
Období okupace Německa po druhé světové válce je především v Německu a ve 

Velké Británii častým námětem nejrůznějších historických studií, nicméně akcenty 

tohoto historického zkoumání nejsou rovnoměrně rozloženy a tak stále ještě zůstává 

část témat nedostatečně zpracovaných. K nejdokonaleji a nejčastěji zpracovávaným 

tématům patří především události vrcholné velmocenské politiky a mezinárodní 

diplomacie. Ostatním tématům nevěnovali historici tolik pozornosti a životu 

„obyčejného“ člověka a jeho problémům se věnuje jen velice malá část literatury. 

Komplexní zpracovávání témat z období okupace Německa navíc komplikuje fakt, 

že je třeba každý fenomén zkoumat odděleně pro každou ze zón a v mnoha tématech 

nelze rozhodně paušalizovat ani na zónové úrovni. Historické bádání o životě 

společnosti se doposud nejčastěji zaměřovalo především na Americkou a Sovětskou 

okupační zónu. V Britské okupační zóně (Britische Besatzungszone -  BBZ) byla při 

zpracovávání dějin městského obyvatelstva největší pozornost věnována Kolínu nad 

Rýnem, v jehož stínu zůstala všechna ostatní města BBZ.

Cílem této práce je zaplnit jedno malé bílé místo historiografie a popsat vývoj 

společnosti v Důsseldorfu z pohledu jejího potravinového zásobování a s ním 

spojených fenoménů a popsat a porovnat reakce nejvyšší britské zónové politiky 

v oblasti zásobování německého obyvatelstva na vývojové trendy v Důsseldorfu, 

potažmo v celé BBZ (i přes konkrétní odlišnosti byly trendy podobné). Podobné 

téma vycházející z mikrohistorie Důsseldorfu zasazené do makrohistorie vývoje v 

BBZ a přinášející pohled i na vzájemné interakce mezi mikro a makro událostmi 

doposud nebylo v německy, anglicky, či česky psané historiografii zpracované.

Válečný průběh poškodil Düsseldorf v podobném rozsahu jako Kolín nad 

Rýnem a jeho obyvatelstvo trpělo vlekoucí se zásobovací nouzí a přežívalo dlouhé 

roky na tak nízkých dávkách přídělového systému, že by to pro dnešního člověka 

znamenalo prakticky jistou smrt hladem. Hlavní otázky, které byly při vzniku této 

práce kladeny, bylo zjištění skutečné kalorické výše v rámci oficiálního 

potravinového přídělového systému v Důsseldorfu, jaký vliv měla výše těchto 

potravinových přídělů na tehdejší městskou společnost v Důsseldorfu, jak moc 

ovlivnilo zásobování rychlost hospodářské obnovy Německa, jakou měrou si



závislost hospodářské výkonnosti na zásobování uvědomovala britská okupační 

správa, jaká opatření přijímala Velká Británie na mezinárodní a na zónové úrovni, 

aby zlepšila zásobovací situaci BBZ a jaký byl obraz potravinového zásobování 

v Díisseldorfu v oficiálních periodikách?

Motivem pro napsání této práce nebyla snaha potvrzovat Opferthese 

německého národa „krůtě“ postiženého druhou světovou válkou tak, jak se o to snaží 

někteří převážně němečtí novodobí autoři z řad publicistů. Je zcela 

nezpochybnitelné, že bez agresivní války vedené nacisty by nedošlo k utrpení 

civilního obyvatelstva během války ani v poválečném období, nicméně je třeba 

historicky, bez emocí a skrytých motivů popsat situaci v Důsseldorfu, v BBZ a 

v Německu tak, jak panovala po válce. Jen tak lze nalézt odpověď na otázku, jak 

silným zážitkem byla tato tříletá Stunde Null, která Němcům umožnila nalézt a 

vytvořit si přechodnou poválečnou identitu založenou na obnově a hospodářském 

úspěchu -  Aufbauidentitát, která umožnila jedné německé generaci na třicet let 

„zapomenout“ na válku. Tato práce nenabízí komplexní odpověď na tuto otázku, 

nýbrž je jen malým střípkem historického bádání z velké mozaiky, která umožní 

pochopit sílu německého prožitku a jeho subjektivní význam pro německou 

společnost.

Období zkoumání této práce je na začátku vymezeno převzetím Důsseldorfu 

pod britskou správu, které se uskutečnilo 21. června 1945, a na konci měnovou 

reformou z 20. června 1948. Velká Británie mohla nějakým způsobem ovlivnit 

zásobování městského obyvatelstva až po převzetí správy nad městem. Měnová 

reforma byla zvolena za uzavírající mezník zkoumaného období, ačkoliv nepřinesla 

příliš razantní faktickou změnu zásobovací situace obyvatelstva (nejen) 

v Důsseldorfu. Vytvořila pro ni a nastartování nového systému podmínky a lidé 

navíc nedlouho po uskutečnění měnové reformy museli začít přemýšlet o tom, „čím 

potraviny zaplatit“ a ne „kde (a jestli vůbec) potraviny sehnat“.

Metodologicky je celý zkoumaný problém rozdělen na tři základní čásťi 

tvořící oddělené roviny, které se v některých momentech navzájem překrývají a 

v jiných působí vůči sobě heterogenně. Pokud jsou tyto roviny zohledněny jako jeden 

celek, umožní celkovou výpověď o sledované situaci.

První část je úvodním předstupněm hlavní problematiky a zabývá se výchozí 

situací v BBZ a v Důsseldorfu v okamžiku jejich přechodu pod britskou správu, 

historií britského plánování okupace Německa a především plánováním poválečného



zásobovacího systému v BBZ, vývojem zásobovacího systému v Německu od jeho 

vzniku a správním zajištěním řízení přídělového systému.

Druhou a zároveň stěžejní částí práce, skrze kterou jsou nahlíženy a 

hodnoceny další události, je přesný popis průběhu zásobování a výše potravinových 

dávek obyvatelstva Důsseldorfu. Od tohoto popisu jsou potom odvozeny další 

společenské, ekonomické a politické fenomény, které byly zásobováním přímo či 

nepřímo ovlivněny. Se stavem potravinového a ostatního zásobování pevně souvisí 

zdravotní stav obyvatelstva, produktivita práce a výkonnost průmyslu. 

S nedostatečným zásobováním potravinami také souvisí hledání nejrůznějších cest, 

jak „se dostat“ k dalším potravinám, ať již prostřednictvím černého trhu, 

prostřednictvím Hamsterfahrt, bariérových a kompenzačních obchodů či ilegální 

činností. Významně také „sytost“ obyvatelstva ovlivňovala jeho smýšlení vůči 

britským okupačním úřadům a jeho politickou aktivitu. Tyto výše uvedené fenomény 

lze dát do přímé souvislosti se stavem potravinového zásobování „obyčejného“ 

obyvatelstva.

Ve třetí části jsou již využity poznatky dvou předchozích částí a zaměření je 

směřováno na britskou zónovou politiku, především na otázku zásobování a 

zajišťování dostatku potravin pro německé obyvatelstvo na správní úrovni. S tím je 

spojená také otázka uvědomění si významu zásobování pro průmysl v BBZ a tím 

pádem i pro průmyslovou obnovu (západního) Německa. Otázka zásobování a 

zajištění dostatku potravin pro BBZ se stala od roku 1946 tématem vrcholných 

politických rozhovorů a patřila také k nej důležitějším důvodům vzniku Bizonie. 

Zároveň se tato otázka stala také jedním z jejích největších problémů, který ji dvakrát 

téměř dovedl ke krachu. Závěr této části práce je věnován mediální politice britské 

okupační správy a obrazu situace v Důsseldorfu v oficiálních tištěných médiích. 

Zhodnocení mediálního zpravodajství je provedeno na základě porovnání dat 

zjištěných z nejrůznějších pramenů s oficiálním obrazem v tištěných médiích 

vycházejících v Důsseldorfu.


