anglické historičky Lizzie Collingham, že 

expanzionistické plány nacistického Německa musí být chápany v přímé souvislosti se 

světovou politickou ekonomií, v níž je rozhodující komoditou právě jídlo. Ve své knize 

The Taste of War: World War Two and the Battle for Food pokládá ideologickou rovinu 

druhé světové války za vedlejší. Ve válce šlo zejména o materiální nouzi, která byla 

katalyzátorem největších válečných zvěrstev.  

Do velké hospodářské krize dominovalo světovému trhu Britské impérium. Po 

kolapsu světového hospodářství následovalo zavedení protekcionistické zemědělské 

politiky. Pro Německo, závislé na importu potravin, se tak projevila nutnost zajistit 

soběstačné zásobování základními potravinami. Stát jako Německo ale nebyl schopen 

své občany zásobovat dostatečným množstvím jídla ze svých vlastních zdrojů. Musel se 

tedy pokusit ovládnout více území. Společně se snahou o posílení moci, vyústila situace 

k přípravě invaze do východní Evropy. Jejím cílem bylo získání nových pozemků pro 

německé farmáře, nezbytných k zemědělské expanzi Německa. 

Teze je ověřována na základě srovnání situace Německa a dvou okupovaných 

území – Protektorátu Čechy a Morava a Polska. Tato dvě území se shodně vyznačují 

blízkostí k Německu, a to v mnoha směrech (geograficky, sociálně, hospodářsky atd.). 

Jedná o území ležící východně od Německa s převážně slovanským obyvatelstvem. 

Tyto dva aspekty zřetelně naznačují nacistické plány a konečné cíle, které zde měly být 

uskutečněny. Zvolená dvě území zároveň nejsou z hlediska německé okupace vůbec 

typická. Vůči Polsku byl nacisty uplatňován vůbec nejbrutálnější přístup. Pokud 
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přehlédneme SSSR, kde byla ale situace jiná: lišil se vztah nacistů k území a obsazení 

netrvalo tak dlouho jako v Polsku. S Polskem vedlo Německo válku, protektorát byl 

zřízen Hitlerovým výnosem - administrativně. Území Protektorátu Čechy a Morava 

bylo zase okupováno nejdéle. Ze všech Německem okupovaných území (většinovým 

neněmeckým obyvatelstvem) byl protektorát okupován nejdříve a „osvobozen“ 

nejpozději. Metody exploatace se zde podobaly spíše metodám uplatňovaným 

v Nizozemsku a Belgii, ačkoli se jednalo o území s převahou slovanského obyvatelstva. 

Na rozdíl od západní Evropy byl ale pro protektorát po skončení války plánován jiný 

osud.  

 

Problematika potravin za druhé světové války nepatří mezi často zpracovávaná 

témata. Otázce se zpravidla částečně, či okrajově věnují publikace, zabývající se 

hospodářskými, případně sociálními dějinami zemí. Přesto lze při výzkumu narazit na 

skutečně zajímavou literaturu, která na problematiku nahlíží z různých aspektů. Již 

v roce 1953 poprvé vyšla rozsáhlá studie americko-německého zemědělského ekonoma 

Karla Brandta, ředitele „Food Research Institute“ na Stanfordské univerzitě, The 

Management of Agriculture and Food in the German Occupied and Other Areas. Kniha 

důkladně rozebírá německou válečnou potravinovou strategii a pro tuto práci poskytuje 

důležité statistické údaje. Potravinářský průmysl nacistického Německa podrobně 

vykládá kniha Brot-Butter-Kanonen (1997), zpracovaná italským historikem Gustavem 

Cornim, zaměřujícím se na studium nacismu, a Hostem Giesem, uznávaným expertem 

v oboru nacistické zemědělské politiky. Již zmiňované dílo Lizzie Collingham The 

Taste of War: World War Two and the Battle for Food, se zabývá celosvětovou situací 

potravin ve válce a nabízí zajímavá východiska a neobvyklé závěry. Sborník národních 

případových studií Agriculture and food supply in the second world war / 

Landwirtschaft und Ernährung im zweiten Weltkrieg, vydaný v roce 1985 jako výsledek 

mezinárodního setkání historiků v Edinburgu, přináší i případové studie 

Československa a Polska od Václava Průchy, v současné době „emeritního“ profesora 

Katedry hospodářských dějin VŠE, a polského historika Czesława Łuczaka. Při psaní 

práce jsem použila také knihu německého historika, zabývajícího se hospodářskou 

politikou a nacionálním socialismem Götze Alyho, Hitlerův národní stát. Tato kniha, 

jenž vzbudila nejen v Německu nebývalý ohlas, se věnuje sociálním aspektům běžného 

života v Německu v letech 1933-1945, zejména problematice financí. Publikace 

poskytuje i náhled na otázku potravin a německého zásobování. Cíle a prostředky 
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okupační politiky jsou dobře vysvětleny v knize Surviving Hitler and Mussolini: daily 

life in occupied Europe, vytvořené skupinou západoevropských historiků 

R. Gildeem, O. Wieviorkem a A. Warringovou. Politická role Herberta Backeho je 

zpracována v knižně vydané diplomové práci pod názvem Herbert Backe: eine 

politische Biographie. Jde pravděpodobně o jeho první biografii, ačkoli šlo 

o významného představitele nacistického režimu stojícího v čele německého 

zemědělství.  

Publikace, vydané během války spojenci, se podrobně zabývají přípravou 

Německa na válku a stavem německého hospodářství a zemědělství. Důkladně 

rozebírají největší problémy německé zásobovací politiky a uvádějí množství 

užitečných dat a údajů. Článek Fredericka Strausse, The Food Problem in the German 

War Economy, publikovaný v čtvrtletníku Journal of Economics roku 1941, popisuje 

válečné přípravy, odrážející poučení z nedokonalého zásobování v průběhu první 

světové války a válečnou potravinovou politiku. Dle autora není hlavním cílem 

Německa odvrátit hlad a strádání obyvatelstva, ale prostřednictvím stravy zajistit 

bojeschopnost armády a udržet efektivní pracovní nasazení civilního obyvatelstva. 

Kniha Wartime food developments in Germany, vydaná ve Spojených státech roku 

1942, popisuje vývoj německého hospodářství z různých hledisek a v tabulkách 

zprostředkovává údaje týkající se přídělového systému. Tyto dva dokumenty měly 

spojence pravdivě informovat o stavu Německa, považuji proto údaje v nich za 

důvěryhodné. Zpráva o stavu německého hospodářství 1943/44 „Bericht zur deutschen 

Wirtschaftslage 1943/44“, doplněná komentářem současného německého historika 

Jonase Schernera, je významným a jediným pramenem, pocházejícím dobou i místem 

vzniku z nacistického Německa. Jednalo se o vnitřní dokument, kolující po 

ministerstvech. Údaje tedy považuji za relevantní. 

Mezi základní literaturu, týkající se území Protektorátu Čechy a Morava, patří 

dvě souhrnné knihy. Relativně nově vydaná kniha právního historika a teoretika Pavla 

Maršálka, Pod ochranou hákového kříže a Češi pod německým protektorátem známého 

německého historika Detlefa Brandese. Výborným zdrojem k pochopení fungování 

válečného řízeného hospodářství v Protektorátu Čechy a Morava s množstvím jinde 

neuvedených informací se stala v loňském roce vydaná kniha Von der Rüstkammer des 

Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus. Wirtschaftslenkung in Böhmen und 

Mähren 1938 bis 1953 historiků Jaromíra Balcara, působícího na Brémské univerzitě a 

Jaroslava Kučery, profesora institutu mezinárodních studií FSV UK. Informace ohledně 
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okupovaného území Polska jsou čerpány zejména z již zmíněných knih a studií. 

Problematice se věnuje německý historik Dieter Pohl v článku „Niemiecka polityka 

ekonomiczna na okupowanych terenach wschodniej Polski w latach 1941–1944“, nebo 

kniha Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939-1945 od Czesława 

Madajczyka, významného polského historika, který se zabýval studiem nacistické 

okupace. 

 

Práce je rozdělena do tří kapitol, v nichž je z různých hledisek hodnocena role 

potravin a potravinová politika Německa v době druhé světové války. První kapitola 

objasňuje směřování nacistické okupační politiky na různých územích a vysvětluje 

způsob využívání místních zdrojů potravin ve prospěch Německa. V rámci druhé 

kapitoly jsou představeny hlavní instituce zemědělského sektoru Německa, které měly 

velký vliv na utváření návrhů pro získávání nových zdrojů potravin na dobytých 

územích. Jsou také popsány úlohy a myšlenky ministra zemědělství a řídící osoby 

Reichsnähstandu (Říšský úřad pro výživu), jako vedoucích osobností potravinové 

politiky Německa. Cílem třetí kapitoly je pak ilustrovat strategickou důležitost potravin 

pro válečné Německo. A to jednak na základě snahy o zvyšování domácí zemědělské 

produkce, výrazněji ale úsilím o zásobování německého obyvatelstva z okupovaných 

území Evropy.  

 

V textu je často používán pojem politika (okupační politika, potravinová 

politika, zemědělská politika atp.) ve smyslu programu, či záměru určitých aktérů 

vzhledem k danému tématu. V případě názvů německých institucí je používán český 

překlad, s výjimkou instituce Reichsnährstand (Říšský úřad pro výživu) a názvu 

vedoucí pozice tohoto úřadu reichsbauernführer (vůdce říšského rolnictva). Tyto názvy 

jsou pro lepší srozumitelnost ponechány v německém znění. Bez překladu jsou také 

ponechány již zažité výrazy nacistického režimu jako Generalplan Ost, Hungerplan, 

Lebensraum.   
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1 Nacistická politika na okupovaných územích 

1.1 Hlediska nacistické politiky 

Nacistická okupace znamenala pro společnosti kontinentální Evropy zcela novou 

zkušenost. Gildea, Wieviorka a Warring charakterizují tři hlavní podmínky, určující 

směřování německé okupační politiky. Zaprvé byla politika přizpůsobena struktuře 

ekonomiky jednotlivých území. Zadruhé byl postoj nacistického režimu k jednotlivým 

okupovaným teritoriím určen nacistickou ideologickou koncepcí a nakonec hospodářská 

politika na obsazených územích zpravidla přímo reagovala na aktuální vývoj války.
1 

 

1.1.1 Hospodářské aspekty 

Rozdílný postoj německé politiky vůči územím nacházejícím se na západě 

Evropy a územím na východě byl předurčen již typickou strukturou průmyslu daných 

států. Země, ležící západně od Německa (a státy skandinávské), se vyznačovaly 

vysokou produktivitou zemědělství, zejména vzhledem k větší mechanizaci tohoto 

odvětví a specializované dělbě práce. Výroba zde byla koncentrována do velkých 

průmyslových oblastí, což přispívalo ke zvýšení efektivnosti organizace a řízení. 

Okupační mocnost mohla snadno převzít správu hospodářství okupované země. Veškerá 

produkce mohla být centrálně řízena nacistickými úřady a bez jakýchkoli 

významnějších narušení bylo hospodářství přizpůsobeno potřebám nacistického 

Německa. Území, nacházející se na východě Evropy, byla typicky zemědělská. Na 

rozdíl od západu nebylo zemědělství v takové míře mechanizované a jeho produktivita 

byla tedy nižší. Orná půda byla rozdělena na malé pozemky (kromě SSSR) a výroba 

řízena rozdílnými ekonomickými strukturami. Země byly málo industrializované a 

systém státní správy nebyl tolik propracovaný.  

Charakteristická hospodářská struktura okupovaných států následně definovala 

chování nacistického okupačního režimu.  Zatímco v západní Evropě se stalo cílem 

německé politiky zachování předválečných struktur s racionálním využíváním 

prostředků a přizpůsobení hospodářství pro aktuální potřeby Německa, okupační 

politika na východě se vyznačovala tvrdšími rysy. Mnohem složitější kontrola průmyslu 

                                                 
1
 Robert Gildea, Olivier Wieviorka a Anette Warring, Surviving Hitler and Mussolini: daily life in 

occupied Europe (Oxford: Berg, 2006), 17. 
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a komplikovanější možnosti využívání místních zdrojů okupanty daly základ nacistické 

politice, založené na zabavování zemědělské produkce a surovin. 

1.1.2  Nacistická ideologie 

V hlavách nacistického vedení neexistoval definitivní plán na uspořádání „nové 

Evropy“. Z rasové ideologie a snahy o změnu společnosti, které se reflektovaly 

v politice, lze vyvodit rozdílné úmysly s jednotlivými teritorii.  

Válka na východě měla Němcům zajistit Lebensraum. Území mělo být osídleno 

německou rasou, která zde měla těžit ze své nadřazenosti a využívat nepřeberné lidské 

i materiální zdroje východu. Původní polští a židovští obyvatelé pak měli být 

shromážděni do General gouvernementu, nebo přesunuti ještě dál na východ. Sovětské 

Rusko mělo být také kolonizováno a proměněno v zemědělsky bohatou oblast, která by 

říši poskytovala potřebné potraviny. Slovanské obyvatelstvo mělo být postupně 

přesunuto na východ za Ural. Tyto velkorysé válečné cíle byly založeny na nacistické 

ideologii, šířící hlubokou nenávist vůči Židům, bolševikům, Polákům a veškerému 

slovanskému obyvatelstvu. Projevovaly se zejména v politice zabavování a 

vyvlastňování majetku a vykořisťování obyvatel, prováděných nacisty ve východní 

Evropě.  

Zmíněné myšlenky byly na počátku čtyřicátých let shrnuty v konceptu 

Generalplanu Ost (generální plán východ), představujícím nacistickou politiku 

směřování na východ. Právě nenávist k obyvatelstvu východu a plán na získání území 

ve prospěch německé rasy, stanovený v rámci nacistického Generalplanu Ost, se 

odrážel i ve vztahu nacistů k územím východní Evropy a v necitlivých metodách 

používaných pro získávání potravin. 

1.1.3 Válečné cíle s ohledem na vývoj války 

Německá hospodářská politika byla přímo ovlivněna vývojem na bitevním poli. 

Rychlá vítězství německé armády v prvním roce a půl vytvořila dojem, že se bude 

jednat o krátkou válku. Až do útoku na Sovětský svaz hrálo pro Německo zásadní roli 

zabavování industriálních a zemědělských produktů, které mohly být okamžitě využity 

německou armádou. Po zastavení německého útoku na počátku roku 1942 začalo být 

zřejmé, že válka bude trvat delší dobu a německá hospodářská strategie se změnila. 

Bylo upuštěno od počáteční politiky zabavování a loupení na okupovaných územích. 

Místo toho převládlo úsilí zajistit dlouhodobé a racionální využívání místních zdrojů. 
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S vidinou podpory německé ofenzivy na východě přistoupili Němci k reorganizaci 

hospodářství okupovaných území a postupné integraci do celkového ekonomického 

plánu Německé říše. Vzhledem k vývoji války se tedy způsob získávání potravin 

zřetelně lišil a roli hrála i geografická poloha daného území vzhledem k válečným 

bojům. 

1.2 Politika Německa vůči polským územím – plány vs. realita 

Úvahy nacistických špiček o blízké i vzdálené zemědělské budoucnosti území 

Polska a jeho obyvatel se  v mnohém odlišovaly. Například Göringovy představy byly 

jiné, než Himmlerovy vize budoucnosti polského prostoru. Dle Göringa, jako vedoucí 

osobnosti čtyřletého plánu a ministra, pověřeného hospodářstvím východních teritorií, 

měla polská zemědělská struktura zůstat nezměněna. Výjimkou se mělo stát sloučení 

nejmenších farem. Pouze velké statky mohly produkovat obilí nebo stáda skotu a tím 

naplnit německé cíle.
2
 Himmler chtěl uskutečnit svou vizi transferu obyvatelstva, 

kterým se měla zabraná území proměnit v „oblasti přebytku“, osídlené německými 

obyvateli. Doporučoval vystěhovat Poláky a Židy a na území navrátit poloviční počet 

Němců, jako původní obyvatelstvo tohoto území. Židé a polská inteligence měli být 

okamžitě deportováni a „původní obyvatelé“ prověřeni pro pozdější germanizaci. Na 

území mělo do roku 1941 vzniknout 5000 nových statků.
3
  

Tyto myšlenky se staly součástí Generalplanu Ost, jehož základy formuloval 

Himmler ve spolupráci s Konradem Meyerem v letech 1940 až 1941.
4
 Plán začal být 

jako první realizován v Polsku popravami polské elity. Německá okupační moc nastolila 

v Generálním gouvernementu a na okupovaných polských územích politiku teroru. Byly 

prováděny hromadné popravy rolníků, které měly zastrašit obyvatelstvo. Postupně 

docházelo k vysidlování lidí z oblastí, určených pro další germanizaci, a byla násilně 

zabírána zemědělská půda. V rámci plánu bylo rozhodnuto, že dojde k úplnému zničení 

polského národa a v Polsku zůstanou tři až čtyři miliony Poláků, kteří budou sloužit 

německým kolonistům jako otroci.
5
  

                                                 
2
 Anna Bramwell, Blood and Soil: Richard Walther Darré and Hitler's 'Green Party' (Buckinghamshire: 

Kensal Press, 1985), 155. 
3
 Ibid., 154-155. 

4
 Gustavo Corni a Horst Gies, Brot-Butter-Kanonen (Berlin: Akademie Verlag, 1997), 505. 

5
 Friedrich-Wilhelm Henning, Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts: Teil II: Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1933 bis 1945 (Oldenbourg: 

Wissenschaftsverlag GmgH, 2013), 452-463. 
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Generální guvernér Hans Frank byl spoluodpovědný za likvidaci polské elity, 

vyhlazení polských Židů, zpustošení země a deportace statisíců zahraničních 

pracovníků. Sám věřil, že „může z krakovského zámku hrát nezávislou politickou roli. 

Frank vykonával bezohlednou politiku vykořisťování s absolutním cynismem. Byly mu 

přitom naprosto lhostejné nejen osud milionů lidí, ale dokonce i jeho vlastní 

odpovědnost za smrt několika set tisíc lidí.“6 V rozhovoru s ministrem pro výživu a 

zemědělství Herbertem Backem se Frank vyjádřil k otázce výživy Židů a Poláků: „Židé 

mě nezajímají vůbec. Jestli mají co žrát, nebo ne je pro mě ta úplně poslední otázka. 

Druhou kategorií jsou sami Poláci, i když podle mě nejsou potřeba. Ty Poláky bych 

krmil tak, že bych jim rozdělil to, co zbyde a co máme k dispozici.“
7
 Později se pokusil 

zpočátku nemilosrdnou loupeživou politiku jistými kroky změnit a vystavět fungující 

hospodářský systém, který by mohl sloužit říši.
8
 

Jakkoli se představy o formě získávání polských surovin a potravin nebo 

přeměně polského území pro naplnění německých plánů lišily, v přístupu k tomuto 

území můžeme spatřit náznaky obecného vztahu nacismu k území Polska. Naprostá 

většina místního obyvatelstva byla vnímána jako naprosto přebytečná. Židovské 

obyvatelstvo mělo být zlikvidováno a na území měli zůstat jen ti Poláci, kteří byli 

nezbytní pro udržení polského zemědělství v chodu. Nacisté snili svou představu 

o získání Lebensraumu a vytvoření Velkoněmecké říše nabízející dostatek potravin a 

osídlených výhradně árijskou rasou. To mělo být uskutečněno co nejrychleji, proto bylo 

s územím a jeho obyvateli jednáno nemilosrdně. 

1.3 Protektorát Čechy a Morava 

Českomoravský prostor byl tradičně zahrnován do německé sféry vlivu. Na 

Hitlerovy expanzionistické myšlenky z počátku 30. let 20. století navazovaly snahy 

nacistů o ovládnutí sousedních území. Přípravou vojenské agrese za neustálé podpory 

sudetoněmeckých myšlenek, Mnichovem a po něm faktickou závislostí druhé republiky 

na Německu pokračovaly pokusy o získání tohoto území. Představy nacistů o osudu 

Československa se v průběhu času měnily. Odstoupení českého pohraničí pro ně 

neznamenalo definitivní řešení. Zisk Sudet nepřispěl ani k očekávanému oživení 

                                                 
6
 Corni a Gies, Brot-Butter…, 508. 

7
 Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs in Polen 1939-1945 (Stuttgart: Werner Präg 

und Wolfgang Jacobmeyer, 1975), 186. citováno dle Bertold Alleweldt, Herbert Backe: eine politische 

Biographie (Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2011), 55. 
8
 Corni a Gies, Brot-Butter…, 508. 

https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Alleweldt%2C+Bertold
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německého hospodářství. Ačkoli si to v Berlíně nikdo neuvědomoval, mělo české území 

velký význam (z bezpečnostního, hospodářského i dopravního hlediska) při nacistickém 

plánování.
9
  

Ovládnutí zbytku českých zemí bylo navenek prezentováno jako „mírové“, 

v praxi ale mělo dojít ke kombinaci vojenského řešení se zastrašováním, vydíráním a 

propagandistickým působením.
10

 K začlenění do Velkoněmecké říše se mělo „směřovat 

cestou ekonomického přilepšování obyvatelstvu a prostřednictvím sociální péče. 

Regulované hospodářství přinese Čechům značné zhoršení podmínek především 

v devizovém a surovinovém sektoru. Bude nutno dbát zejména o to, aby se Čechům za 

tyto ekonomické oběti dostalo sociálního vyrovnání, a to takovým způsobem, že 

širokým masám budou poskytnuty tytéž výhody jako v říši.“
11

  

Nacisté počítali s využitím politiky appeasementu západních mocností a 

s rozkladným působením zbytku německé menšiny, českých fašistických skupin a 

především slovenského separatismu.
12

 Dle názoru generála wehrmachtu Fridericiho se 

„české společenství mělo místně i duchovně rozplynout (…) s podporou ‚vystěhovávání 

a přestěhovávání‘ nebo ‚vstřebávání velkoněmeckým prostorem‘.“
13

 V září 1940 vydal 

Hitler rozhodnutí o zachování protektorátu. Češi neměli být vysídlováni a nahrazováni 

německými osídlenci.
14

  

S nástupem Heydricha na místo zastupujícího říšského protektora nabrala 

politika vůči českým zemím poněkud drsnější řešení. V souvislosti s rozrůstajícím se 

odbojem se Heydrich vyjádřil: „Během války potřebuje Německo české dělníky 

ve zbrojním průmyslu, a tudíž i ‚klid v prostoru‘. K tomu je třeba dát českému dělníku 

nažrat tolik (…), aby mohl vykonávat svou práci.“
15

 V rámci Heydrichova „konečného 

řešení“ měly být po skončení války Čechy a Morava s „konečnou platností osídleny 

Němci“.
16

 Tato koncepce ovládnutí českých území Němci zapadala do pojetí 

Generalplanu Ost a jejím cílem byla likvidace českého národa na jeho historickém 

území.  

                                                 
9
 Jaromír Balcar a Jaroslav Kučera, Von der Rüstkammer der Reiches zum Maschinenwerk des 

Sozialismus: Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953 (Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2013), 23. 
10

 Pavel Maršálek, Pod ochranou hákového kříže (Praha: Auditorium, 2012), 14. 
11

 Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem (Praha: Prostor, 2000), 150. 
12

 Maršálek, Pod ochranou…, 14. 
13

 Brandes, Češi pod německým…, 150. 
14

 Ibid., 158. 
15

 Ibid., 250. 
16

 Ibid., 251. 
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Odlišný koncept německé okupační politiky vůči českým zemím a územím 

Polska byl jasně determinován důležitostí jednotlivých hospodářských odvětví pro 

nacistický režim. Zatímco Polsko mohlo nacistickým dobyvačným snahám poskytnout 

zemědělské plodiny, české země byly strategicky významné svým rozvinutým zbrojním 

průmyslem. Československý průmysl byl velice dobře strukturován, podobně jako 

v zemích západní Evropy. Polská zemědělská půda byla sice úrodná, produktivita 

zemědělství byla však v důsledku nízké mechanizace a decentralizace nízká.  

Nacistická rasová ideologie, jejímž konečným cílem bylo vysídlit, případně 

vyhladit původní polské obyvatelstvo (o půdu se měli starat nově dosídlení osadníci 

německé rasy), předurčovala bezohlednou nacistickou politiku exploatace. O osudu 

českého obyvatelstva nebylo ještě na počátku okupace Čech a Moravy definitivně 

rozhodnuto. Nacistický režim potřeboval získat náklonnost českého dělníka pro udržení 

průmyslové výroby, české území bylo navíc natolik prostoupeno německým faktorem, 

že se očekávalo, že český národ postupně splyne v německém prostoru.  

Dle Lizzie Collingham, která řadí jídlo mezi hlavní motivy německé agrese, 

nebylo strádání a hladovění obyvatelstva následkem nacistických válečných snah, nýbrž 

samotným cílem války. Získání Lebensraumu na východě nutně znamenalo odstranění 

neněmeckého obyvatelstva a jedinými dvěma účinnými způsoby jak prostor „vyčistit“ 

se stalo vyhladovění, nebo rovnou vraždění obyvatelstva.
17

 Tento argument potvrzuje 

i projekt Hungerplan a s ním spojený Herbert Backe, kterým bude věnován prostor 

v následující kapitole. 

                                                 
17

 Lizzie Collingham, The taste of war: World War Two and the battle for food (London: Allen Lane, 

2011), 21-49. 
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2 Institucionální a personální rovina německé potravinové 

politiky a správa okupovaných území 

2.1 Institucionální a personální rovina německé potravinové politiky 

Při zkoumání potravinové problematiky Německa je nutné zaměřit se i na 

institucionální strukturu tohoto sektoru. Ministerstvo zemědělství a Reichsnährstand 

měly na starost změny v zemědělství po dobu válečných příprav. Hlavní aktéři v otázce 

výživy obyvatel, zemědělské produkce a dovozu potravin v rámci Německé říše pak 

vytvářeli návrhy pro možnosti využití nově získaných území pro zásobování Německa. 

Následující text prověřuje, do jaké míry byl vznik potravinové politiky v těchto 

institucích ovlivňován nejvyšším nacistickým vedením a obecným nacistickým 

smýšlením. Zkoumá také vliv nejvyššího vedení tohoto sektoru a vývoj potravinové 

politiky v průběhu války. 

2.1.1 Institucionální rovina německé potravinové politiky 

Na konci roku 1933 došlo ke zřízení úřadu s názvem Reichnährstand (Říšský 

úřad pro výživu).
18

 Hlavním cílem tohoto orgánu bylo sjednocení a uspořádání 

německého trhu s potravinami. Toho mělo být dosaženo zejména podporou německých 

rolníků a zemědělců, zemědělských družstev, obchodu se zemědělskými produkty 

(Landhandel) a zpracování zemědělských produktů. Hierarchicky se Reichnährstand 

skládal ze zemských, okresních a místních rolníků (Ortsbauernschaften), dle oboru se 

jeho struktura dělila na tři oddělení: člověk (Der Mensch), hospodářství (Der Hof), trh 

(Der Markt). Židům a cizincům byla zákonem o rodinných statcích 

(Reichserbhofgesetz) z 29. září 1933 veškerá zemědělská činnost odepřena.
19

 

Vznik Reichnährstandu se zakládal na ideologii krve a půdy společně s důvody 

praktickými: udržet rolnictví jako zdroj krve národa a tím národu zajistit trvalý přísun 

potravy. K tomu měla sloužit podpora vzdělání nového rolnictva, boj vůči emigraci a 

zrušení zemědělského trhu jako kapitalistické spekulace.
20

 Reichnährstand byl přímo 

podřízen Říšskému ministerstvu pro výživu a zemědělství (Reichsministerium für 

                                                 
18

 Zákonem „o předběžné zřízení Reichsnährstandu“ ze 13. 9. 1933, který byl rovněž zákonem „o tržních 

opatřeních a regulaci cen zemědělských produktů“. Volker Dahm, Die tödliche utopie (Mnichov: Institut 

für Zeitgeschichte, 2011), 265. a Corni a Gies, Brot-Butter…, 253. 
19

 Dahm, Die tödliche utopie, 265. 
20

 Ibid. 
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Ernährung und Landwirtschaft). Zákonným představitelem Reichnärstandu měl být 

říšským kancléřem přímo jmenovaný reichsbauernführer (vůdce říšského rolnictva). 

V praxi osobu ministra pro výživu a zemědělství a reichsbauernführera tvořila jedna a 

ta samá osobnost. Na těchto dvou pozicích byl nejprve R. W. Darré a posléze se ujal 

vedení H. Backe (viz dále).  

Ministerstvo lze tedy vnímat jako státní autoritu, která vydávala nařízení a 

pokyny, a Reichnährstand se svými pobočkami i v nejmenších vesnicích úředním 

orgánem, který měl provádět a následně kontrolovat ministerská nařízení. 

Reichnährstand byl z právního hlediska sice samostatným tělesem, de facto byl ale 

státním orgánem a organizačním prostředkem Ministerstva pro výživu zemědělství. Na 

počátku války byly jeho první části zákonně zařazeny pod ministerstvo a roku 1940 byla 

celá instituce včleněna do struktur ministerstva.
21

 Důležitost ministerstva zemědělství 

pro nacistický režim s přihlédnutím k podílu poskytnutých finančních zdrojů se 

zvyšovala. Z osmého nejdůležitějšího ministerstva v roce 1933 stoupla na čtvrté místo 

v roce 1944. Rozpočet ministerstva se mezi lety 1934 a 1939 zvýšil sedminásobně.
22

 

Svou politickou moc ale ministerstvo ztrácelo. Zatímco Darré zůstával věrný svým 

principům „krve a půdy“ a postupně ztrácel svůj vliv, Herbert Backe udržoval svou 

slabou ministerskou pozici podporou Hitlerovy politiky.
23

  

2.1.2 Personální rovina německé potravinové politiky 

Richard Walther Darré se v červenci 1933 stal nástupcem Alfreda Hugenberga 

na pozici říšského ministra pro výživu a zemědělství a od roku 1934 současně řídil jako 

reichsbauernführer instituci Reichsnährstand.
24

 Darré měl mezi nacistickým vedením 

rozhodující vliv v praktických otázkách produktivity výroby a zajištění výživy 

obyvatelstva. O efektivitě jeho politiky se však objevovaly větší a větší pochybnosti.
25

  

Rokem 1936 Darrého kariéra začala upadat. Do rady pro druhý čtyřletý plán byl jako 

vedoucí osobnost pro zemědělství místo Darrého zvolen Herbert Backe. Zároveň se 

Backe stal osobou číslo dvě na ministerstvu zemědělství a Darrého pozice ztrácela na 

významu. Backe měl podle názorů nacistického vedení větší předpoklady pro vedení 

                                                 
21

 Alleweldt, Herbert Backe…, 40. 
22

 Nutno brát v úvahu 170% průměrný vzrůst rozpočtu všech ministerstev. Bramwell, Blood and Soil…, 

91. 
23

 Ibid.  
24

 Alleweldt, Herbert Backe…, 26. 
25

 Joachim Lehmann, „Agrarpolitik und Landwirtschaft in Deutschland 1939 bis 1945“ in Agriculture and 

food supply in the second world war war / Landwirtschaft und Ernährung im zweiten Weltkrieg, Bernd 

Martin a Alan S. Milward eds. (Ostfildern: Scripta Mercaturae Verlag, 1985), 33. 

https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Alleweldt%2C+Bertold
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odvětví v období narůstajících hospodářských obtíží a nabízel výhodnější postupy 

vzhledem k pokračování války.
26

 Byl považován za oddanějšího, čestného úředníka a 

schopného a loajálního technokrata.
27

 V květnu 1942, kdy zesílila již trvající 

potravinová krize a ještě více oslabila ministerskou pozici, rozhodlo nacistické vedení 

o změně na předních pozicích resortu. Dne 21. května 1942 odešel Darré na „zdravotní 

dovolenou“, ze které se do politického života již znovu nevrátil. Backe byl dosazen na 

pozice dosud vedené Darrém. Byl jmenován říšským ministrem pro výživu a 

zemědělství, nahradil Darrého na místě reichbauernführera a říšského vedoucího 

na Říšském úřadě pro zemědělskou politiku Říšského vedení NSDAP. Odborně 

kvalifikovaný Backe se pokusil resort reorganizovat a tím zajistit jeho větší efektivitu, 

ne jen slepě respektovat požadavky nacistické ideologie po svém předchůdci.
28

  

Richard Walther Darré a Herbert Backe stáli v průběhu dvanácti let v čele 

zemědělství a potravinářství Třetí říše. Tito dva muži se nacházeli na rozhraní oblasti 

zemědělských věd a politiky a právě kontinuita jejich myšlenek a politiky znázorňuje 

vztah mezi zemědělstvím a nacistickým státem.
29

 Herbert Backe byl ve svých 

představách o rasové čistotě mnohem radikálnější než Darré. Ačkoli tento politik 

nahradil nevyhovujícího Darrého v nejvyšších patrech nacistické politiky, až do 

nedávna se míjel pozornosti historiků a jeho biografie začaly vycházet teprve 

v posledních letech. Dodnes málo známý politik však použil jídlo jako zbraň. Backe je 

tvůrcem tzv. Hungerplanu, plánu na vyhladovění 30 milionů obyvatel. Nacisté chtěli od 

roku 1941 ovládnout celou východní Evropu a zdejší obyvatelstvo mělo být umučeno 

hlady. Plán se neměl stát prostředkem pro výhru ve válce, jeho úkolem bylo odstranit 

obyvatelstvo, které bránilo Německu v jeho válečném tažení. Jedná se o vzácný případ 

naplánování více vražd, než tomu pak bylo ve skutečnosti.   

2.2 Veřejná správa Protektorátu Čechy a Morava 

S nacistickou okupací českých zemí v březnu 1939 byla nejprve dočasně na 

území ustavena vojenská správa. Bylo rozhodnuto, že dosavadní veřejná správa 

okupovaných území má pokračovat v práci, a také, že i hospodářská sféra musí 

                                                 
26

 Lehmann, „Agrarpolitik und Landwirtschaft...“, 33. 
27

 Bramwell, Blood and soil…, 91. 
28

 Alleweldt, Herbert Backe…, 48-52., Corni a Gies, Brot-Butter…, 416-423., Lehmann, „Agrarpolitik 

und Landwirtschaft…“, 33. 
29 Gesine Gerhard, „Food and Genocide: Nazi Agrarian Politics in the Occupied Territories of 

the Soviet Union“ Contemporary European History 18 č. 1 (únor 2009): 45 – 65, 

http://journals.cambridge.org/ (staženo 30. 4. 2014). 

https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Alleweldt%2C+Bertold
https://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CEH
https://journals.cambridge.org/action/displayBackIssues?jid=CEH&volumeId=18
https://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=CEH&volumeId=18&seriesId=0&issueId=01
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fungovat jako doposud, pokud německé orgány (kterým byla vyhrazena kontrola a 

bezprostřední dohled) nenařídí nic jiného.
30

 Byla vydána opatření, sloužící ke stabilizaci 

nastalé situace. Jednalo se například o zákazy neoprávněných zásahů do správy, 

spolkového života a hospodářství a nařízení, jež měla bránit nežádoucím výkyvům ve 

výrobě a na trhu.
31

 Vojenská správa trvala pouhý měsíc. Byly během ní položeny 

základy podvojného systému orgánů moci, kterým se protektorát v budoucnu výrazně 

odlišil od dalších nacistických okupačních režimů. Od 16. dubna 1939 přešla výkonná 

moc, svěřená doposud armádě, zčásti na říšského protektora a zčásti znovu na české 

úřady.
32

 V průběhu roku 1939 se v rámci příprav na plánovanou válku okupační režim 

v čele s říšským protektorem snažil o přestavbu protektorátního hospodářství na systém 

tzv. řízeného válečného hospodářství. Válečné hospodářství bylo komplexem rozličných 

opatření, nařízení a omezení, která značně proměnila fungování kapitalistické 

ekonomiky a postavení zaměstnavatelů a zaměstnanců.
33

 

Struktura státní hospodářské správy v protektorátu se sestávala ze dvou oblastí: 

z „říšské“ oblasti („reichseigene“ Bereich) a „protektorátní“ oblasti 

(„protektoratseigene“ Bereich). Přitom pouze orgány v „říšské“ oblasti fungovaly jako 

rozhodující orgány.
34

 Za zemědělskou produkci a výživu obyvatel protektorátu bylo 

odpovědné ministerstvo zemědělství. To bylo absolutně nezávislé na svém německém 

protějšku a jiných orgánech. Nacisté nicméně podrobili celý sektor hospodářství 

rozsáhlé reorganizaci podle vlastního plánu. Do čela resortu zemědělství se dostaly 

osoby požívající důvěru nacistů. Ve snaze zajistit si bezprostřední vliv na řízení 

centrálních úřadů postavili okupanti i na ministerstvu zemědělství nejdůležitější odbory 

a jiné organizační útvary pod přímé vedení německých funkcionářů (ve formě 

německých komisařských správ – Deutsche kommissarische Leitung) a vedoucí pozice 

svěřili svým exponovaným orgánům cestou německé říšské správy 

(Reichsauftragverwaltung).
35

 Na ministerstvu se rozhodovalo o veškerých otázkách 

zemědělské produkce protektorátu a záležitostech, týkajících se válečného hospodaření 

                                                 
30

 Maršálek, Pod ochranou…, 64. 
31

 Pavel Maršálek, Opatření vojenské správy v prvním měsíci nacistické okupace českých zemí (15. 3. – 

15. 4. 1939) (Praha: Karolinum, 2005), 119-148. 
32

 Maršálek, Pod ochranou…, 65-66. 
33

 Václav Průcha, „Landwirtschaft und Ernährung in der Tschechoslowakei während des Zweiten 

Krieges“ in Agriculture and food supply in the second world war, Bernd Martin a Alan S. Milward 

(Ostfildern: Scripta Mercaturae Verlag, 1985), 130. 
34

 Balcar a Kučera, Von der Rüstkammer…, 41. 
35

 Antonín Kubačák, Ministerstvo zemědělství v letech 1918–1948: osudy úřadu a jeho ministrů (Praha: 

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005), 92. 
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s potravinami. Vše v rámci mezí určovaných protektorem. Ministerstvo bylo také 

odpovědné za veškerá opatření vedoucí ke zvýšení produkce. Spolupracovalo s dalšími 

institucemi, které zajišťovaly shromažďování a distribuci zemědělských produktů.
36

  

Česká importní a exportní kancelář měla zajišťovat a kontrolovat dovoz a vývoz 

zboží do protektorátu a z protektorátu. Na německé straně byla vytvořena Česko-

moravská kancelář pro vývoz a dovoz zemědělských produktů a potravin. Jejím úkolem 

bylo řídit protektorátní zahraniční obchod se zemědělskými produkty a přizpůsobovat 

jej zájmům říše a protektorátu.
37

  

Společně s průmyslem postihla centrální regulace také zemědělskou výrobu. 

Výkup produktů kontrolovaly takzvané tržní svazy. Rolníci byli povinni odvádět 

veškerou produkci za úředně stanovené ceny a mohli si ponechat pouze osivo, krmivo a 

takzvané samozásobitelské kvóty, které zemědělcům nahrazovaly přídělový systém.
38

 

Dřívější zájmové zemědělské organizace z meziválečného období byly zrušeny a místo 

nich byl 1. prosince 1942 na popud německé vlády založen kolaborantský Svaz 

zemědělství a lesnictví – zemědělská organizace v protektorátu podobná německému 

Reichsnährstandu.
39

 Všichni zemědělci byli přinuceni stát se členy této státní 

organizace alespoň na lokální úrovni. Prezidentem svazu se stal ministr zemědělství. 

Hlavním úkolem svazu byla obecná příprava zvyšování zemědělské produkce, čehož 

mělo být dosaženo zřízením široké členské základny na celém území protektorátu. 

Současně měl svaz pomáhat při určování dodavatelských kvót a při shromažďování 

obilí. Veškeré jeho fungování záviselo na úzké spolupráci s ministerstvem. Svaz si 

ovšem nedokázal zajistit angažovanou podporu většiny zemědělců a jeho systém 

nefungoval.
40

 

2.3 Správa polských území 

Polské oblasti z hlediska zemědělství a potravinářského průmyslu vyvolávaly 

v plánech nacistického vedení zvláštní zájem. Po rychlém vítězství bylo polské území 

o celkové rozloze 388 000 km
2
, na kterém žilo přibližně 35 milionů obyvatel, 

                                                 
36

 Za druhé světové války působilo jako součást československé emigrantské vlády rovněž ministerstvo 

zemědělství v Londýně.  O tom více Kubačák, Ministerstvo zemědělství…, 94. 
37

 Karl Brandt, Management of Agriculture and Food in the German-occupied and Other Areas of 

Fortress Europe: A Study in Military Government (Stanford: Stanford University Press, 1953), 265. 
38

 Jan Gebhart a Jan Kuklík, Velké dějiny zemí koruny české XV.a (Praha a Litomyšl: Paseka, 2006), 236-

237. 
39

 Kubačák, Ministerstvo zemědělství…, 92. 
40

 Brandt, Management of Agriculture…, 265. 
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rozděleno.
41

 Východní část s odkazem na  smlouvu o neútočení mezi nacistickým 

Německem a Svazem sovětských socialistických republik z 23. srpna 1939 (s následnou 

úpravou území v září) připadla Sovětskému svazu. Jednalo se o území o rozloze 

185 000 km
2
, které obývalo asi 14,3 milionů lidí.

42
 Části Polska hraničící s Německou 

říší, které již někdy v minulosti byly (alespoň částečně) součástí německého státu, byly 

anektovány a začleněny do území říše. Německo se rozrostlo o dva samosprávné celky 

o rozloze 102 000 km
2 

s asi 10 miliony obyvatel
43

 - říšskou župu Gdaňsk-Západní 

Prusko a říšskou župu Wartheland (někdy také Warthegau). Dle německo-sovětské 

smlouvy o hranicích a přátelství z 28. září 1939 „vláda Německé říše a vláda SSSR 

považují po zhroucení bývalého polského státu za svůj výlučný úkol znovu nastolit mír 

a pořádek v této oblasti a zajistit obyvatelům, kteří zde žijí, mírumilovný život ve shodě 

s jejich národnostním charakterem“.
44

 

2.3.1 Generální gouvernement 

Centrální Polsko se jako Generální gouvernement stalo autonomní jednotkou 

Třetí říše a podléhalo tak její zvláštní správě. Generální gouvernement se skládal z krajů 

Varšava, Lubin, Krakov, Radom a Kielce o společné rozloze 94 000 km
2 

s asi 12 

miliony obyvatel v době vzniku. Se začátkem německého tažení proti Sovětskému 

svazu bylo 1. srpna 1941 připojeno i zemědělsky důležité území Haliče o rozloze 

47 000 km
2
 se 4,5 miliony obyvatel.

45
 Toto rozdělení mělo trvalé hospodářské následky. 

Anektované východní oblasti měly být dle nacistických plánů masivně poněmčeny. 

Němečtí osadníci nastoupili na místa polských sedláků a snažili se potlačit veškerý 

odpor slovanského obyvatelstva. Domácí obyvatelstvo v Generálním gouvernementu 

mělo sloužit německým sedlákům jako podřízená pracovní síla.  

„Nutnou reorganizaci veřejné správy“ měla podle článku III německo-sovětské 

smlouvy o hranicích a přátelství převzít „západně od linie (…) vláda Německé 

říše (…).“
46

 Generálním guvernérem zbylého polského území se stal říšský ministr Hans 

                                                 
41

 Brandt, Management of Agriculture…, 9. 
42

 Brandt, Management of Agriculture…, 9., Henning, Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte…, 452. 

uvádí odlišné údaje: rozlohu území 177 km
2
 s asi 11 až 12 milionů obyvatel. 

43
 Brandt, Management of Agriculture…, 9. a Corni a Gies, Brot-Butter…, 504. Odlišná čísla – rozlohu 

118 400 km
2 
a 12 milionů obyvatel - uvádí Henning, Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte…, 452. 

44
 Toman Brod, Pakty Stalina s Hitlerem: výběr dokumentů z let 1939 a 1940 (Praha: Naše vojsko 

společně s Českou expedicí, 1990), 60. 
45

 Brandt, Management of Agriculture…, 452. 
46

 Brod, Pakty Stalina s Hitlerem…, 60. 
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Frank, jmenovaný Hitlerovým dekretem z 12. října 1939.
47

 Generální gouvernement 

disponoval jistým stupněm autonomie v rámci říše. Generální guvernér byl vedoucí 

osobou pro všechny oblasti správy. Dostával rozkazy a instrukce přímo od Hitlera a 

pouze jemu byl také přímo odpovědný. Hans Frank zůstal na své pozici až do úplného 

konce německé správy Generálního gouvernementu.
48

  

Říšská ministerstva neměla formální pravomoci pro zasahování do interní správy 

Generálního gouvernementu. Vláda Generálního gouvernementu byla sestavena ze 13 

ministerstev. Jedním z nich bylo i ministerstvo pro potraviny a zemědělství, kterému 

náležela vedoucí pravomoc ohledně správy zásob potravin a koordinace zemědělství. 

Vedoucí pozice ministerstva byly obsazeny Němci, na nižších pozicích disponujících 

menšími rozhodovacími pravomocemi se nacházelo velké množství místních 

profesionálů. V roce 1942 bylo v potravinové a zemědělské správě zaměstnáno asi 2000 

Němců a 70 000 původních obyvatel.
49

 

V červnu 1941 byla založena Ústřední hospodářská komora Generálního 

gouvernementu se speciálním oddělením „potraviny a zemědělství“, jehož hlavním 

úkolem bylo nastavit autonomní domácí polskou správu. Tento duální systém do určité 

míry kopíroval německý vzor provinční správy, složené z polooficiálních komor 

profesionálů (jako například zemědělská komora nebo komora pro průmysl a obchod). 

V Německu byly tyto komory samostatně vládnoucími demokraticky volenými tělesy. 

Měly pouze omezené pravomoci a pracovaly pod dohledem vlády.
50

  

V různých orgánech byly neustále představovány projekty na nové uspořádání 

východoevropského prostoru. Gauleiter (župní vedoucí) Erich Koch se ve východním 

Prusku již v průběhu třicátých let snažil kolektivizovat místní zemědělství a 

v dlouhodobém horizontu celé území přebudovat na industriální provincii. Tento plán, 

ale i jiné akce
51

 narušily jeho popularitu mezi místními obyvateli, dostal se ale i do 

konfliktu s Darrém, Reichsnährstandem a ministerstvem zemědělství, plánujících 

převážně zemědělskou budoucnost tohoto území. Vlastním motorem osídlovací politiky 

byl Heinrich Himmler jako vedoucí Říšského komisariátu pro upevnění německého 

území (Reichskommissariat für die Festung des deutschen Volkstums), zřízeného 7. října 

                                                 
47

 Brandt, Management of Agriculture…, 12. 
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 Brandt, Management of Agriculture…, 10 a 12. 
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 Například obohacování své vlastní osoby na úkor místního židovského obyvatelstva. 
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1939.
52

 Himmlerovým jmenováním ztratil Darré a Reichsnährstand vedoucí úlohu 

v záležitosti dosidlování nových sedláků. Himmlerovu pozici ještě upevňoval osobně 

s ním spjatý Konrad Meyer, který se nacházel ve všech významných institucích, 

zabývajících se touto oblastí.
53

  

V zemědělské správě Generálního gouvernementu dominovali Němci. Ti měli 

pod kontrolou sběr potravin, jejich přerozdělování, příděly a výživu obyvatelstva. 

Ve větších městech se nacházely úřady, které měly zajišťovat fungování přídělového 

systému.
54

   

2.3.2 Anektovaná polská teritoria 

Správa anektovaných polských teritorií spadala přímo pod orgány říše. 

Zemědělství začalo být spravováno v rámci zákonné moci Reichsnährstandu na jaře 

roku 1940. Vzhledem k velkému množství německého obyvatelstva na území nebylo 

náročné získat loajální místní obyvatele pro kontrolu a správu zemědělské produkce. 

Zemědělství těchto teritorií bylo kompletně zahrnuto do hospodářství celého území 

Německé říše.
55

  

V celkovém pojetí nacistické zemědělské politiky patřilo vytvoření 

Reichsnährstandu v roce 1933 mezi základy válečných příprav. S vypuknutím druhé 

světové války byl Reichsnährstand kompletně zahrnut do nacistického státního aparátu. 

Díky tomu mohl lépe kontrolovat produkci potravin a jejich následnou distribuci. 

V prostředí dvou nejvýznamnějších institucí potravinářského průmyslu Německa byly 

vytvářeny projekty na čerpání potravin z dobytých území. Jednalo se jak o návrhy 

racionální, tak i o návrhy založené čistě na nacistické ideologii, často odporující 

běžnému lidskému uvažování. Velkou roli v těchto plánech hrály i vedoucí osoby 

potravinářského sektoru, jejichž role se s vývojem války měnila a vyvíjela.  

Polská území byla pro expanzionistické Německo zemědělsky a surovinově 

velice zajímavá. V případě anektovaných teritorií se jednalo o území ztracená se 

vznikem Výmarské republiky roku 1919. Před první světovou válkou šlo o důležitá 
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říšská území se zemědělským nadbytkem. V meziválečném Polsku produkce v západní 

části velkou měrou přispívala k zemědělskému exportu celé země. Nacistické vedení 

tedy od těchto teritorií očekávalo, že se stanou důležitým zdrojem potravin pro 

zásobování Německa ve druhé světové válce a také tomu tak bylo. Správu území 

usnadnil silný německý element v zemědělství – téměř čtvrtina sedláků byli Němci.
56

 

Polsko nebylo pro Německo zásadní především vzhledem ke koncepci 

rozšiřování Německé říše směrem na východ a teorii Lebensraumu. Stejnou důležitost 

lze nalézt i v hospodářské rovině. Vzhledem k úrodnosti svých území bylo Polsko 

zkrátka ideálním východiskem pro dosažení německé nezávislosti na dovozu základních 

potravin. Jednotliví představitelé nacistického režimu měli však každý poměrně 

odlišnou představu jak o ideologické koncepci, tak o způsobu získávání artiklů polského 

hospodářství.  

Celkem snadno lze dospět k názoru, že vytvoření Protektorátu Čechy a Morava 

bylo do detailu naplánovaným aktem. Vždy je ale nutné odlišit promyšlené nacistické 

ideologické koncepce a dobovou realitu činnosti okupačních úřadů. Vzhledem 

k měnícím se návrhům ohledně „konečného řešení“ české otázky, vágně 

formulovanému výnosu o zřízení protektorátu a další následující legislativy nebyly 

zcela vyjasněné kompetence jednotlivých pozic a úřadů. Podobně neexistoval žádný 

ucelený koncept pro čerpání potravin z protektorátu. Protektorátní zemědělství se 

nicméně stalo výjimečným případem, kde se okupační správa snažila zajistit lepší 

organizaci a technickou podporu.  

Hitlerovo osobní rozhodnutí o odložení realizace germanizace území a obyvatel 

protektorátu stálo za jedním z hlavních problémů nacistické okupační politiky 

v protektorátu: „Mohla spoléhat pouze na omezený počet německých přistěhovalců. To 

byl důvod, proč trpěla do očí bijícím nedostatkem německého personálu a který musel 

být do velké míry nahrazován Čechy.“
57
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3 Potravinová základna 

První světová válka upozornila na problematickou pozici Německa na světových 

trzích. Největší potíží se stal nedostatečný podíl zahraničního obchodu. Německý 

zpracovatelský průmysl nevyráběl dost exportního zboží, které by mohlo zajistit 

dostatek adekvátní zahraniční výměny a tím získat prostředky pro všechny požadované 

importní komodity. Ačkoli tvořilo jídlo a krmivo polovinu německého dovozu, 

zvyšovaly se i požadavky na zajištění surovin, které umožní růst průmyslu. Nejvíce 

komodit zahraničního obchodu bylo Německu odebráno v rámci válečných reparací.   

V průběhu prvních let Hitlerovy vlády pocházelo o něco méně než 20% všech 

potravin v říši z dovozu.
58

 Před válkou bylo Německo soběstačné v produkci brambor, 

cukru, žita, ječmene a ovesných vloček. Téměř samo se dokázalo zásobovat i pšenicí, 

zeleninou a masem. Naopak se z německých domácích zdrojů nedalo získat dostatečné 

množství margarínu, potravinového oleje a rýže. V průběhu let 1937 až 1939 došlo 

k vytvoření rozsáhlých válečných rezerv obilí pro výrobu chleba, krmných plodin, tuků 

a masa a byl připraven detailní přídělový systém potravin.  

Následující text zjišťuje, jakými způsoby se Německo snažilo zajistit zásoby 

potravin na dobu války a dosáhnout tak nezávislosti na dovozu. Jedním z úkolů 

německé politiky se stal i větší důraz na domácí zemědělství. Německo se snažilo 

zajistit potraviny i ze zahraničí a to buď legální obchodní cestou, nebo loupením a 

využíváním podmaněných území. Text má poskytnout představu o množství potravin, 

získávaných z různých území Evropy. V důsledku toho si má čtenář možnost uvědomit, 

nakolik zásadní roli pro Německo za druhé světové války hrálo získávání potravin pro 

zásobování civilních obyvatel Německa a německé armády. V případě srovnání situace 

Protektorátu Čechy a Morava a polských území lze odhalit značný rozdíl ve způsobu 

využívání potravinářského průmyslu a přístupu nacistické politiky. 

3.1 Německé zemědělství 

Nejdůležitějším úkolem potravinové politiky nacistického Německa se stalo 

zajištění soběstačného zásobování základními potravinami. Reflexe porážky císařského 

Německa v první světové válce v důsledku kritického omezení zásobování centrálních 

                                                 
58
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mocností vlivem účinné námořní blokády britského loďstva, odhalila nepřipravenost 

Německa na samostatnou produkci základních potravin. K získání nezávislosti na 

dovozu potravin z dalších zemí bylo nutné výrazně zvýšit produktivitu zemědělství. 

Zvýšením produkce krmiva, s nímž je možné nakrmit větší množství dobytka, bylo 

možné získat více bílkovin a zejména tuků, na jejichž importu bylo Německo závislé.  

3.1.1 Bitva o produkci  

Od roku 1934 byl zaváděn zemědělský program s názvem „Bitva o produkci“ 

(Erzeugungsschlacht). Státním monopolem propagovaný a vynucovaný plán měl 

prostřednictvím zvýšení domácí zemědělské produkce dosáhnout co možná největší 

nezávislosti na dovozu.  

Zemědělský program se stal integrální součástí válečných příprav. Bitva 

o produkci se zaměřovala na dva hlavní artikly. Německo se mělo stát nezávislé na 

dovozu obilí (pšenice a ječmene) pro výrobu chleba a na základě zvýšení množství 

krmiva pro domácí zvířata zvětšit produkci prakticky všech živočišných produktů.
59

 

Program se měl dále snažit zlepšit kvalitu půdy, zvýšit výsev olejnatých rostlin, zajistit 

modernizaci zemědělských strojů a podporovat práci v zemědělství. Na celém území 

byla budována sila a haly. Dle Alyho „Göring tyto stavby považoval za ‚součást 

nepřímé výzbroje‘.“
60

  

Program v letech 1940 ˗ 1944 pokračoval pod názvem „Válečná bitva 

o produkci“ (Kriegserzeugungsschlacht). Se začátkem války se ve státních 

zemědělských plánech uskutečnilo velice málo změn. V prvních třech letech války bylo 

vynaloženo mnoho úsilí, aby se udržela předchozí vysoká produkce obilí pro výrobu 

pečiva a také cukrové řepy, v níž bylo Německo již téměř soběstačné. Neustále se 

rozšiřovalo pěstování a zpracování řepky a jiných rostlin, bohatých na olej. Ve velké 

míře se pěstovala zelenina, brambory (částečně krmné) a další pícniny. Zvláštní důraz 

byl kladen na udržení zdrojů mléka, přičemž oficiální zájmy směřovaly spíše k výrobě 

másla, z důvodu nedostatku tuků. Přes místní instituce Reichsnährstandu byl kladen 

velký tlak na jednotlivé farmáře, aby pěstovali obilí o výměrách stanovených 

oficiálními plány. Darré, Göring a další přední představitelé pravidelně připomínali 

zemědělcům, aby překonávali bitvu o produkci. Nutno dodat, že většinou zůstalo pouze 

u slov. Vlastní přesvědčení, tlak nacistické organizace, ani ekonomické důvody 
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nepřinesly kýžený účinek, ačkoli hrozila pokuta či vězení.
61

 V souhrnném výsledku 

přinesl program relativní úspěch. Míra německé soběstačnosti pro zajištění výživy 

obyvatelstva byla zvýšena. Nedostatečné množství tuků a krmiva na německém území 

však nadále přetrvávalo.  

3.2 Zdroje potravin 

V prvním roce války Německo uzavřelo obchodní smlouvy se Sovětským 

svazem a Rumunskem. Výměnou za strojírenské výrobky, případně vojenské vybavení, 

mělo být z těchto zemí kromě průmyslových surovin dováženo i velké množství 

potravin. První rok války znamenal pro Německo vojenské i ekonomické zisky. 

Německo si zajistilo zemědělské přebytky ze Skandinávie a s pomocí Itálie přerušilo 

britské dodávky obilí z podunajských zemí.  

V prvních měsících zabavovala německá armáda na okupovaných územích 

potraviny a průmyslové výrobky. Byly zafixovány ceny zboží a „vykupovány“ 

přebytky, zkonfiskováno zámořské jmění a v některých zemích armáda rozebírala 

strategicky důležité továrny, aby je mohla přemístit do Německa.  

Politika zabavování měla vážný vliv na ekonomiky okupovaných států. Po 

vojenské porážce a začátku okupace se projevila více či méně závažná ekonomická 

krize. V důsledku válečné mobilizace nastal odliv pracovních sil dělníků a zemědělců. 

Továrny i pole byly zanedbávány. Námořní blokáda odřízla okupované země Evropy od 

zámořských importních komodit. Válka zničila části silnic a další dopravní 

infrastrukturu.
62

  

3.3 Západní Evropa 

Ve prospěch Německa bylo zabaveno mnoho potravin z podrobených teritorií 

západní Evropy. Dánsko hrálo velice důležitou roli v dovozu potravin i průmyslových 

výrobků do Německa. Bylo odtud získáváno velké množství především vepřového masa 

a másla. V roce 1943 bylo do Německa dovezeno 98 317 tun masa a 50 366 tun másla.
63
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Z Francie bylo vyváženo především obilí, například v roce 1942 to bylo 1,4 miliard tun 

obilí. V roce 1943 bylo pro německé obyvatelstvo získáno 250 000 tun masa nebo 

obrovské množství - 460 000 miliard litrů vína.
64

 Ze zemí Beneluxu, Norska a Francie 

bralo Německo převážně mléčné výrobky, vejce, domácí zvířata, tuky a ryby. Z Norska 

a Nizozemí byly dováženy brambory. Nizozemsko se stalo i významným zdrojem 

čerstvého ovoce a zeleniny. V prvních letech okupace odebrala Třetí říše jednu sedminu 

celkové zemědělské produkce Nizozemska pro své účely.
65

  

3.4 Jihovýchodní Evropa 

Ve svých nouzových plánech Němci počítali se zásobováním z podunajských 

států, zásoby obilí zde ale v prvních letech války kvůli špatnému počasí a vojenské 

mobilizaci neodpovídaly německým představám a dovoz většího množství obilí a jiných 

potravin nebyl možný. Maďarsko se přesto v období let 1941 – 42 stalo významným 

zdrojem obilí na výrobu pečiva. Potraviny byly čerpány i ze Slovenska. Rumunsko bylo 

pro německé hospodářství důležité zejména kvůli obilí a naftě. V roce 1943 Německo 

z Rumunska odebralo 13 323 tun olejnatých semen a 9 159 tun masa. Hlavním 

dovozním artiklem z Bulharska byl v roce 1943 tabák (300 000 t) a potraviny. Podle 

Zprávy o stavu německého hospodářství 1943/44 musí být „dovoz z těchto 

jihovýchodních zemí bezpodmínečně značně navýšen. Obchodní spojení s těmito 

zeměmi podléhalo v posledních letech značným těžkostem finančně-ekonomické 

povahy. Nyní je nutné tyto bariéry odstranit.“
66

  

3.5 Sovětský svaz 

Ukrajina se již v průběhu první světové války stala synonymem pro přebytek 

obilí. Podle zásobovacích plánů Třetí říše měla sloužit jako obilnice nacistické Evropy. 

V realitě druhé světové války tomu ale tak nebylo. Kvůli kolektivizaci, vlnám 

hladomoru za období sovětské moci a taktice „spálené země“ ze strany ustupující Rudé 

armády trpělo ukrajinské obyvatelstvo všeobecným nedostatkem. Populace byla 

hladová a náchylná k nemocem. Přesto se Němci snažili z těchto úrodných oblastí získat 
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co možná nejvíce zemědělských surovin. Ke zvýšení zemědělské produkce byly na 

Ukrajinu v létě 1941 dováženy zemědělské stroje pro setí a sklízení úrody. Tato opatření 

měla za úkol zajistit dostatek potravin hlavně pro německé obyvatelstvo v říši, případně 

pro wehrmacht, nikoli ale pro místní ukrajinské obyvatelstvo.
67

 Ve většině částí 

Ukrajiny trvala okupace dva roky (od léta 1941 do léta 1943), takže Němci neměli 

dostatek času pro uskutečnění svých zásobovacích plánů. Získané množství obilí 

v letech 1941 – 42 bylo hluboko pod německým očekáváním.
68

 

Němci vnímali sovětské území jako téměř nevyčerpatelný zdroj potravin. 

Sovětská zemědělská produkce mohla nakrmit nejen německé vojsko na východní 

frontě a obyvatelstvo Německé říše, ale také vyrovnat nedostatek potravin na 

okupovaných územích západní Evropy (například Belgie či Norska). Tohoto cíle mohlo 

být dosaženo ale pouze politikou drastického snižování množství potravy pro obyvatele 

evropského Ruska, jejíž příděly sotva zajištovaly holé přežívání. Tento výsledek byl 

nicméně v souladu s nacistickým pojetím rasové ideologie.
69

 

Dne 19. srpna 1939 byly úvěrovou smlouvou ustanoveny obchodní vztahy se 

Sovětským svazem. Další ekonomická dohoda byla uzavřena 11. února 1940 a poslední 

obchodní dohoda se Sovětským svazem nabyla platnosti 10. ledna 1941. Konkrétní 

dohody, týkající se specifických sovětských zdrojů a německých válečných surovin a 

průmyslového zboží, byly součástí řady seznamů, přiložených k hlavním 

dokumentům.
70

 

 Zatímco Sovětský svaz dovážel do Německa zejména chemické produkty 

(ropné produkty, mangan a další) a zemědělské produkty (dřevo, obilí a další), mezi 

hlavní německý export lze zařadit uhlí, stroje a železo.
71

 Nejdůležitější obchodní 

dohodou se pro Německo stala smlouva na dovoz 1 milionu tun obilí do říše, uzavřená 

na začátku roku 1940.
72

 Podle smlouvy z ledna 1941 mělo být do říše dopraveno dalších 

2,5 milionu tun obilí, k čemuž, v důsledku německé invaze v červnu 1941, již došlo 

pouze částečně. Obilí bylo ze Sovětského svazu dováženo od září 1939, resp. od ledna 

1940 až do prosince 1941.
73

 Mezi další zemědělské produkty a potraviny, dovážené do 

Německa ze Sovětského svazu, lze zařadit olejnatá semena (51 200 t), koření (3 000 t) a 
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zeleninu.
74

 Německo udržovalo obchodní vztahy skrze Sovětský svaz i s dalšími 

asijskými zeměmi. Transsibiřskou magistrálou bylo v letech 1940 – 41
75

 do Německa 

dopraveno 168 000 tun sójových bobů, 103 000 tun velrybího a rybího oleje a dále 

ořechy, čaj, olejná semena a tuky. Z Afghánistánu a Íránu bylo do Německa dovezeno 

v letech 1939 ˗ 41 zejména 58 000 tun sušeného ovoce a menší množství zeleniny.
76

 

Dovoz potravin a krmných plodin dosáhl vrcholu v roce 1940 a od té doby klesal. 

Po německém útoku na Sovětský svaz využívali Němci sovětské zdroje i nadále. 

Po porážce wehrmachtu v bitvě u Moskvy v prosinci 1941 zvýšili Němci ekonomickou 

exploataci okupovaných teritorií, zejména ve východní Evropě – v Polsku a SSSR.
77

 Ze 

zemědělské produkce obsazených území Sovětského svazu bylo v roce 1943 pro 

německé účely odebráno 4,6 milionů tun obilí, z čehož bylo asi 85 % použito pro 

zásobování wehrmachtu a dalších jednotek na území SSSR. Mezi nejdůležitější 

potraviny, které Německo z obsazených sovětských území v letech 1941 – 44 čerpalo, 

patří 320 000 tun tuků (zahrnujících máslo, rostlinný tuk, příp. suroviny pro jejich 

výrobu). Uvedená čísla je však nutné rozdělit zejména do prvních dvou let války se 

Sovětským svazem, tedy do sklizně roku 1943. Od té doby se německé surovinové 

zisky postupně snižují, protože částí dobytého území se zpět zmocňuje sovětská 

armáda.
78

 

Z uvedených informací vyplývá, že sovětské zdroje byly značné, jakkoli byly 

menší, než Němci původně předpokládali. Nejdůležitějším zbožím dováženým do 

Německa od roku 1939 do roku 1941 se staly ropné produkty, mangan, obilí a guma. 

Dle Ericsona „bez sovětských dodávek těchto čtyř hlavních artiklů by mohlo Německo 

jen stěží napadnout Sovětský svaz a téměř dosáhnout vítězství. Německé zásoby 

ropných produktů, manganu a obilí by byly kompletně vyčerpány nejpozději v létě 

1941. I s ještě intenzivnějším přídělovým systémem a zvýšenou produkcí by jistě měla 

říše nedostatek zásob pro hlavní válečné tažení na východ v rámci operace 

Barbarossa.“
79

 Napadením Sovětského svazu přišlo Německo o důležitý zdroj sójových 

bobů a dalších olejnatých plodin, dovážených z Asie.  

Z okupovaných sovětských teritorií bylo shromážděno 9,1 milionů tun obilí (na 

pečivo i krmného). Většina z toho byla na místě zkonzumována wehrmachtem a pouze 
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800 000 tun bylo dovezeno do říše.
80

 Tyto zdroje absolutně nemohly pokrýt německé 

potřeby. Přebytky obilí na okupovaném území Sovětského svazu Němci přecenili. 

Museli čelit odporu místních zemědělců, kteří odmítali odevzdávat své zásoby obilí do 

rukou okupantů. S pokračující válkou klesala produktivita zemědělství a ekonomický 

tlak u Němců naopak narůstal. Nacistické plány nepočítaly s tím, že Sověti budou při 

ústupu provádět politiku spálené země. V důsledku nedostatečných zdrojů, získaných 

v SSSR, se Německo v otázce zásobování civilního obyvatelstva říše spoléhalo na 

západ a jihovýchod Evropy. To mělo ale vážné až tragické následky pro stravování a 

klesající životní úroveň obyvatel těchto území.  

3.6 Význam protektorátu 

3.6.1 Význam protektorátního hospodářství 

Význam protektorátu pro německé válečné hospodářství spočíval zejména 

v podnicích zpracovatelského průmyslu, v menší míře pak v nerostném bohatství. Pro 

německou válku byl naprostou prioritou protektorátní zbrojní průmysl.
81,82

 Hospodářství 

českých zemí se velmi brzy stalo součástí německé válečné ekonomiky a v hrubých 

rysech se vyvíjelo podle týchž zásad jako hospodářství Německa. Připojení protektorátu 

také přispělo ke zmírnění kritické bilance výživy obyvatelstva. Zatímco území 

protektorátu si dokázalo samo opatřit potřebné potraviny z 95 procent, území Sudet bylo 

nezávislé pouze z 80 procent. Protektorát tak v případě nouze mohl své obyvatelstvo 

alespoň sám zásobovat základními potravinami.
83

 Tato podobnost ale neplatila 

u průmyslu.  

Česká ekonomika měla především exportní a importní charakter. 

Československo bylo v mezinárodních srovnáních té doby uváděno jako stát chudý na 

suroviny. Prostředky k nákupu surovin bylo tedy třeba opatřit vývozem již hotových 

výrobků.
84

 Z poválečných statistik zahraničního obchodu protektorátu lze vyčíst jasný 
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exportní charakter území.
85

 Důležitými exportními komoditami meziválečného 

Československa bylo obilí a cukr. O vývoz těchto dvou surovin, dřeva a obecně 

zemědělských produktů do Německa měli zemědělci největší zájem i v průběhu druhé 

světové války.
86

  

Navzdory tomu, že mezi protektorátem a Německou říší existovala až do 1. října 

1940 celní hranice, obchod se stále zintenzivňoval. Rozšiřování vzájemné výměny zboží 

mezi českými zeměmi a Německem se uskutečňovalo na úkor obchodu českých zemí 

s jejich původními odbytišti na západních a zámořských trzích. Ostatní vývozní 

přebytky českého hospodářství byly směřovány do zemí jihovýchodní Evropy a na 

území postupně okupovaná Německem.
87

 

3.6.2 Německé snahy o zvýšení zemědělské produkce 

Německo se rozhodlo mobilizovat protektorátní zemědělskou produkci na 

základě půdních a klimatických podmínek. Cílem bylo vytěžit z území co nejvíce 

tradičních zemědělských plodin. Němci usilovali zejména o zvýšení produkce obilí a 

olejnatých rostlin. Zatímco produkce téměř všech plodin zůstávala na podobné úrovni 

jako před válkou, rozloha půdy určené pro pěstování olejnin se zvýšila o více než 300 

procent,
88

 výrazně se tedy zvýšila i produkce olejnin.  

Německo se z českých zemí snažilo poměrně racionální cestou doplnit chybějící 

zásoby potravin pro své civilní obyvatelstvo, zároveň se ale snažilo doplnit nedostatečné 

zásoby potravin protektorátu. Nacistické vedení dohlíželo na to, aby byly příděly 

potravin pro civilní obyvatelstvo obou zemí srovnatelné a bylo tak zamezeno projevům 

nepokojů. Základní potraviny v protektorátu tak byly dostupné po celou dobu války a 

nikde se neprojevil výraznější zásobovací výpadek. Snižování přídělů potravin pak bylo 

prováděno ve stejnou dobu jak v říši, tak v protektorátu.
89

  

3.6.3 Výměna zemědělských produktů s Německem 

Zatímco v pohraničních oblastech anektovaných Německem v říjnu 1938 bylo 

většinou zemědělství méně produktivní než ve vnitrozemí,
90

 na území protektorátu bylo 
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zemědělství relativně dobře rozvinuté. Okupační správa předpokládala, že se s pomocí 

cíleného využívání českých zemí podaří zlepšit stav potravinových zásob Německa, 

negativně narušený po anšlusu Rakouska a připojení českého pohraniční v roce 1938.
91

 

Z Německa se dovážely hlavně brambory, žito, margarín, rostlinné oleje a tuky. 

Hlavními vývozními položkami protektorátu byly obiloviny kromě žita, mlýnské 

výrobky, pivo, technické plodiny, zelenina a především cukr, jehož bylo do Německa 

dodáno přibližně 537 000 tun.
92

 Rozsah obchodu mezi protektorátem a ostatním 

územím říše podrobně rozebírá Detlef Brandes na základě dat z protektorátních 

statistických ročenek. V letech 1939-1943 bylo, kromě neúrodného roku 1941, 

z protektorátu do říše dovezeno více potravin rostlinného původu, než bylo vyvezeno. 

Protektorát se stal důležitým zdrojem cukru. V letech 1941 ˗ 43 ho bylo do Německé 

říše každý rok dovezeno kolem 12 milionů tun. Do protektorátu musely být dováženy 

rostlinné tuky a potraviny živočišného původu, česká produkce tuků byla totiž ještě na 

menší úrovni než německá. V letech 1940 až 1942 říše do protektorátu dovezla více 

živých zvířat, než odsud vyvezla. Celkově ale protektorát vyvážel vždy větší objem 

potravin do říše, než tomu bylo naopak.
93

  

3.7 Úrodné Polsko 

3.7.1 Zemědělská produkce 

Před rokem 1939 vyváželo Polsko množství potravin a největším zahraničním 

trhem pro něj bylo Německo. Zemědělství v oblastech, kde byl ustanoven Generální 

gouvernement, bylo poměrně zaostalé za německými standardy. Úrodnost půdy se 

pohybovala mezi 50 a 60 % německého průměru. Okupace měla za cíl zvýšit německé 

zásoby potravin pomocí polských zdrojů. V únoru bylo rozhodnuto o zvýšení investic 

do zemědělství s cílem znatelně navýšit polskou zemědělskou produkci. Toho mělo být 

dosaženo zejména rozvojem mechanizace, zvýšením dostupnosti hnojiv, šlechtěním 

obilí, sloučením malých farem a germanizací. I přes veškeré úsilí se v Generálním 

                                                 
91

 Průcha, „Landwirtschaft und Ernährung…“, 129. 
92

 Průcha a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny…, 485-486. 
93

 Brandes, Češi pod německým…, 375-377. 



30 

 

 

 

gouvernementu nepodařilo v produkci obilí, olejových semen nebo brambor dosáhnout 

průměru z let 1935 – 38.
94

 

Záměrem nacistické politiky bylo nicméně poslat velké množství zemědělských 

produktů do říše a kromě toho ještě opatřit zásoby potravin pro jednotky wehrmachtu, 

Waffen-SS, policie a další umístěné v Polsku. Konfiskace zemědělských plodin hrála 

proto od roku 1941 stále významnější roli při nacistickém hospodářském plánování. Do 

říše byly vyváženy brambory, cukr, hovězí maso, drůbež, tuky, obilí, zelenina, velké 

množství vajec a došlo i k zabavení 340 000 koní.
95

 V roce 1941 bylo ve východní 

Haliči, nejdůležitějším zemědělském regionu východního Polska, sklizeno místo 

očekávaných 415 000 tun obilí pouhých 110 000 tun. Spíše než počínajícím východním 

tažením německé armády to bylo ale způsobeno zejména zpožděním výstavby 

německého zásobovacího systému, škodami, způsobenými mrazem, evakuací 

sovětských zemědělských pracovníků a náborem mladých mužů do Rudé armády, 

komplikacemi s dopravou a také povodněmi na Dněstru na jihu Haliče, ke kterým došlo 

na podzim roku 1941. V následujícím roce již byla sklizeň větší, ačkoliv se opět 

nepodařilo dosáhnout plánovaných 432 000 tun obilí, ale pouze 340 000 tun. Až při 

sklizni východních území Polska v roce 1943 se projevil velký význam zemědělské 

oblasti východní Haliče. Z teritoria bylo získáno téměř 460 000 tun obilovin, jedna 

třetina celé sklizně Generálního gouvernementu.
96

  

3.7.2 Vývoz do říše 

Teprve na konci roku 1941 se okupační zemědělská správa a doprava 

stabilizovaly natolik, že mohly být zemědělské dodávky do říše zvyšovány. V srpnu 

1942 rozhodly ústřední orgány v Berlíně o zvýšení kvót pro dovoz z Generálního 

gouvernementu z počátečních 100 000 tun obilí až na 600 000 tun. Následující rok se 

nákup a přeprava zemědělských produktů stávaly v důsledku partyzánské války 

obtížnější.
97

 

Z okupovaných území Polska bylo v letech 1939/40 – 1941/42 do říše dovezeno 

1 716 000 tun obilí, dále 1 945 000 tun brambor a 412 000 tun cukru a v letech 
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1940/41 – 1942/43 31 700 tun tuku. Z Generálního gouvernementu bylo v období let 

1940 – 45 vyvezeno pro potřeby říše 1 441 200 tun obilí, 1 163 100 tun brambor, 

155 100 tun dobytka a přes 600 milionů vajec. Jednotky umístěné v Generálním 

gouvernementu byly zásobovány z místních zdrojů. Od září 1940 do května 1944 

spotřebovaly wehrmacht a policie pro své vlastní potřeby 171 400 tun obilí, 141 700 tun 

krmného obilí, 500 200 tun brambor, 27 300 tun cukru, 42 100 tun masa, 104 milionů 

kusů vajec a 230 000 kusů drůbeže.
98

 Se začátkem tažení proti Sovětskému svazu 

muselo být podle příkazů z říše vojsko, nacházející se na tomto teritoriu, zásobováno 

veškerým jídlem. Množství potravin zabavených wehrmachtem tak v období 1942/43 – 

1943/44 mnohonásobně vzrostlo.
99

 Celkem bylo ze všech obsazených polských území 

pro potřeby říše použito 5 miliard tun obilí a 3,1 miliard tun brambor, dvě třetiny těchto 

produktů přitom pocházely z území inkorporovaných do říše.
100

 

Zajištění potravin bylo pro válečné Německo naprosto klíčové. Německé 

zemědělství se na válku připravovalo již od roku 1933, což vedlo ke značným přesunům 

v zemědělské výrobě. I přes veškeré úsilí se ale v rámci Německa nepodařilo zajistit 

dostačující zdroje potravin, zejména obilí. Úspěšnými výboji v letech 1939 – 1940 se 

Třetí říši podařilo podstatně rozšířit své území, kapacitu průmyslu, a získat i bohaté 

zdroje surovin a potravin. S rozšiřováním území se ale i mnohonásobně zvýšil počet 

obyvatel. Zatímco předválečné Německo obývalo v roce 1937 asi 66 milionů obyvatel, 

Německá říše se satelitními a okupovanými státy čítala celých 283 milionů obyvatel, 

o jejichž zásobování se bylo třeba nějakým způsobem postarat.
101

 

Z předešlého textu jednoznačně vyplývá, jak obrovsky důležité bylo množství 

potravin, pocházející z území Sovětského svazu. Němci doufali, že se budou moci 

zásobovat nepřeberným množstvím obilí z úrodné Ukrajiny. Ve skutečnosti ale 

z Ukrajiny dostali v porovnání s očekáváním jen velmi málo. Ačkoli získání nových 

potravin mohlo být dílčím cílem války, válka samotná má ale také tendenci 

k výraznému narušení pracovních sil, zmenšování úrody a oslabení trhu. V konečném 

důsledku proto nikdy nelze počítat s podobnou úrovní produkce v období míru a 

v období konfliktu.  

                                                 
98

 Łuczak, „Landwirtschaft und Ernährung…“, 124-125. 
99

 Brandt, Management of Agriculture…, 33. 
100

 Madajczyk, Die Okkupationspolitik…, 561. 
101

 Henning, Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte…, 648-652. 



32 

 

 

 

V Sovětském svazu, stejně jako například v Polsku, se výrazně projevoval 

antagonismus mezi zemědělskou administrativou, která se snažila vykonávat svou práci, 

a mezi politickou administrativou, která usilovala o plnění politických cílů bez ohledu 

na hospodářské požadavky území. Jedním z těchto nerozumných opatření byl projekt 

znovuosidlování, nebo posílání obyvatel na práci do říše. Naprosto proti zemědělským 

záměrům nacistů lze pak postavit i Backeho Hungerplan.  
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Závěr 

 Zajištění zásobování základními potravinami mělo pro Německo nepochybně 

důležitý význam. Udržení vysoké úrovně stravování civilního obyvatelstva po celou 

dobu války bylo jedním ze způsobů, jak nadále udržet přízeň nacistickému režimu. 

Dostatečně musely být zásobovány samozřejmě i vojenské a bezpečnostní jednotky. 

Nacistické vedení zapojilo zemědělský a potravinářský průmysl do systematických 

příprav válečného hospodářství. Přes všechna provedená opatření nebylo německé 

hospodářství schopno zajistit všechny potřebné strategické suroviny ani potraviny, 

velkým problémem se stal zejména nedostatek živočišných tuků a obilí. Právě ty se 

Německo snažilo získávat z okupovaných zemí na západě a na jihovýchodě Evropy. 

Obilnicí nacistické Evropy se měl stát Sovětský svaz, do kterého vedla cesta právě přes 

území Polska. Zatímco na polských územích se Německo různými způsoby snažilo 

navýšit zemědělskou výrobu s cílem vytěžit z území co nejvíce, v protektorátu 

podporovalo nadvýrobu cukru a obilí a oboustranný obchod přispíval k dostatečnému 

zásobování území základním potravinami.  

 Rozdílný postoj německé okupační politiky byl předurčen nacistickou válečnou 

strategií. Protektorát byl pro Německo důležitý zejména svým zbrojním průmyslem. 

Nacistické vedení potřebovalo udržet výrobu, zajistit klid v oblasti a udržet si přízeň 

českého dělníka. Polsko se stalo prvním územím, jež mělo poskytnout prostor pro 

vytvoření Lebensraumu k dosídlení německého obyvatelstva. Skrze Polsko měla navíc 

pokračovat německá expanze na východ. Výrazně se proto lišilo i chování nacistického 

režimu vůči těmto dvěma okupovaným územím. Protektorátní hospodářské struktury 

byly zachovány a Němci se snažili o racionální využívání průmyslu. Ideologické 

principy měly být ve větší míře uplatněny až po skončení války. Území Polska mělo být 

co nejdříve přebudováno ku prospěchu Německa. To potřebovalo využít nově získanou 

půdu a polské zemědělské možnosti. Osud obyvatelstva byl pak osobám odpovědným 

za správu Polska v čele s Hansem Frankem naprosto lhostejný a nacisté brzy začali 

s přesuny a odstraňováním místních obyvatel.  

 Strategie pro získávání potravin z dobytých území vznikala v hlavních 

institucích potravinářského a zemědělského sektoru Německé říše. Plány byly utvářeny 

podle představ vedoucích osobností ministerstva zemědělství a Reichsnährstandu, byly 

formovány v závislosti na návrzích předních nacistických představitelů, v reakci na 

vývoj války a v souladu s nacistickou ideologií. Jak protektorátní průmysl a 
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zemědělství, tak polské zemědělství byly pro vedení německé války strategicky 

důležité. Nelze však shledat jednotnou politickou strategii pro získávání potravin na 

obou územích. Zemědělská správa se navíc často dostávala do konfliktu s politickou 

správou území, která usilovala o plnění ideologických cílů bez ohledu na hospodářské 

potřeby území.  

 Zdroje potravin nebo vody se nepochybně mohou stát předmětem války, jak 

tvrdí Collingham. V případě druhé světové války je ale také nutné zohlednit další 

faktory, jako například nespokojenost států s geopolitickým uspořádáním Evropy po 

první světové válce nebo dlouhá desetiletí se formující rasová nenávist. Pro příznivý 

vývoj konfliktu bylo samozřejmě nutné zajistit dostatek průmyslových surovin, paliv, 

levných pracovních sil a potravin. Problematiku potravin je tedy možné vnímat v rámci 

materiálního zajištění země - v materiální rovině konfliktu. Na toto hledisko mělo 

ovšem vliv mnoho dalších faktorů. Jedním z nich byla ideologická rovina války.  

Nacistická propaganda hlásala nenávist vůči slovanskému obyvatelstvu. Ale 

právě ze slovanského obyvatelstva byla složena většina zemědělské populace východní 

Evropy. Na jedné straně mělo být obyvatelstvo co nejrychleji odstraněno, na druhé 

straně bylo nutné udržet kontinuitu zemědělské produkce a průmyslové výroby. Rozdíl 

v přístupu k těmto dvěma rovinám konfliktu lze spatřit právě na příkladu území Polska a 

protektorátu. Zatímco v protektorátu byla z důvodu strategické důležitosti zbrojního 

průmyslu ideologická rovina odložena na konec války, v Polsku přistoupil nacistický 

režim z odstraňování obyvatelstva na ideologickém základě a ačkoli se snažil zvýšit 

zemědělskou produkci území, úspěchy byly pouze minimální. Uplatňování ideologické 

teorie totiž vedlo k výraznému narušení pracovních sil (přesuny obyvatel, posílání na 

práci do říše, mobilizace a další), což způsobilo zmenšování úrody. Válka samotná má 

také tendenci k oslabování trhu.  

Na problematiku druhé světové války je nutné nahlížet komplexně – ne pouze 

v materiální a také ne pouze v ideologické nebo jiné rovině, protože jednotlivá hlediska 

se výrazně ovlivňují. Dnešní společnost se začala výrazně zajímat o problematiku 

potravin i roli potravin v průběhu dějin. Druhá světová válka měla velký vliv na 

zemědělskou produktivitu i výrobu jídla a ovlivnila i způsob dnešního stravování.  
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Summary 

The variable attitude of the occupational Nazi-policy was affected by several 

aspects. Firstly, the occupational policy was predetermined by the structure of the 

economy. The economic system was either and the Nazi used the existing agriculture 

of the country, or the economy was rebuilt in favor of Germany and the agricultural 

resources were plundered. Secondly, there was a racial ideology together with the war 

strategy, predicting the destiny of the land and its people. While in Poland, the first area 

to serve as Lebensraum, the people were transferred or removed, the Nazi regime 

pursued to keep the laborers’ sympathy in the Protectorate of Bohemia and Moravia, 

which was of high strategic importance for the arms industry. Thirdly, the occupational 

policy developed with the war effort. The policy of confiscation and plundering in the 

first months of the war changed after loses in 1941 to secure a long-term system 

of supplying.  

In the German food-policy-making process were two important institutions: The 

Ministry of Food and Agriculture and the Reichsnährstand. The common management, 

which drafted the German food-policy, was based on the ideas of the Nazi-leadership, 

war effort and Nazi-ideology. Herbert Backe, the head of the German food resort from 

1942, is an initiator of tougher food policy in severe last years of war. He stands also 

behind the Nazi Hungerplan with the objective to starve 30 million people in Eastern 

Europe to death.  

Germany attempted to improve agriculture production as a part of the preparation 

for the war since 1933. Even with the involvement of all forces available, Germany was 

not able to produce more than 83 percent of all food needed. There was a great lack 

of animal fats and (bread) grain as well. Therefore it was necessary to gain the new 

sources of food from foreign countries. Nazi-Germany obtained various kinds of food 

all over the occupied Europe. Nevertheless the Soviet Union was seen as key source of 

food supply. The land of the Eastern Europe should have supplied the German Empire 

with endless quantity of food. In fact, Germany obtained much less food than expected 

from there.  

The territory of the Protectorate was in very good condition with an agricultural 

overproduction of sugar and grain. There was a rather good flow of agricultural trade 

between Germany and Protectorate. Both territories were supplied sufficiently. The 

Nazis intended to get the most out of Poland. They made a big effort to increase the 
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agriculture production. In this effort the plans of the agricultural administrative, who 

really tried to make its own work, contradicted the political administrative, who seek for 

fulfillment of the political goals irrespective to economic requirements of an area.  
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