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Anotace
Bakalářská práce „Plánování poválečné správy Německa z pohledu Spojených států
amerických“ pojednává o procesech souvisejících s vytvářením politiky a plánů na
poválečnou správu Německa po skončení druhé světové války v americké
administrativě a spojeneckých vojenských a politických organizacích. Autor v práci
předkládá čtenáři důvody, které vedly k tomu, že představitelé americké a britské
armády přikládali přípravě plánů poválečných operací velkou důležitost.
Práce obsahuje popis nejdůležitějších plánů na poválečnou správu Německa, které
vypracovaly anglo-americké vojenské struktury v průběhu druhé světové války.
Autor se také zabývá vývojem postojů vůči Německu v americké administrativě.
Analyzuje postoje jednotlivých členů kabinetu, jejichž ministerstva participovala na
vytváření politiky Spojených států vůči poraženému nacistickému Německu.
Upozorňuje na odlišné pohledy ministerstev zahraničí, financí a války na německou
otázku. Současně neopomíná přiblížit roli prezidenta F.D. Roosevelta, který svými
postoji a rozhodnutími spory mezi ministerstvy často ještě více rozdmýchával.

Annotation
Author of this work is trying to describe the uneasiness of planning the postwar
German status within the American administration and in organizations, where the
Americans were involved. The work shows the wide range of approaches and ideas
to this problem. Many departments, organizations and individuals had its say in it,
releasing often antagonistic policies. This fact had turned the planning into a
problematic issue. The importance of a plan towards the aggressor of the war after
the war was, however, immense. This was clear with the regard to what had
happened after the First World War. Everyone who was in charge of defining the
postwar status of Germany wanted to stop the German nation from unleashing a new
war forever.
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Nevertheless, the ways of how to obtain this goal were diverse. This work points
out the formation and evolution of the key plans towards postwar Germany in the
United States, with a closer look on the controversial Morgenthau plan. It discusses
the position of individual departments and organizations in the debate, especially the
role of the American president F. D. Roosevelt. It illustrates the differences in
opinions of the main actors towards the postwar Germany. Although the planning was
rather complicated, author comes to conclusion that the planning of postwar status of
Germany in general has had a positive effect on further development of the nation,
mainly the plans which were prepared in military organizations.

Klíčová slova
Druhá světová válka, Spojené státy americké, Německo, plánování, politika.
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Jak je psáno: „Nikdo není spravedlivý, ani jeden.“
Římanům 3,10
Vítěz
Vítěz rozhoduje o tom,
tom, co se má stát s poraženým. Platí „vae victis“. Poražený má na
vybranou: buď zemřít nebo činit a snášet, co chce vítěz.
Karl Jaspers, Otázka viny
„Přicházíme
„Přicházíme jako dobyvatelé, ne však jako utiskovatelé. Na území Německa, obsazeném
silami pod mým velením,
velením, vymýtíme nacismus a německý militarismus.“
Projev Dwighta Eisenhowera k německému národu poté, co americké jednotky překročily
v říjnu 1944 německé hranice1

1. Úvod
V novodobých válečných konfliktech přikládají znesvářené strany stále více důraz
nejen na plánování jednotlivých bojových operací, ale uvědomují si i nutnost vytváření
politiky a přístupu k poraženému protivníkovi. Tento trend lze pozorovat již od konce
první světové války, která měla v tomto ohledu pro vítězné armády hořkou příchuť.
Absence směrnic a postupů pro případ kapitulace či nečekaného kolapsu Německa
měla fatální následky pro jeho poválečný vývoj.
V následujícím globálním konfliktu proto spojenečtí generálové přikládali přípravě
nevojenských operací mnohem větší váhu. To se projevilo po skončení druhé světové
války pozitivně na vývoji západních okupačních zón v Německu. Američtí vojáci
stejně jako jejich velitelé disponovali poměrně detailními pokyny, na jejichž základě
mohli plynule přecházet od bojových úkolů k těm, které měly zajistit situaci v již
obsazených územích. Druhá světová válka se tak stala milníkem v oblasti vojenského
plánování, které se do té doby omezovalo pouze na přípravu bojových fází
vojenských střetnutí.
V americké historii můžeme nalézt případy, kdy se armádě podařilo dobře propojit
bojové operace s poválečnými, avšak u některých konfliktů byl tento proces velmi
komplikovaný. Spojené státy navíc utrpěly i několik frustrujících porážek, které se
nápadně podobají současnému iráckému tažení. Podařilo se jim sice vyhrát válku, ale
selhaly v otázce zajištění trvalého míru či implementace demokracie do politického
zřízení protivníka.
Jedním z důvodů zmiňovaných neúspěchů bylo právě podcenění plánování
poválečných operací. Druhým důvodem mohla být snaha exportovat demokratické
zřízení amerického střihu do zemí, které neměly s formou takové vlády žádné
1

BESCHLOSS, Michael.. Dobyvatelé – Roosevelt, Truman a zničení Hitlerova Německa 1941 – 1945.
Praha: Pavel Dobrovský – Beta, 2005, str. 145
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historické zkušenosti. Navíc se v převážné většině jednalo o státy s velmi slabými
ekonomikami. Proto například Američané ztroskotali v 60. a 70. letech 20 století ve
Vietnamu, při pokusu o zamezení rozšiřování komunismu a geopolitického vlivu
Sovětského svazu .
Úspěch naopak Spojené státy zaznamenaly v případě Filipín, již zmiňovaného
Německa a Japonska. Filipíny byly pod okupací téměř padesát let a dalších padesát
let musely akceptovat přítomnost amerických vojenských jednotek na svém území.
Budování demokratického režimu v Německu, po porážce v roce 1945, bylo
jednodušší v tom smyslu, že Němci již měli s demokracií určité historické zkušenosti.
Navíc úplná porážka obou národů v průběhu druhé světové války mohla i u
samotných Němců a Japonců vyvolat určité sympatie k akceptování demokratického
politického modelu.2
Situace v Německu po druhé světové válce se však od předchozích amerických
zkušeností s vojenskou vládou lišila v tom, že armáda Spojených států plnila funkci
nejen dobyvatele, ale i okupanta. Jejím úkolem nebylo osvobození místního
obyvatelstva, nýbrž zničení existující formy vlády a nastolení vlády okupační.3

1.1. Cíl práce
Plánování poválečné správy Německa probíhalo současně na několika úrovních.
Spojenecké vojenské štáby se zabývaly otázkou přípravy příruček týkajících se
zajištění kontroly nad oblastmi, ve kterých se podařilo zlomit odpor jednotek nepřítele.
Politika vůči poraženému německému národu a vytváření směrnic, na jejichž základě
mělo dojít k potrestání válečných zločinců, odzbrojení, vykořenění nacismu ze
společnosti atd. byly doménou třístranných rozhovorů mezi představiteli jednotlivých
spojeneckých zemí. Jednalo se nejen o setkání na vrcholné úrovni, tak jak je známe
z Teheránu, Jalty či Postupimi, ale i o schůzky ministrů zahraničních věci nebo
dalších politiků uvnitř organizací, které byly v průběhu války pro tento účel založeny.
Navíc každá ze spojeneckých vlád rozvíjela vlastní koncepty politiky.

2

CARSON, Jayne A. Nation-Building, The American Way. Pennsylvania: USAWC Strategy Research
Project, 2003, str. 23
3

Ibid., str. 10
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Ve své práci se zaměřím na popis vzniku a vývoje nejdůležitějších plánů, které
vyústily v oficiální směrnice, podle nichž se vojáci na dobytých německých územích
řídili. Některé z nich také určovaly základní pravidla pro fungování amerických
vojenských okupačních orgánů a současně stanovovaly úkoly, které měly být
prostřednictvím okupační vlády v americké zóně realizovány. Pokusím se také zjistit,
zda-li oficiální plány a směrnice měly pozitivní vliv na situaci v poválečném Německu.
Upozorním na rozpory mezi jednotlivými články americké administrativy v otázce
přístupu vůči poraženému německému národu a způsobu, jakým by bylo možné
předejít tomu, aby se tento národ někdy v budoucnu znovu podílel na vyvolání války.
Pro tento účel se budu podrobněji věnovat vzniku a vývoji tzv. Morgenthauova plánu.
Neopomenu zdůraznit roli prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Ten zastával
mnohdy rozporuplné postoje a tím v podstatě ještě více prohluboval některé spory
mezi ministerstvy, které se podílely na formování politiky vůči Německu. Prezident
také nebyl příliš nakloněný přípravě plánů, neboť podle něj bylo nutné zohlednit
situaci, se kterou budou americké jednotky konfrontovány po příchodu na evropský
kontinent:

„Nerad dělám podrobné plány pro zemi, kterou jsme ještě neobsadili,“ řekl
Roosevelt ministrovi zahraničí Cordellu Hullovi v říjnu 1944.4
Roosevelt si obratným kličkováním mezi názory jednotlivých členů kabinetu, ale
pravděpodobně i přesvědčením, že zvládne sám řídit běh událostí, dokázal vytvořit
takové podmínky, které mu umožnily oddalovat důležitá rozhodnutí týkající se
Německa až do nejzazších možných termínů. Navíc si vždy ponechával prostor proto,
aby v případě nouze mohl od svých původních názorů ustoupit nebo je alespoň
zpochybnit či poupravit tak, jak to vyžadovala aktuální situace.
Tento způsob vytváření politiky však mohl mít fatální následky. Uvážíme-li, že
v době, kdy americké jednotky vstupovaly v roce 1944 na německá území, nebyla
schválena žádná oficiální směrnice, podle které by se vojáci měli řídit, může být
Rooseveltův přístup vnímaný přinejmenším jako nezodpovědný.
Manchester Allen ve své práci z roku 1964 jde v kritice amerického prezidenta
ještě dále. Vyčítá Rooseveltovi nejen nerozhodnost, kterou prokázal v otázce
plánování okupační politiky, ale také pochybuje o tom, že by Roosevelt byl vůbec

4

BESCHLOSS, M. Dobyvatelé, str. 145
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schopný řešit problematiku poválečné správy Německa, pokud by s ní byl po
ukončení bojů konfrontován tváří v tvář:

„Rooseveltova nečinnost a nerozhodnost ve všech aspektech plánování
poválečné okupační politiky je stěží omluvitelná. Prezident postrádal jak schopnost,
tak i chuť vytvářet plány do budoucna, které by počítaly s delším časovým
horizontem.“ 5
„Pouze smrt Roosevelta zachránila od toho, aby byl s problémem poválečného
Německa přímo konfrontován. Nezdá se, s ohledem na prezidentovo chování v době,
kdy zastával svůj úřad, že by byl schopen“ po vítězství spojenců v Evropě „se vymanit
ze své role“ a zvolit cestu konkrétních a pevných rozhodnutí týkajících se poválečné
politiky vůči Německu.6

1.2. Analýza literatury a pramenů
Ve své práci jsem vycházel z monografií, které jsou součástí tzv. oficiální
americké vojenské historie. Jedná se například o knihu Harolda Zinka - The United

States in Germany, 1944-1955 z roku 1957 nebo velmi rozsáhlou monografii Earla F.
Ziemkeho – The U.S. Army in the Occupation of the Germany ,1944 -1946 vydanou
poprvé v roce 1975, která je dodnes považována za jednu z nejpodrobnějších a
nejlépe zpracovaných publikací, věnujících se problematice americké okupační
politiky v Německu v období na sklonku druhé světové války. Ziemkeho práce podle
mého názoru velmi vhodně kombinuje popis událostí z pohledu armády, americké
administrativy a spojeneckých organizací. Autor analyzuje primární zdroje, zejména
dokumenty, jejichž autory jsou americká ministerstva, armáda, či jiné spojenecké
organizace. Kromě analýzy pramenů také pracuje s monografiemi svých předchůdců
(Zink, Frederiksen) a memoáry významných amerických politiků a představitelů
armády (např. Luciuse D. Claye, Henryho Stimsona, či prezidenta Harryho Trumana).
V případě politiky a plánů, které vznikaly v americké administrativě jsem využil
knihu, v současné době jednoho z nejpopulárnějších amerických historiků, Michaela
Beschlosse – The Conquerors (v českém překladu Dobyvatelé – Roosevelt, Truman a

zničení Hitlerova Německa, 1941 – 1945 ). Beschloss pracoval na tomto textu téměř
deset let a díky tomu, že se mu do něj podařilo zakomponovat i poměrně nedávno
5

ALLEN, Diane Manchester. Development of Postwar Policy in Germany. The Western Political
Quarterly, březen 1964, ročník 17, č. 1, str. 115
6

Ibid., str. 115 a 116
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odtajněné dokumenty, získává kniha na zajímavosti a současně nabízí novou
interpretaci některých historických událostí. Kromě toho Beschloss čerpá z celé řady
monografií významných historiků. (zmiňuje např. práce Gaddise, Gilberta či
Kimballa).7 Český překlad ale zcela nepochopitelně postrádá poznámkový aparát,
čímž je celá kniha degradována.
Z časopiseckých článků bych rád vyzdvihl text Kennetha O McCreedyho, který se
podrobně věnuje vzniku a vývoji plánů na poválečnou správu Německa,
vypracovávanými ve společném anglo-americkém vojenském štábu. Autor do značné
míry vychází z prací oficiální americké historie, cituje Zinka, Ziemkeho či
Frederiksena. Navíc analyzuje i vojenské dokumenty, ke kterým má jako plukovník
americké armády usnadněný přístup. V práci se pokouší najít důkazy svědčící o
pozitivní roli plánů, které vytvářely armádní struktury, na poválečný vývoj Německa.
Nevýhodou je, že se autor zaměřuje téměř výlučně na pohled armády a přizpůsobuje
mu východiska své práce.
Mnoho článků, které v práci cituji, se věnuje genezi Morgenthauova plánu a jeho
vlivu na diskuzi o americké politice vůči poválečnému Německu. Například Walter L.
Dorn se pokouší ve svém textu z roku 1957 dokázat, že ministr financí Henry
Morgenthau byl do značné míry tím, kdo určoval podobu politických směrnic, podle
kterých se americké okupační orgány v Německu řídily. Texty ostatních autorů nejsou
takto vyhraněné a spíše se koncentrují na popis konkrétních událostí, souvisejících
s Morgenthauovým plánem a vznikem oficiální americké politické směrnice pro
Německo – JCS 1067.
Při zpracovávání tématu jsem narazil na problém, který se týká interpretace
některých dokumentů. Ta se u jednotlivých autorů lišila a proto jsem se rozhodl, že
přistoupím k analýze vybrané korespondence a záznamů z jednání. Většinu
dokumentů jsem získal prostřednictvím internetových stránek Muzea a knihovny
Franklina D. Roosevelta v New Yorku, projektu Avalon Yaleské univerzity a projektu
TeachingAmericanHistory Ashbookova centra pro veřejné záležitosti při univerzitě
Ashland v Ohiu.

7

GADDIS,John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War 1941-47. New York:
Columbia University Press, 1972
GILBERT, Martin.The Second World War. New York, Holt, 1991
KIMBALL, Warren F. The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman. Priceton: Priceton
University Press, 1991
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2. Formování přístupu
přístupu vůči poraženému Německu
Německu
První náznaky plánování politiky vůči Německu se objevily ještě předtím než
Spojené státy oficiálně vstoupily do války. V srpnu 1941 se Roosevelt, prezident
formálně neutrálních Spojených států, setkal s ministerským předsedou Velké
Británie Winstonem Churchillem na palubě křižníku poblíž New Foundlandu.
Výsledkem společného jednání bylo vyhlášení Atlantické charty, která měla
poskytnout rámec, zajišťující poválečnou bezpečnost světa, prostřednictvím vymezení
politických a ekonomických principů sebeurčení a volného obchodu.
Po definitivním zničení nacistické tyranie se svobodné národy měly zřeknout
použití síly a vnutit odzbrojení těm státům, které hrozí agresí. To mělo vést k podpoře
všech uskutečnitelných opatření, která by mírumilovným národům ulehčila tíživé
břemeno zbrojení.8
Atlantická charta ale představovala pouze soubor společných principů, na nichž
prezident a předseda vlády zakládali své naděje v lepší budoucnost světa.9 Nikoliv
tedy přesnější postupy vůči Německu či jeho spojencům.
V prosinci 1941, po útoku japonského letectva na základnu Pearl Harbor,
Roosevelt v rozhlasovém projevu prohlásil, že Spojené státy nesmějí přijmout „žádný

jiný výsledek než vítězství, konečné a úplné.10

V průběhu války pak americký

prezident připomínal, že v okamžiku, kdy spojenci zvítězí v Evropě, musí mít na
paměti poučení z roku 1918. „Nesmějí dopustit, aby v Německu sémě zla, jež rozdrtí,

v budoucnu znovu vzklíčilo a plodilo.“ 11
Pro další vývoj plánů na poválečnou správu Německa byly důležité závěry
z konference v marocké Casablance v lednu 1943. Opět spolu jednali Roosevelt a
Churchill, nicméně tentokrát probírali mnohem konkrétnější aspekty strategického
plánování spojeneckých vojenských akcí. Oba státníci se shodli na bezpodmínečné
kapitulaci Německa a jeho porážce vojenskou cestou. Současně se zavázali
k provedení vylodění anglo-amerických vojsk v Německem okupované západní
Evropě, a to v průběhu roku 1944.

8

Atlantická charta: oficiální zpráva o setkání prezidenta Roosevelta a předsedy vlády Churchilla, 14.
srpen 1941, str. 315 cit. dle: KISSINGER, Henry. Umění diplomacie. Praha: Prostor, 1999, str. 399
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2.1. Diskuse o invazi do Evropy a vznik
vznik COSSAC
Pro účel přípravy invaze byl v dubnu 1943 založen společný anglo-americký
vojenský štáb (Chief of Staff to Supreme Allied Commander, COSSAC) se sídlem
v Londýně. Do čela nově vzniklé organizace byl nominován britský generálporučík
Frederik E. Morgan. Aby byla zachována rovnováha mezi britským a americkým
vlivem uvnitř štábu, stal se zástupcem velitele americký brigádní generál Ray W.
Barker.
Původně spojenci počítali s tím, že by vylodění v západní Evropě mohlo
proběhnout ještě v průběhu roku 1943. Předpokládali totiž, že otevřením západní
fronty by zmírnili tlak německé armády na Sovětský svaz. Už v průběhu roku 1942
například lobovali za urychlení příprav na invazi do Evropy představitelé
československé a polské vlády. Zejména Poláci měli totiž obavy, že pokud by se
podařilo Sovětům prorazit německou obranu a dostali by se až do Berlína, nebyla by
porážka nacistického Německa vnímána jako úsilí všech spojenců, ale jako sovětské
vítězství.
V první polovině roku 1942 například polský premiér generál Wladislaw Sikorski
ve své korespondenci a rozhovorech s Rooseveltem, ministrem obrany Henry L.
Stimsonem, náčelníkem generálního štábu Georgem C. Marshallem a zástupcem
ministra zahraničí Sumnerem Wellesem požadoval co nejrychlejší otevření druhé
fronty, která by zamezila sovětskému vítězství nad nacistickým Německem. Válečná
komunistická propaganda by totiž podle Sikorského mohla způsobit kolaps Německa
a bolševizaci Evropy ještě dříve, než se západním spojencům podaří dostat na
evropský kontinent.12
Někteří představitelé amerického ministerstva zahraničí souhlasili se Sikorského
pohledem. Obávali se zejména toho, že by Německo kapitulovalo ještě předtím, než
na evropský kontinent dorazí americké a britské jednotky:

„Pokud se Německo zhroutí předtím, než budou demokracie schopné vyslat své
jednotky do Evropy, budou jeho porážku evropské národy vnímat jako vítězství Rusů.
Za takových podmínek velmi vzroste prestiž Sovětského svazu. Pro Velkou Británii a
Spojené státy pak bude ohromně složité úspěšně čelit politice, kterou si Kreml
osvojí.“ 13
12

Sikorski to Roosevelt, 19. února 1942, cit. podle: STOLER, Mark A. The „Second Front and
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13

Ibid. str. 137

13

Jakkoli se exilové vlády snažily uspíšit vylodění spojenců v Evropě, rozhodnutí
spočívalo výlučně na bedrech Britů a Američanů, kteří museli zvážit, zda-li jsou
schopni uvolnit dostatečný počet vojáků a techniky pro realizaci operace.

3. Plán Rankin
COSSAC byl pověřen třemi základními úkoly. Prvním bylo vytvoření klamných
vojenských operací, které měly zeslabit tlak na Sovětský svaz a přesunout pozornost
německých generálů na možné vylodění spojenců v západní Evropě ještě v roce
1943. Tomuto účelu měly posloužit zejména letecké bombové útoky. Druhým úkolem
bylo plánování samotné invaze do Evropy v roce 1944, nejdříve pojmenované jako
operace Roundhammer, později známé pod názvem Overlord. Posledním úkolem
pak bylo připravit plány na poválečnou správu Německa v případě, že by jeho
rezistence neočekávaně skončila.14 Zejména britští důstojníci měli v živé paměti
nepřipravenost spojenců na náhlý kolaps Německa v roce 1918.
Navíc i představitelé Velké Británie a Spojených států amerických si ve světle
událostí, které s sebou přinášela druhá světová válka, uvědomovali chyby, jichž se
dopustili jejich předchůdci. Opatření, která byla totiž v minulosti v souvislosti
s Německem přijata, se ukázala jako neúčinná.
Historie jasně mluvila v neprospěch Německa. Tento středoevropský stát se
v období přibližně sedmdesáti let stal iniciátorem třech velkých válečných konfliktů,
z nichž dva přerostly ve světové války.15 Spojenci a velitelé jejich armád se proto
snažili vyvarovat omylů, které umožnily Německu ventilovat jeho militaristické a
dobyvačné tendence.
Vypracovávání plánů poválečné správy Německa začalo 22. května 1943 pod
krycím názvem Rankin. Návrh předpokládal, že by ke kolapsu Německa mohlo dojít
na přelomu let 1943 a 1944. Morgan zdůraznil, že souhrn všech různých faktorů,
které způsobily kolaps Německa v roce 1918, nemůže být natolik rozdílný od faktorů
aktuálních v době zahájení plánování.16
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Zpočátku se důstojníci, kteří zpracovávali plány poválečných operací, museli
potýkat s nedostatkem vedení ze strany spojeneckého generálního štábu. Spojenci
v té době totiž poválečnou politiku vůči Německu teprve formulovali a projednávali.
První oficiální směrnici týkající se okupační politiky obdrželo nejvyšší velitelství
spojeneckých expedičních armád (Supreme Headquarters, Allied Expeditionary
Force, SHAEF), do kterého byl mezitím včleněn COSSAC, až 28. dubna 1944.17
Dalším problémem, se kterým se musela armáda vypořádat, bylo Rooseveltovo
přesvědčení, že ozbrojené síly by neměly participovat na poválečných operacích.18
Američané ani Britové však nedisponovali dostatečným počtem schopných
úředníků, kteří by mohli úkoly spojené s poválečnou správou osvobozených území
vykonávat, a pouze armáda byla natolik logisticky a personálně vybavena, aby
umožnila dopravu materiálu a lidí nutných pro zdárné fungování poválečné
administrativy v Německu. Roosevelt dlouho odolával tlakům a jeho argumentem byl
zejména fakt, že armáda je určena k tomu, aby osvobodila Evropu od nacistické
nadvlády. Až tento úkol splní, měla by její role skončit. Nebylo možné armádě
přiřknout pravomoci, které by jí prakticky umožňovaly vládnout nad osvobozeným
územím.19
Americký prezident dokonce v červnu 1943 zřídil meziresortní komisi pro
ekonomickou koordinaci (Office for Economic Coordination, OFEC). Do jejího čela byl
jmenován asistent ministra zahraničí. Podle Roosevelta měl být pro každé
osvobozené území určen pracovník OFECu, který by byl zodpovědný vojenskému
veliteli, ale současně by dostával příkazy i prostřednictvím ministerstva zahraničí.
Nicméně zástupce OFECu měl mít široké kompetence a rozhodovací pravomoci.
Zpočátku by jeho role byla omezena na zprostředkování kontaktu mezi vojenskými
veliteli, civilními organizacemi a spojeneckými strukturami. Posléze by mohl převzít
od armády i funkce spojené s poválečnou správou osvobozených území. Proti tomuto
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Směrnice CCS/551 přisuzovala SHAEFu pravomoci a odpovědnost v řízení okupovaného Německa.
Určila také základní principy, na jejichž základě by měla okupace fungovat. Nicméně směrnice se
nezabývala problematikou demilitarizace, denacifikace či vzniku demokratické civilní vlády. Počítalo se
totiž, že tato témata budou spojenci diskutovat až po kapitulaci Německa.
MCCREEDY, Kenneth O. Planning The Peace: Operation Eclipse and The Occupation of Germany.
The Journal of Military History, červen 2001, ročník 65, č. 3, str. 732
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řešení se ale tvrdě postavil ministr války Henry Stimson, který protestoval zejména
proti příliš rychlému předání moci v okupovaných územích do rukou civilních úřadů.20
Roosevelt nakonec pod tlakem představitelů ministerstva války a armády ze
svých požadavků v listopadu 1943 ustoupil. V té době opravdu neexistovala žádná
instituce, která by v tomto směru mohla suplovat roli armády. Jak však dokládá
komentář náčelníka generálního štábu americké armády generála George C.
Marshalla , někteří ministři Rooseveltovy administrativy nadále pochybovali o tom, že
by vojáci měli participovat na okupaci osvobozených území.21

„Prezident k tomuto závěru došel bez nějakých vnějších tlaků. Ale někteří členové
kabinetu měli pochyby o tom, zda-li je rozumné, aby vojáci disponovali tak velkým
politickým vlivem a mocí.“ 22
Podle Marshalla se prý Roosevelt rozhodl ustoupit bez nějakých vnějších tlaků.
Představitelé ministerstva války ale pravděpodobně za nasazení vojáků a důstojníků
při okupaci Německa lobovali. Americká armáda totiž již ve třicátých letech a poté
intenzivněji ve čtyřicátých letech dvacátého století pod dojmem událostí z první
světové války a na základě zprávy plukovníka Hunta, který působil jako nejvyšší
důstojník pro civilní záležitosti u třetí armády v německém Porýní po první světové
válce, začala vytvářet manuály a trénovat důstojníky pro případnou vojenskou
okupaci obsazených území.23
20
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Generálové sice nemuseli být nutně nadšení z toho, že po porážce Německa se
jejich úkolem namísto přípravy vojenských střetnutí stanou činnosti související
s administrativou a zabezpečením základních předpokladů pro fungování válkou
postižené společnosti, nicméně existence vyškolených důstojníků byla minimálně
dobrým k důvodem k tomu, aby se ministerstvo války snažilo Roosevelta přesvědčit o
výhodnosti nasazení armády do okupace Německa.
Na podzim roku 1943 byl připraven první koncept Rankinu. Obsahoval různé
scénáře pro konkrétní situace, které mohly podle důstojníků COOSACu v Evropě
nastat po porážce či zhroucení německého nacistického režimu. Verze Rankin A by
byla použita v případě, že by došlo k rychlému a neočekávanému kolapsu Německa
nebo by se oslabily jeho pozice ve Francii. To by umožnilo předčasné provedení
invaze do Evropy.
Verze B předpokládala stažení německých jednotek z obsazených území
v západní Evropě, konkrétně plánovači počítali s možností odchodu německých
vojáků z oblasti západní Francie a Norska. V takovém případě bylo nutné uvolněné
prostory velmi rychle obsadit. Například v Norsku měly být vybudovány letecké
základny a radarové stanice, s jejichž pomocí by spojenci dokázali lépe zajistit
severní zásobovací cestu do Sovětského svazu a současně také kontrolovat přístup
do Baltského moře.24
Verze C počítala s bezpodmínečnou kapitulací Německa. Pro další vývoj
v plánování je tato verze nejdůležitější, protože poskytovala rámec systematické
okupaci celého německého území.
Rankin C byl plánem, který očekával, že vstup spojeneckých jednotek na
německá území nebude doprovázen v podstatě žádným ozbrojeným odporem.
Plánovači připravili tři chronologické fáze, které měly následovat po porážce
Německa. První zahrnovala obsazení leteckých základen ve Francii, využitelných pro
podporu následných operací. Druhá počítala s okupací Siegfriedovy linie25 a konečně
třetí znamenala okupaci celého Německa včetně Berlína tak, aby bylo zajištěno co
nejrychlejší převzetí kontroly nad průmyslovými a vojenskými centry. Všechny
ZIEMKE, Earl F. The U.S. Army in the Occupation of Germany, str. 3
24
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zmiňované kroky měly být provedeny tak rychle, jak jen by to situace umožňovala.
Jako strategické byly v Německu určeny následující oblasti: Jutský poloostrov,
přístavy Brémy, Hamburg, Kiel a velká města v Porúří a Porýní. Odtud měli spojenci
postupovat dále do německého vnitrozemí a s pomocí nově vybudovaných leteckých
základen jej obsadit.26
Přestože byl Rankin prvním opravdu komplexnějším plánem na poválečnou
správu Německa, chyběla v něm zmínka o řešení některých klíčových problémů, se
kterými bylo po kapitulaci Německa nutno počítat. Jednalo se zejména o otázku
nakládání s německými vojenskými složkami poté, co budou odzbrojeny. Rankin také
neřešil postoj vůči policejním složkám a paravojenským silám, ani se nezabýval
problematikou návratu německých válečných zajatců, pravděpodobným útěkem
německého obyvatelstva z osvobozených evropských zemí do Německa, či otázkou
zajištění zásobování pro potřeby okupační správy. Nezmiňoval také řešení záležitostí
souvisejících s pohybem lidí, kteří byli do Německa zavlečeni na nucené práce nebo
těch, kteří byli vězněni v koncentračních táborech.27
Rankin tedy nebyl dokonalým plánem, ale jeho vypracování poskytlo plánovačům
cenné zkušenosti, které mohly být využity při přípravě dalších plánů.

4. Americká administrativa – rozpory mezi členy kabinetu
Měsíc před založením společného anglo-amerického vojenského štábu vznikla
uvnitř amerického ministerstva války sekce pro civilní záležitosti (Civil Affairs Division,
CAD). Tímto krokem se ministerstvo snažilo potvrdit své ambice v oblasti civilních
záležitostí a vojenské vlády. CAD měla mimo jiné za úkol reprezentaci ministerstva
při jednání s ostatními státními institucemi či koordinaci akcí civilních agentur na
válečných bojištích. Ministerští úředníci do budoucna počítali s tím, že CAD převezme
odpovědnost za civilní záležitosti uvnitř armádního štábu do té doby, než vojenská
situace umožní nějaké jiné uspořádání.28
V prvních letech války se otázka formování politiky vůči poraženému Německu
v americké administrativě omezovala pouze na ministerstvo zahraničí a války,
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odmyslíme-li si roli prezidenta Roosevelta. Na počátku roku 1944 se ministr války
Henry Stimson a ministr zahraničí Cordell Hull shodli na tom, že nejlepším postupem
vůči Německu bude ten, který klade důraz na převýchovu a přeorientování průmyslu
na mírovou výrobu. Úředníci na obou ministerstvech připravili několik návrhů, podle
kterých by mohl být vytvořen konstruktivní okupační program.29
Americká administrativa se snažila vytvářet takové plány a nařízení, které by sice
umožnily okamžité potrestání válečných zločinů, odzbrojení německé armády či
vykořenění nacismu ze společnosti, nicméně jakkoli tvrdý a nekompromisní měl být
postup ve zmiňovaných otázkách, nebylo cílem bezhlavé trestání a ponižování
německé společnosti. Naopak plánovači předpokládali, že Spojené státy a jejich
spojenci budou německému národu nápomocni v otázce vytvoření demokratické a
mírové společnosti.
Avšak postupem času se uvnitř americké vlády začaly projevovat odlišné názory
na některé konkrétní kroky související s poválečným Německem. Mezi jednotlivými
ministerstvy panoval jistý druh rivality, který čas od času vedl k rozporům. Ty pak
nabraly na intenzitě na podzim roku 1944 poté, kdy se ministr financí Henry
Morgenthau pokusil zasáhnout do procesu vytváření politiky vůči Německu a do jisté
míry se mu podařilo narušit exkluzivitu, kterou v dané oblasti požívalo ministerstvo
války a jemu podřízené organizace.
První náznaky neshod se ale projevily už na podzim roku 1943. Tehdy se na
schůzce ministrů zahraničí v Moskvě představitelé spojenců dohodli na vzniku
Evropské poradní komise (European Advisory Commision, EAC) se sídlem v
Londýně, která měla sloužit jako centrum pro plánování okupace Německa. Na rozdíl
od COOSACu či SHAEFu se jednalo o organizaci civilní a přístup do ní měli zástupci
všech tří spojeneckých mocností.
Jestliže Cordell Hull byl ze vzniku EAC velmi nadšený, Henry Stimson jeho
optimismus nesdílel. Ministr války nesl nelibě, že se těžiště vytváření politiky stále
více přesouvá z Washingtonu do Londýna, resp. ze Spojených států do Velké
Británie. Tento trend podle Stimsona škodil zájmům amerických plánovačů. Stimson
současně poukazoval na to, že Hull schválil vznik EAC, aniž by tento krok předem
konzultoval se svými kolegy ve vládě. Do svého deníku si poznamenal:
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„Hlavní věc, která je nyní aktuální v oblasti zahraničních vztahů, je fakt, že Britové
zatáhli pana Hulla za nohu, aby souhlasil s vytvořením EAC, aniž by“ Hull tento krok
„konzultoval s naší vládou.“ 30
Hull naproti tomu cítil, že se Stimson v případě Německa vměšuje do záležitostí,
které by mělo podle jeho názoru řešit ministerstvo zahraničí. Ministr války ale
argumentoval historickou rolí armády při okupaci dobytých území.31

4.1. Konference v Teheránu
Teheránu
Na konci listopadu 1943 se v Teheránu poprvé od začátku války setkali u jednoho
stolu vrcholní představitelé tří spojeneckých velmocí. Během cesty do Káhiry, ve které
se Roosevelt krátce před teheránskou konferencí sešel s Churchillem a čínským
vůdcem Čankajškem, prezentoval Roosevelt šéfům svých štábů představu o tom, jak
by mělo Německo po válce vypadat. Do mapy Německa z časopisu National
Geographic zakreslil tři čáry a dodal:

„Prakticky řečeno by po válce měly existovat tři německé státy, ty by vznikly ze tří
pásem okupovaných Američany, Brity a Sověty. Jihoněmecký stát by byl katolický,
severozápadní protestantský, náboženstvím severovýchodního by pak bylo
prušáctví.“ 32
V Teheránu se americký prezident poslední den jednání pokusil Churchillovi a
Stalinovi nastínit svůj plán na podobu poválečného Německa, který však
nepředpokládal rozdělení německého území na tři části, ale na pět autonomních
států.

„Chtěl bych, abychom si nejdříve udělali celkovou představu, a teprve potom
mluvili o jednotlivých aspektech. Prusko by mělo být podle mého názoru pokud
možno oslabeno, jeho území zmenšeno a mělo by se stát první samostatnou částí
Německa. Druhá část Německa by měla zahrnovat Hannoversko a severozápadní
oblasti Německa. Třetí část Sasko a oblast Lipska. Čtvrtá část Hessensko,
Darmstadtsko, Kasselsko a oblasti ležící na jih od Rýna, jakož i stará vestfálská
města. Pátá část Bavorsko, Bádensko a Württembersko. Každá z těchto pěti částí

30

Cit. podle: ALLEN, Diane Manchester. Development of Postwar Policy in Germany, str. 109

31

Ibid., str. 110

32

Cit. podle: BESCHLOSS, M. Dobyvatelé, str. 30

20

bude nezávislým státem. Kromě toho musí být z Německa vyčleněny oblasti kolem
kielského průplavu a Hamburk. Tyto oblasti by měly spravovat Spojené národy nebo
čtyři velmoci. Porúří a Sársko by měly být dány pod kontrolu buďto Spojených
národů, nebo pod poručenskou správu celé Evropy. To je můj návrh, musím
upozornit, že to jsou zatím jen předběžné úvahy.“ 33
Churchill byl se svým americkým protějškem zajedno v otázce izolace Pruska, ale
k dělení zbylého německého území byl o poznání opatrnější.

„Lidé žijící v Podunají nejsou příčinou války. V každém případě bych s Prusy
naložil mnohem tvrději než s ostatními Němci. Jihoněmci nezačnou novou
válku….Chtěl bych říci, že rozdělíme-li Německo na několik částí a nevytvoříme-li z
těchto částí kombinované celky, pak přijde doba, kdy se Němci sjednotí…“ 34
Stalinovi se nelíbila představa o vzniku nových státních útvarů. Navíc jak dokládá
následující citát, nesdílel Stalin Churchillův názor, že by Spojenci měli aplikovat jiné
postupy v případě Pruska a jiné pro ostatní německá území. Podle Stalina nebyl mezi
pruskými Němci a jejich krajany z ostatních provincií žádný rozdíl.

„Mně se plán nových státních celků nezamlouvá. Bude-li rozhodnuto rozdělit
Německo, neměly by se vytvářet nové celky. Ať už to bude pět nebo šest států a dvě
oblasti, jak navrhuje rozdělit Německo Roosevelt, je možno tento Rooseveltův plán
na oslabení Německa prozkoumat. Churchill bude mít brzy co činit se spoustou
Němců, stejně jako i my. Potom Churchill uvidí, že v německé armádě bojují nejen
Prusové, ale i Němci z ostatních německých provincií.“ 35
I přes odlišné názory na poválečné uspořádání Německa se Roosevelt společně
s Churchillem a Stalinem dohodli na tom, že německá otázka bude postoupena EAC
k dalšímu projednávání s tím, že členové londýnské komise navrhnou pro Německo
okupační zóny.
Velmi důležitý pro další vývoj v plánování americké politiky vůči poválečnému
Německu byla skutečnost, že Roosevelt o závěrech teheránské konference a o svých
ostrých slovech, které pronesl v přítomnosti Churchilla a Stalina, neinformoval ani
ministra zahraničí ani ministra války. Roosevelt navíc Hulla s sebou do Teheránu
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vůbec nevzal. Tuto taktiku, kdy obcházel ministerstvo zahraničí v otázce vytváření
zahraniční politiky, využíval Roosevelt po celou dobu války.

4.2. První jednání EAC
EAC se poprvé sešla až 14. ledna 1944. Její britský člen, sir William Strang,
představil na tomto zasedání britský návrh na rozdělení poválečného Německa.
Britové předpokládali vznik severovýchodní sovětské, severozápadní britské a
jihozápadní americké zóny. Berlín měl být okupován všemi třemi mocnostmi a na
rozdíl od zón měl být spravován Spojeneckou kontrolní radou.
Když se Roosevelt o britském návrhu dozvěděl, nebyl z něj příliš nadšený. Zóny,
které předpokládali Britové, totiž nekorespondovaly s prezidentovou představou o
podobě okupačních zón. Proto Roosevelt řekl Hullovi, že zóny „musí odpovídat tomu,

co jsem před měsíci rozhodl.“ 36
Ministr zahraničí ani jeho nový náměstek Edward Stettinius však neměli žádné
ponětí o mapě z National Geographic, ani o závěrech teheránské konference. Když
prezidenta požádali, aby je seznámil s tím, na čem se dohodl s Churchillem a
Stalinem v Teheránu, Roosevelt to odmítl.
Prezident totiž své názory mohl prosazoval v EAC prostřednictvím amerického
velvyslance v Londýně Johna Winanta. Ten byl sice formálně zaměstnancem
ministerstva zahraničí, ale ve skutečnosti byl jedním z „Rooseveltových mužů“,
s jejichž pomocí prezident obcházel ministerstvo zahraničí. Winant se narozdíl od
Hulla, zúčastnil jednání v Teheránu, a proto velmi dobře znal Rooseveltovy představy
o trvalém rozdělení Německa. Proto odmítal v EAC překládat návrhy ministerstva
zahraničí, které například předpokládaly návrat Německa do předválečných hranic,
zachování jeho centralizovaného administrativního aparátu či znovuvýstavbu
průmyslu, která by přispěla k integraci Německa do světové ekonomiky.37
Roosevelt chtěl zatajováním závěrů z Teheránu docílit pravděpodobně toho, aby
si udržel své výlučné postavení při určování politiky vůči Německu. Proto také dosadil
do EAC jako amerického zástupce právě Winanta, který měl minimum vazeb na
ministerstvo zahraničí a byl k Rooseveltovi dostatečně loajální. Zdá se, že zmíněným
postupem se prezident snažil prosazovat tezi o nevhodnosti vytváření plánů na
36
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poválečnou správu obsazených území v době, kdy nebylo jasné s jakou situací budou
spojenecké síly konfrontovány. Ve skutečnosti proto prezident Winantovi neposílal
téměř žádné směrnice podle, kterých by měl při jednáních v EAC postupovat.
Jestliže Roosevelt umožnil ministerstvům války a zahraničí vytvářet plány na
poválečnou správu Německa bez ohledu na jeho osobní záměry, bylo to způsobeno
prezidentovým přesvědčením, že v příhodný okamžik dokáže politiku vůči Německu
vrátit na správnou cestu. V důsledku zhoršujícího zdravotního stavu ale Roosevelt
postupně ztrácel schopnost hrát arbitra ve sporech Hulla, Morgenthaua a Stimsona.38

5. Plán Talisman
V prosinci 1943 jmenoval Roosevelt velitelem operace Overloard generála
Dwighta Eisenhowera. Stalin v Teheránu trval na tom, že by měl být určen konkrétní
člověk, který bude zodpovídat za vylodění spojenců v Evropě. Sověti se totiž obávali,
že pokud nebude určen velitel, mohlo by dojít k dalšímu odkladu operace.
Eisenhower po svém příjezdu do Londýna, 15. ledna 1944 začal pracovat na
začlenění COSSACu do SHAEFu, které mělo vést k lepší spolupráci mezi americkými
a britskými složkami štábu. Plánovači se v téže době zaměřovali zejména na přípravu
vylodění spojeneckých vojsk v západní Evropě. Přestože většina personálu byla
zaměstnána vytvářením plánů vojenského charakteru v rámci operace Overlord,
rozvíjely se také směrnice pro nebojové operace.
Na přelomu let 1943 a 1944 bylo jasné, že nenastanou podmínky pro aplikaci
plánu Rankin C. Spojenci neočekávali, že by Německo v první polovině roku 1944
kapitulovalo. Proto bylo rozhodnuto, že bude rozvíjen Rankin B, který počítal se
stažením německých jednotek z Francie. Ani v tomto případě však nenastaly
příhodné podmínky pro uskutečnění plánu. Německá armáda totiž v zimě 1944
posílila své pozice ve Francii, a tudíž bylo krajně nepravděpodobné, že by se Němci
ze západní Evropy dobrovolně stáhli.39
I za těchto podmínek přikládaly štáby důležitost vytváření plánů pro poválečné
operace. V lednu 1944 například generál C. A. West, člen COSSACu, dal jasně
najevo, že vojenské štáby nemohou čekat na to, až bude schválena oficiální politika
vůči poraženému Německu:
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„Nemůžeme čekat na politická rozhodnutí, musíme být již nyní připraveni zejména
v otázkách podmínek příměří, sankcí, odzbrojení, uprchlíků a vyhnanců, válečných
zajatců, nakládání se zadrženým válečným materiálem a koordinace pohybu
spojeneckých jednotek a dopravy.“ 40
S tím jak se blížil termín realizace operace Overloard, zvyšovalo se i úsilí v oblasti
plánování nevojenských akcí. V dubnu 1944 pracovali plánovači v SHAEFu na
minimálně 72 studiích, jejichž obsahem byly konkrétní postupy v otázce poválečných
operací. SHAEF připravil také koncept Příručku pro vojenskou vládu v Německu

(Handbook for Military Government in Germany), která později vyvolala nevoli u
Henryho Morgenthaua. 41
Současně probíhala intenzivní příprava důstojníků pro účely okupační vlády na
osvobozených a obsazených území. Již v létě 1942 bylo v britském Shrivenhamu
založeno Americké výukové centrum (American School Centre), které zpočátku
zajišťovalo trénink důstojníků a zásobovacích specialistů. V prosinci 1943 pak bylo na
stejném místě zřízeno Centrum pro civilní vztahy (Civil Affairs Centre), jehož úkolem
bylo vzdělávání důstojníků v oblasti civilní správy. Kapacita výukového střediska byla
přibližně tisíc mužů.42
Úspěšné vylodění spojenců v Normandii v červnu 1944 bylo dalším impulsem
vytvoření oficiální směrnice, podle které by se spojenečtí vojáci řídili na obsazených
územích. O měsíc později proto začal SHAEF pracovat na novém poválečném plánu
s krycím názvem Talisman. Tato operace měla začít poté, co se Německo vzdá a
bude potlačen veškerý odpor německých vojenských jednotek. Jeho záměrem bylo
odzbrojení německé armády na západě a obsazení strategických oblastí Německa.
Talisman také pokrýval následující úkoly: likvidaci válečného materiálu, kontrolu
německého armádního personálu, péči o spojenecké válečné zajatce, regulaci
německé armády a započetí procesu denacifikace ve spolupráci s vojenskou
kontrarozvědkou.43
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Narozdíl od Rankinu bylo v případě Talismanu rozhodnuto, že může být aplikován
jak v případě formální německé kapitulace, tak i tehdy, pokud se na určitém území
vzdá podstatná část německých ozbrojených jednotek. Druhá verze Talismanu
vydaná až 21. října 1944 dokonce zohledňovala rozdělení Německa na okupační
zóny tak, jak se na něm dohodli Roosevelt s Churchillem při jednání tentýž měsíc
v Quebecku.44 Na konci října 1944 ale SHAEF obdržel informace o tom, že operace
Talisman byla prozrazena, a proto rozhodla o jejím ukončení. Plánování poválečné
správy Německa však kontinuálně pokračovalo pod krycím názvem Eclipse.

6. Plán Eclipse
Ani po údajném prozrazení plánu Talisman nebyla v SHAEF přerušena příprava
poválečných operací. Následující plán, který do značné míry vycházel právě
z Talismanu, se pod krycím jménem Eclipse dočkal aplikace na německých územích,
která americká armáda obsazovala na jaře roku 1945, a po kapitulaci pak na celém
území Německa, které v té době měli pod kontrolou britští a američtí vojáci.
Podle Eclipse, jejíž první verze byla zveřejněna 10. listopadu 1944, měly
poválečné operace začít po kapitulaci Německa, ale oproti předchozím plánům
(Rankin, Talisman) byly definovány dva způsoby kapitulace, a ke každému z nich byl
vypracován jiný scénář zahájení poválečných operací. První předpokládal situaci, kdy
německá vláda nebo vrchní velení armády podepíše kapitulační dokument. Druhý
zohledňoval stav, kdy se většina německých ozbrojených složek vzdá nebo bude
přemožena.

Rozhodnout

o

vyhlášení

této

formy

„kapitulace“ měl

generál

Eisenhower.45
Operace Eclipse tedy měla začít až v okamžiku kapitulace Německa nebo po
porážce většiny jeho vojenských kapacit. V praxi se ale ukázalo, že Eclipse musela
být aplikována ihned po osvobození určité části německého území bez ohledu na to,
zda byla podepsána kapitulace či nikoliv. Američtí generálové se totiž obávali, že
pokud by na obsazeném území nebyly záhy po ukončení bojových operací započaty
přípravy směřující k vytvoření vojenské správy, mohlo by mocenské vakuum vyvolat
chaos.
44
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První fáze Eclipse měla zabezpečit zejména strategicky důležité oblasti hluboko
ve vnitrozemí Německa. Druhá fáze se věnovala upevnění kontroly nad okupovanými
oblastmi a položení základů pro vytvoření administrativy pro okupaci Německa.
Současně také obsahovala postupy týkající se: odzbrojení a kontroly německých
vojenských jednotek, vynucení kapitulačních podmínek nebo vůle SHAEF v případě,
že by nebylo kapitulace dosaženo, zavedení práva a pořádku, zahájení úplného
odzbrojení Německa a přesunutí vojáků do určených okupačních zón.
Pro vojenské jednotky byla vypracována memoranda neboli prováděcí předpisy,
které určovaly způsob, jakým by měla být operace Eclipse uváděna do praxe. Tato
memoranda

řešila

například

otázky

pracovní

politiky,

postupu

navracení

spojeneckých válečných zajatců a přijímání německých vyhnanců, mechanismů
odzbrojení německých vojenských jednotek a směrnic pro ustanovení vojenské
vlády.46
Plánovači nepředpokládali, že by se při aplikaci opatření, která byla součástí
Eclipse, projevil větší odpor ze strany německého obyvatelstva nebo ozbrojených
složek. Vycházeli přitom z předpokladu, že Němci budou drtivě poraženi a současně
fyzicky i duševně vyčerpaní, což povede k minimalizaci odporu vůči opatřením, která
budou spojenečtí vojáci prosazovat.

7. Morgenthau
Morgenthauův plán
Až do srpna 1944 se Rooseveltovi dařilo držet otěže politiky vůči poválečnému
Německu pevně ve svých rukou. Ministři zahraničí a války neměli tušení, na čem se
prezident dohodl v prosinci 1943 s Churchillem a Stalinem, a vytvářeli plány, které
nezohledňovaly závěry teheránské konference. EAC nefungovala příliš dobře, což
Rooseveltovi vyhovovalo. Winant mu dokonce napsal:

„Domnívám se, že od doby co vůbec existují historické záznamy, neměla žádná
komise ustavená vládami pro závažný účel od vlád, jež ji vytvořily, tak málo podpory
jako EAC.“ 47
Situace se ale změnila právě v srpnu 1944, kdy se do procesu vytváření politiky
vůči Německu vložil další člen americké administrativy, ministr financí Henry
Morgenthau. Ten připravil plán, jehož hlavní tezí bylo zbavit německý národ sklonu
k militarismu prostřednictvím likvidace veškerého průmyslu využitelného pro válečnou
46
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výrobu, a transformovat německou společnost tak, aby tvořila stát rolnického typu.
Snad žádný z plánů na poválečnou správu Německa nevyvolal uvnitř americké
administrativy tolik diskuzí a nesouhlasných stanovisek, jako právě plán ministra
financí.
Morgenthauův plán prošel od svého vzniku pozoruhodným vývojem. Henry
Morgenthau zažíval období absolutního úspěchu, kdy se zdálo, že se jeho plán stane
součástí oficiální americké politiky vůči poválečnému Německu, ale i období, která
odsouvala představy ministra financí do pozadí. Důležité je ale zdůraznit, že
definitivní směrnice JCS 1067, podle které se americká vojenská správa v Německu
řídila, obsahovala mnoho prvků, jež můžeme nalézt už v Morgenthauově plánu.
V praxi se nakonec uplatnila sice jen část požadavků, které ministr financí ve
svém původním plánu formuloval. Přesto je však nutné upozornit na to, že
ministerstvo financí bylo při prosazování svých vizí postupu vůči poraženému
Německu úspěšnější než jeho největší konkurenti v administrativě - ministerstva
zahraničí a války. Henry Morgenthau těžil zejména ze svého osobního přátelství
s Rooseveltem. To mu umožnilo získat dokonalý přehled o prezidentových názorech
a současně také, na rozdíl od svých kolegů, mohl za své vize u prezidenta mnohem
efektivněji lobovat.48
V následující se kapitole se prostřednictvím popisu okolností vzniku a vývoje
Morgenthauova plánu pokusím přiblížit, jak kontroverzním tématem byla pro
americkou administrativu otázka vytváření politiky pro poražené nacistické Německo.

7.1. Vznik a vývoj Morgenthauova plánu
5. srpna 1944 se Henry Morgenthau a jeho poradci Josiah DuBois, Fred Smith a
Harry Dexter White vydali na cestu do Evropy, jejímž účelem mělo být prověření
situace kolem americké okupační měny ve Francii. Naplánováno ale bylo také setkání
s britskými představiteli v Anglii. V Londýně se chtěl Morgenthau pokusit získat
podporu plánu na záchranu maďarských Židů, kteří byli hromadně deportováni do
nacistických koncentračních táborů. Původně měl s lidmi z ministerstva financí
odcestovat do Evropy i poradce ministra války John McCloy. Ten však cestu odmítl
s poukazem na svou přepracovanost.49
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Ještě na palubě letadla ukázal White Morgenthauovi memorandum ministerstva
zahraničí, které předpokládalo, že po obsazení Německa by okupační síly mohly
ponechat ve funkcích některé nacisty, bude-li to nutné pro udržení německé
ekonomiky. Zárukou proti německému válečnictví měl být vznik státu s mírovou a
rozrůstající se ekonomikou, která přispěje k obnově poválečné Evropy.50
Morgenthau s takovým návrhem nesouhlasil. Obával se totiž, že pokud by se
Německu ponechaly průmyslové kapacity, vedlo by to v konečném důsledku pouze
k další válce:

„Celý text toho dokumentu mi připadá protikladný. Na jednu stranu podporuje
kontrolu německého ekonomického válečného potenciálu, na stranu druhou ale
odmítá rozsáhlé nebo trvalé poškození německého těžkého průmyslu a zvažuje
možnou integraci německé ekonomiky, pravděpodobně na předválečné úrovni, do
ekonomiky světové. Podle mého soudu, memorandum naprosto selhalo v základní
otázce týkající se poválečného Německa. A to v nastavení takových podmínek, které
by Německu zabránily v devastování a terorizování slabé Evropy potřetí v tomto
století. Rozhodl jsem se, že zjistím vše, co se týká plánování souvisejícího
s Německem.“ 51
Na evropské půdě ministra financí přivítal plukovník Bernard Bernstein, člen
Eisenhowerova štábu. Společně se pak vydali zvláštním vlakem do Portsmouthu
v jižní Anglii, kde se nacházelo štábní velitelství a kde mělo dojít k setkání
s generálem Eisenhowerem. V průběhu cesty se stalo něco, co Morgenthaua ještě
více utvrdilo v názoru, že oficiální plánování poválečné správy Německa se vydává
nesprávným směrem.

byli do vyhlazovacího tábora posíláni od jara 1944 z Maďarska. McCloy návrh na bombardování
Osvětimi zavrhl.
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Bernstein, který dříve pracoval jako právník na ministerstvu financí, informoval
svého bývalého šéfa o tom, že jeho kolegové z oddělení civilních záležitostí
ministerstva války (CAD) zjevně nemají zájem omezovat poválečné Německo.52
Aby své tvrzení podpořil, ukázal Morgenthauovi Příručku pro vojenskou vládu

v Německu. Tu připravilo velitelství spojeneckých expedičních armád (SHAEF) a
měla být po svém schválení použita americkými jednotkami v okamžiku dosažení
německého území.53 Morgenthaua popuzovala skutečnost, že příručka počítala
s rychlým obnovením fungování německé civilní správy a s podporou německého
průmyslu tak, aby zajistil obživu pro obyvatelstvo a současně byl nápomocen
poválečné obnově Evropy.
Ministr financí plánoval odstranění veškerého těžkého průmyslu tak, aby
Německo nemělo do budoucna žádné kapacity, které by mohly být zneužity pro
vojenskou výrobu a případné další konflikty. S klidným svědomím tak přehlížel fakt, že
německý průmysl byl životně důležitý nejen pro poválečnou obnovu samotného
Německa, ale také pro zdárný ekonomický rozvoj celého evropského kontinentu.
Po krátké návštěvě Normandie se Morgenthau vrátil zpět do Anglie, aby zjistil, jak
se Britové staví k Německu, a jakou politiku vůči poražené Třetí říši podporují.
Vypozoroval, že v britských vládních kruzích dominují dvě skupiny, zastávající různé
pohledy na poválečnou podobu Německa.
První skupina se klonila ke vzniku silného Německa, z části kvůli tomu, že pouze
vzkvétající německá ekonomika mohla zajistit odbyt britskému zboží. Pouze silné
Německo by se mohlo stát protiváhou vůči Rusku. Druhá skupina, jejímž příznivcem
byl mimo jiné i britský ministr zahraničí Anthony Eden, naopak považovala mírnou
politiku vůči Německu za hrozbu. Domnívala se totiž, že by mohla u Rusů vzbudit
podezření a znesnadnit, ne-li úplně vyloučit, poválečnou spolupráci mezi třemi
vítěznými mocnostmi.54
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13. srpna 1944 Morgenthau společně s Winantem a Whitem navštívili Edena.
Morgenthau Edenovi sdělil, že podle informací, které má k dispozici, Britové alespoň
v prvních měsících po skončení války nehodlají Německo podporovat. Eden se vyhnul
přímé odpovědi a stočil rozhovor k postoji Ruska. Stalin prý hodlá Německo rozdrtit
tak, aby již nikdy nebylo schopné vést válku. Dodal také, že Roosevelt, Churchill a
Stalin se v Teheránu v podstatě domluvili na rozdělení Německa.55
Morgenthau o tajných závěrech teheránské konference slyšel poprvé. Požádal
Edena, zda-li by mu mohl britské záznamy ukázat. O dva dny později tak britský
ministr zahraničí učinil. Morgenthau byl velice překvapen jejich obsahem a nedokázal
pochopit, jak mohou představitelé amerického ministerstva zahraničí a války hovořit o
obnově německého státu, když tím v podstatě porušují oficiální politiku, na které se
spojenci dohodli.
Před odletem zpět do Spojených států si Morgenthau shrnul své dosavadní
poznatky o plánování poválečného Německa:

„Americké ministerstvo zahraničí mluví o rekonstrukci a začlenění Německa do
rodiny států. Britské ministerstvo financí má zájem o německý poválečný trh.
Americká armáda chce odvést dobrou práci. Evropská poradní komise zdvořile
ignoruje instrukce z Teheránu a její plány počítají se sjednoceným Německem.“ 56
Po návratu z Evropy Morgenthau nejdříve navštívil ministra zahraničí Cordella
Hulla a informoval ho o závěrech teheránské konference. O tom, že by mělo být
Německo po válce rozděleno na tři nebo více částí, Hull podle svých vlastních slov
nikdy neslyšel. Na otázku, co má v úmyslu s Německem udělat, Hull opověděl:

„Nemám šanci něco dělat. Neříkají mi, co se děje. Vše se odehrává na vyšších
místech. Bylo mi řečeno, že je to záležitost armády. S ministerstvem války
konzultujeme každý den neodkladné záležitosti. Nicméně, pokud se jedná o
Německo, nikdy mě nepřizvali k jakémukoliv jednání.“ 57
Hullova odpověď pouze potvrzuje fakt, že Roosevelt svého ministra zahraničí
obcházel. Pravděpodobně také instruoval Stimsona, aby některé skutečnosti
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související s Německem před Hullem nezmiňoval. Ani ministra války však o závěrech
teheránské konference Roosevelt neinformoval.
Poté Morgenthau navštívil Roosevelta, kterému sdělil, že se americká ani britská
ministerstva zahraničí a války v otázce plánování poválečného uspořádání Německa
nedrží kontur, které prezident nastínil na schůzce v Teheránu.
Roosevelt svého ministra financí ubezpečil, že není žádný důvod k panice:
„Kontaktuji Churchilla a vše se jednoduše vyřeší. Musíme být tvrdí vůči německému

národu, ne pouze vůči nacistům… Oni byli tvrdí vůči nám.“ 58
25. srpna 1944 se Morgenthau opět setkal s prezidentem a ukázal mu kopii
Příručky pro vojenskou vládu v Německu. O den později Roosevelt zkritizoval její
obsah v dlouhém memorandu zaslaném ministrovi války Henry Stimsonovi:

„Takzvaná Příručka je dost špatná. Dělá dojem, že Německo bude obnoveno
v takové míře jako Nizozemí nebo Belgie a německý národ se co nejrychleji navrátí
k předválečným poměrům. Je velmi důležité, aby si každý obyvatel Německa
uvědomil, že nyní je Německo poraženým národem. Nechci je nechat umřít hlady.
Pokud potřebují jídlo, aby udrželi tělo a duši pohromadě, měli by být živeni třikrát
denně polévkou z armádních polních kuchyní. To je udrží v perfektní kondici a budou
si tuto zkušenost pamatovat po celý život. Fakt, že jsou poraženým národem,
kolektivně i individuálně, na ně musí tak zapůsobit, že se budou zdráhat začít novou
válku.“ 59
Ačkoli Roosevelt obsah příručky podrobil kritice, náčelníci spojených vojenských
štábů souhlasili s jejím vydáním. V dokumentu se pouze objevila poznámka o tom, že
v Německu nebude aplikována okamžitá ekonomická rehabilitace a nacističtí úředníci
nezůstanou ve svých původních pozicích.60
Prezident současně ustanovil vládní komisi, jejímiž členy byli jmenováni ministr
zahraničí Cordell Hull, ministr války Henry Stimson a také ministr financí Henry
Morgenthau. Komise měla za úkol najít kompromis mezi názory jednotlivých
ministerstev v otázce poválečného Německa.
2. září 1944 svolal prezidentův poradce Harry Hopkins zástupce třech
zmiňovaných ministerstev do své kanceláře v Bílém domě. Morgenthauův poradce
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Harry Dexter White představil detailní plán, který vypracovalo ministerstvo financí.
Počítal s odzbrojením a rozdělením Německa.
Polsko mělo získat jižní část Slezska a část východního Pruska, která nepřipadne
Sovětskému svazu. Francii bylo přiřčeno Sársko a přilehlé oblasti ohraničené Rýnem
a Moselou. Dánsku měla být svěřena území mezi jeho současnou hranicí a Porúřím.
Z Porúří a okolních průmyslových oblastí měla vzniknout mezinárodní zóna, aby tak
průmyslový potenciál, který byl pro tyto oblasti typický, nemohl být nikdy v budoucnu
využit pro přípravu války. Zbytek Německa měl být rozdělen mezi dva samosprávné
státy. Jižní stát tvořený Bavorskem, Württemberskem a Bádenskem a severní stát
tvořený rozsáhlou částí bývalého Pruska, Saskem a Durynskem, neměly mít možnost
obchodního styku s mezinárodní zónou.61
Formulace týkající se odstranění některých průmyslových kapacit byla však
celkem vágní.

„… To znamená naprosté odzbrojení německé armády a obyvatel (včetně
odstranění nebo zničení veškerého válečného materiálu), totální zničení německého
vojenského průmyslu a současně těch částí podpůrného průmyslu, který nemá žádné
jiné opodstatnění.“ 62
Takovou definici mohl splnit téměř jakýkoliv podnik, zabývající se výrobou
v odvětví

těžkého

průmyslu.

Navíc

dokument

obsahoval

poznámku,

že

internacionalizace Porúří nesmí mít vliv na odstranění veškerého německého
válečného průmyslu ani na restituce a reparace, zahrnující i demontáže továrních
komplexů a zařízení, za účelem využití v jiných státech v procesu poválečné obnovy.
Poté prezentovali své memorandum zástupci ministerstva zahraničí James W.
Riddelberger a H. Freeman Matthews. Návrh postupu vůči Německu se v některých
bodech diametrálně odlišoval od představ ministerstva financí.
Zejména dalekosáhlé průmyslové demontáže byly označeny za nereálné, neboť
by v jejich důsledku došlo ke strádání milionů lidí. Uzavření dolů v Porúří se jevilo jako
velmi problematické, protože na německém uhlí a bauxitu byla do značné míry
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závislá celá Evropa. Navíc zničení německého průmyslu by podle memoranda vedlo
pouze k neschopnosti Německa odvádět reparace.63
Rozdělení Německa na několik částí nebylo doporučeno, s odkazem na
ekonomickou nevýhodnost takového řešení. Naopak podpořeno bylo rozdělení
Pruska na několik malých států a stejně tak myšlenka federální decentralizace. Podle
ministerstva zahraničí bylo nutné počítat s omezenou obnovou německé ekonomiky.
Snahou by mělo být vytvoření Německa, které bude moci přispět k poválečné obnově
v Evropě.

Německo by mělo mít možnost začlenit se do mezinárodního

ekonomického i politického systému.64
Zástupce ministerstva války John McCloy souhlasil s převážnou částí plánu
ministerstva zahraničí a navrhl Riddelbergerovi, aby připravil memorandum pro vládní
komisi, které mělo pokrývat zejména body související s rozpuštěním nacistické
strany, demilitarizací Německa, kontrolou médií a tisku a otázkou reparací.
Memorandum poté prezentoval sám Hull na setkání členů vládní komise 5. září 1944.
V memorandu se mimo jiné objevil paragraf, který doporučoval nečinit žádná
rozhodnutí ohledně rozdělení Německa do té doby, než bude možné posoudit
skutečnou situaci a než se tato otázka projedná s nejdůležitějšími spojenci.
Nejvíce diskutabilní byl však paragraf týkající se ekonomické politiky vůči
Německu. Nápadně se totiž podobal názorům blízkým ministerstvu financí.

„Hlavni cíle naší ekonomické politiky jsou: 1) životní úroveň německého
obyvatelstva by měla být omezena na úroveň životního minima; 2) Německo musí
ztratit pozici evropské ekonomické mocnosti; 3) výkonnost německé ekonomiky musí
být adaptována tak, aby byla závislá na dovozu a vývozu do té míry, že by Německo
nemohlo své vlastní prostředky využít k válečné produkci.“ 65
Stimsona rozčiloval zejména paragraf týkající se životní úrovně na co nejnižší
možné úrovni. Ještě ten den napsal dlouhý dopis Rooseveltovi, ve kterém reagoval
na obsah memoranda:

„Stanovisko některých mých kolegů je takové, že ohromné industriální oblasti
Německa známé jako Sársko a Porúří, s jejich velmi důležitými zásobami uhlí a rudy,
63
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by měly být zcela přeměněny na neprůmyslové zemědělské oblasti. Domnívám se,
že takový plán je nejen neefektivní, ale také nerealizovatelný….“ 66
Ministr války dále prezidenta upozornil, že pokud by přeci jenom na takový plán
americká administrativa přistoupila, způsobilo by to obrovské problémy nejen
samotnému Německu, ale také celé Evropě. Porúří a Sársko podle něj posledních 80
let zásobovalo značnou část Evropy surovým železem a uhlím. Pokud by se doly
uzavřely, zpomalila by se poválečná obnova celé Evropy:

„Válka je zkáza. Tato válka způsobila mnohem větší škody než kterákoliv
předchozí…Navíc, rychlost poválečné obnovy je velmi důležitá, pokud chceme předejít
nebezpečným pnutím v Evropě.“ 67
Na závěr dopisu vyslovuje Stimson ostrý nesouhlas s ekonomickými opatřeními
navrženými v memorandu a současně dává jasně najevo, že deindustrializace Porúří
a Sárska bude mít pouze negativní důsledky:

„Můj nesouhlas se týká navrhovaných metod nakládání s Německem, o kterých
bylo jednáno dnes ráno. Ve spojení se systémem preventivního a výchovného
potrestání budou znamenat úplný ekonomický útlak. Takové metody, podle mého
názoru, nezabrání válce, nýbrž mají sklon k jejímu vyvolání.“ 68
Realita

byla

tedy

taková,

že

ministerstvo

financí

požadovalo

úplnou

deindustrializaci včetně uzavření dolů a průmyslových kapacit v Porúří a Sársku.
Ministerstvo zahraničí prosazovalo snížení životní úrovně a pravděpodobně by bylo
ochotné i k některým ústupkům v otázce Porúří a Sárska. Jediným konfliktním bodem
mezi oběma ministerstvy tak v podstatě zůstávala pouze otázka rozdělení Německa.
Ministerstvo války bylo jak proti udržování nízké životní úrovně, tak proti likvidaci
průmyslu a uzavření dolů. Neshody také panovaly ohledně potrestání představitelů
nacistického režimu. Morgenthau požadoval hromadné popravy, zorganizované tak
rychle, jak jen to bude možné. Stimson takový postup považoval za nemorální a
prosazoval vytvoření mezinárodního tribunálu, který by měl vyšetřovat a soudit
nacistické zločince.
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Postoj prezidenta se v otázce postupu vůči poraženému Německu vyvíjel a je
možné, že své názory měnil tak, jak to situace z jeho pohledu vyžadovala. Například
6. září 1944 se Roosevelt setkal s komisí pro Německo. Znepokojeného Stimsona
ujistil, že není žádný zvláštní spěch rozhodnout o Porúří teď hned: Můžeme nechat

ocelárny nezničené a pak jednat za šest měsíců či rok.69
Morgenthau si týž den ale poznamenal, že prezident je plánu na odstranění
průmyslu nakloněný. Usuzoval tak z následujících Rooseveltových slov:

„Je falešnou představou, že Evropa potřebuje po válce silné průmyslové
Německo… Většina ekonomů s tím nesouhlasí, ale já ano. Co se mě týče, přeměnil
bych Německo v agrární stát“ 70
9. září 1944 byla na ministerstvu financí připravena konečná verze pro poválečné
Německo, později označovaná jako Morgenthauův plán. Nicméně její oficiální název
byl: Program, jak zabránit Německu v rozpoutání třetí světové války. Do značné míry
vycházel z memoranda připraveného pracovníky ministerstva financí 1. září 1944.
Základní požadavky plánu lze shrnout do následujících bodů:
1) demilitarizace
2) rozdělení Německa
3) mezinárodní správa Porúří, demontáž průmyslových kapacit, nacházejících se
na tomto území a jejich odeslání spojeneckým národům
4) inkasovat reparace ve formě kapitálu a ne zboží, tak jak prosazuje ministerstvo
zahraničí
5) decentralizace, vycházející z podmínek, které nastanou po rozdělení Německa
6) vojenská vláda nesmí podnikat žádné kroky, které by vedly k posílení německé
ekonomiky, s výjimkou kroků nutných pro válečné operace
7) dohled nad Německem by měly převzít okolní státy, tak aby se americké
jednotky mohly stáhnout z německých území co nejdříve po kapitulaci 71
O pět dní později se Roosevelt sešel v Quebecku s Churchillem. Na programu
schůzky bylo zejména projednání otázky lend-lease a finanční pomoci Spojených
států Velké Británii. Roosevelt jako obvykle nechal doma jak ministra zahraničí, tak i
69

BESCHLOSS, M. Dobyvatelé, str. 105

70

John CHASE, John L. The Development of the Morgenthau Plan Through the Quebec Conference,
str. 347

71

Ibid, str. 355

35

ministra války. Na konferenci naopak povolal Morgenthaua, což mohlo být
s souvislosti s projednáváním půjčky Velké Británii pochopitelné.
Ministr financí na konferenci představil Churchillovi svůj plán pro Německo.
Bezprostřední reakce britského ministerského předsedy byla zamítavá, ale o den
později Churchill změnil názor a nadiktoval ke schválení vlastní plán, který se od
Morgenthauova lišil pouze ve dvou bodech. Churchill chtěl z Německa udělat stát
zemědělského a pasteveckého typu a byl opatrnější ve formulaci bodu, týkajícího se
odstranění těžkého německého průmyslu.72
Hull i Stimson velmi rychle pochopili, k čemu na konferenci v Quebecku došlo a
začali intenzivně pracovat na oslabení Morgenthauovy pozice. Následně se
Morgenthaův plán se objevil v tisku včetně komentářů o tom, že vládou zmítá kvůli
dokumentu krize. Pro Roosevelta přišla aféra v nejméně vhodnou dobu, krátce před
prezidentskými volbami. Podle průzkumu veřejného mínění z ledna 1944 (viz, tabulka
č.1), totiž Američané sice souhlasili s kontrolou a dohledem nad německým
obyvatelstvem, vykořeněním nacismu a kompletním odzbrojením, rozhodně se ale
většina z nich neztotožňovala s myšlenkou rozdělení Německa na několik malých
států nebo na jeho trvalém ochromení.
Tabulka č.1
Co si myslíte, že bychom měli po druhé světové válce
USA
udělat s Německem?

Kanada V. Británie
Austrálie
Být shovívaví - rehabilitovat, převychovat, podpořit
průmysl a začít od základu
17%
12%
10%
9%
Dohlížet a kontrolovat - policejní dozor, kompletně
44%
40%
43%
44%
odzbrojit a odstranit nacisty
Být krutí - rozdělit na malé státy, zničit a ochromit ho
navždy
21%
35%
31%
26%
Nerozhodnutí
18%
13%
16%
21%
Zdroj: FIELD Harry H.; PATTEN Louis M. If the American People Made the Peace. The Public Opinion
Quarterly, zima 1944-45, ročník 8, č. 4, s. 508

Roosevelt proto začal pomalu ustupovat od podpory Morgenthauova plánu. Když
se 3. října sešel se Stimsonem, vyjádřil politování nad tím, že plán unikl do tisku a
současně tvrdil, že neměl v úmyslu přeměnit Německo v agrární stát.
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„To o pasteveckém, agrárním Německu je úplný nesmysl. Nic takového jsem
nikdy neschválil. Jsem si tím jistý.“ 73
Když Stimson vytáhl kopii memoranda z Quebecku s Rooseveltovým podpisem,
prezident odvětil:

„Henry, já si na to všechno vůbec, ale vůbec nepamatuji.“ 74

8. Směrnice JCS 1067
Mezitím, co Roosevelt začal ustupovat od podpory Morgenthauova plánu,
pracovalo ministerstvo války na nové směrnici pro generála Eisenhowera, která se
týkala procesů spojených s americkou okupační mocí v Německu. Směrnice dostala
označení JCS 1067 a v některých aspektech se podobala Morgenthauovu plánu.
Jednalo se zejména o ekonomickou část směrnice. Ta zakazovala podnikout
jakékoliv kroky, které by vedly k rehabilitaci nebo posílení německé ekonomiky.75
Názory na to, do jaké míry byla směrnice ovlivněna Morgenthauovým plánem, se
u jednotlivých historiků liší. Earl Ziemke považuje podobnost obou dokumentů za
víceméně náhodnou. Obdobně se vyslovuje i v případě vlivu ministerstva financí na
vznik JCS 1067. Naopak Walter Dorn považuje směrnici z větší části za dokument
ministerstva financí.76
Nicméně všichni autoři, kteří se zabývají ve svých pracích JCS 1067, se shodují
na tom, že její existence bez ohledu na okolnosti a místo vzniku a úpravy, kterými
směrnice prošla před oficiálním schválením, nebyla pro americkou okupační zónu
v Německu příliš šťastná.
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Poprvé byla směrnice odsouhlasena 24. září 1944 nejprve generálním štábem
americké armády, o dva dny později pak samotným prezidentem. Podle první verze
JCS 1067 měly Spojené státy okupovat Německo a jednat s ním jako s poraženým
protivníkem. Zakazovala americkým vojákům přátelení s německým obyvatelstvem a
přesně definovala, do jaké míry mohou okupační sily poskytovat zboží a potraviny.
Bylo rozhodnuto, že příděl potravin a zboží bude pouze na takové úrovni, která
zamezí vzniku nepokojů a šíření nakažlivých chorob. Současně nařizovala vojákům,
aby dohlíželi na vykořenění nacismu a militarismu z německé společnosti.77
Pro ministerstvo financí byla JCS 1067 přijatelná ne proto, že by zahrnovala celý
Morgenthauův plán, ale proto, že nevylučovala jeho budoucí aplikaci v Německu.
Morgenthau dokonce přistoupil na požadavek ministerstva války, týkající se jisté
nezávislosti velitele americké okupační zóny, a také přehlédl skutečnost, že
Stimsonův poradce John McCloy zapracoval do směrnice různé výjimky, které
zaručovaly veliteli zóny možnost, v obzvláště složitých podmínkách, postupovat podle
jeho vlastního uvážení. Ministerstvo zahraničí naopak vystupovalo ostře proti
směrnici ministerstva války, protože ji považovalo za příliš přísnou a její aplikaci ve
válkou rozvráceném Německu za problematickou.78
V lednu 1945 se Američané pokusili směrnici JCS 1067 prosadit jako oficiální
spojeneckou směrnici vůči Německu. Předložili tento návrh EAC, ale neuspěli. Mimo
jiné také proto, že Britové vypracovali svou vlastní směrnici, která se v několika
bodech lišila od JCS 1067. Britové na rozdíl od Američanů vytvářeli dlouhodobé plány
a směrnice. JCS 1067 ale byla již od svého vzniku prezentována jako dokument
s krátkodobou platností. Když se Američanům JCS 1067 nepodařilo v EAC prosadit,
prohlásili ji za oficiální politiku Spojených států v americké okupační zóně.
Nicméně ještě před tím, než byla směrnice odeslána americkým generálům do
Evropy v květnu 1945, učinilo ministerstvo zahraničí poslední pokus o změnu
americké politiky vůči poválečnému Německu.
Na konferenci v Jaltě v únoru 1945 se ukázalo, že nikdo ze spojenců již netouží
po rozdělení Německa na několik samostatných států tak, jak to navrhoval Roosevelt
v Teheránu. Britský premiér prosadil své přání, aby se Francie podílela na okupaci
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Německa a byla jí přidělena okupační zóna. Churchill chtěl tímto krokem obnovit
velmocenské postavení Francie v Evropě jako protiváhy Sovětskému svazu.79
Po návratu z Jalty ministr zahraničí Edward Stettinius, který ve funkci na konci
listopadu 1944 nahradil nemocného Cordella Hulla, dostal od Roosevelta za úkol,
aby rozvíjel politiku, která byla odsouhlasena v Jaltě. Představitelé ministerstva
zahraničí v čele se Stettiniem vycítili, že se jim naskýtá příležitost ovlivnit americkou
oficiální politiku vůči poválečnému Německu. Proto velmi rychle připravili směrnici
namířenou jak proti ministerstvu války, tak proti ministerstvu financí. Dokument
oslaboval nezávislost velitele americké okupační zóny a současně mírnil nařízení
týkající se zasahování Spojených států do německé poválečné ekonomiky.80
JCS 1067 předpokládala, že pouze Němci budou odpovědni za kontrolu cen,
distribuci potravin, výrobu, rekonstrukci, spotřebu, ubytování a dopravu. Směrnice
ministerstva zahraničí naopak přisuzovala zodpovědnost za všechny zmiňované
oblasti okupačním orgánům.81
Ačkoli se Stettiniovi podařilo získat podporu pro směrnici u prezidenta, který ji 10.
března 1945 stvrdil svým podpisem, byla její aplikace předem odsouzena k nezdaru.
Představitelé ministerstva války a financí se postavili proti návrhu svých kolegů
z ministerstva zahraničí a Roosevelt již dopředu Stettiniovi deklaroval, že pokud pro
svůj návrh nezíská podporu u dalších členů administrativy, nemůže počítat
s prezidentovým souhlasným stanoviskem.
Podle Waltra Dorna se ministerstvo zahraničí dopustilo zásadní chyby, když
poslalo svou směrnici k podpisu prezidentovi, aniž by ji dopředu konzultovalo
s ministerstvem války a případně dle jeho požadavků upravilo pro potřeby armády.
Pokud by tak učinilo, mělo by jistě větší šanci k prosazení směrnice.82
Ke změně politiky ale bylo již velmi pozdě, a tak i kdyby se obě ministerstva
shodla na nové směrnici, bylo by velmi obtížné jí přizpůsobit vypracované plány a
postupy. Ministerstvo války nakonec připravilo lehce obměněnou verzi JCS 1067,
kterou Roosevelt 23. března 1945 podepsal. Osmou verzi směrnice pak schválil
10.května 1945 Rooseveltův nástupce Harry Tuman a pod označením JCS 1067/8
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byla odeslána generálu Clayovi, budoucímu veliteli americké vojenské okupační
vlády v Německu.

9. Aplikace plánů a směrnic v praxi
Situace v Německu po ukončení bojů v květnu 1945 se ukázala jako velmi složitá.
Spojenečtí vojáci přicházeli do naprosto zdevastovaných měst. Německý průmysl byl
v troskách a v důsledku leteckých bombových útoků bylo zničeno mnoho obytných
domů. Začaly se objevovat případy drancování a rabování. Hrozilo, že vypukne
hladomor, a Němci hleděli s obavami na nadcházející zimu. Nejen kvůli tomu, že
chyběly ubytovací kapacity, ale také kvůli extrémnímu nedostatku surovin,
využitelných pro vytápění.
Svízelnou situaci ještě více komplikovaly miliony lidí, kteří se chtěli z Německa,
kde byli nasazeni na nucených pracích, vrátit zpět domů, lidé z osvobozených
koncentračních táborů, váleční zajatci, obyvatelstvo, přicházející do Německa
z území předaných pod polskou správu, ale i více než 2 miliony německých vojáků,
kteří uprchli do americké okupační zóny před sovětskou armádou, ti všichni ztěžovali
spojeneckým velitelům kontrolu nad obsazeným územím.
Existence plánu Eclipse se v těchto podmínkách ukázala jako velmi prospěšná.
Eclipse totiž do značné míry předpovídala poválečné problémy, a proto obsahovala
velmi precizní a detailní organizační a procedurální postupy, které usnadnily řešení
nejnaléhavějších problémů a stabilizaci situace v poválečném Německa. Spojenečtí
vojáci na základě Eclipse zahájili například proces odzbrojení a demobilizace
německých ozbrojených sil, založili lokální vojenské vlády, policejní složky pro
udržení pořádku, které se rekrutovaly z řad spojeneckých vojáků.
Oficiálně byla operace Eclipse zahájena 8. května 1945. Následující den
americká armáda ve své zóně začala zakládat v každém městě malá oddělení, která
měla sloužit k převzetí moci. Velitelé jednotek nařizovali starostům jednotlivých měst,
aby vytvořili seznamy všech německých vojáků a členů nacistické strany, kteří se ve
městě nacházejí. Současně požadovali, aby byly shromážděny zbraně a určeny
objekty, ve kterých se mohou američtí vojáci ubytovat. Při naplňování cílů Eclipse se
vojáci řídili Příručkou pro vojenskou okupaci, která byla k dispozici u každého
armádního praporu. Vyšší velení obdrželo od SHAEFu podrobnější instrukce, týkající
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se budování okupační vlády v Německu prostřednictvím Příručky pro vojenskou

vládu.83
V americké okupační zóně se vojáci řídili jak podle plánu Eclipse, tak podle
kontroverzní směrnice JCS 1067. Na rozdíl od Elipse, směrnice obsahovala tvrdá
ustanovení týkající se nezasahování do německé ekonomiky a omezení průmyslové
produkce. Zatímco americká administrativa, alespoň pokud tak můžeme usuzovat
z obsahu JCS 1067, ignorovala fakt, že válkou zničené Německo bude ke svému
zdárnému poválečnému vývoji potřebovat spojeneckou pomoc, důstojníci SHAEFu ve
svých velmi detailních směrnicích a příručkách dobře odhadli poválečnou situaci a
zmýlili se snad pouze v odhadech počtu lidí, kteří se budou po ukončení bojů na
území Německa pohybovat.84
Zarážející je ale skutečnost, že Američané přes problémy, se kterými se díky JCS
1067 ve své zóně potýkali, kontroverzní směrnici do konce roku 1945 nerevidovali.
Kritika směrnice nezaznívala pouze od generála Luciuse D. Claye, ale i z úst
některých senátorů a poslanců, kteří měli možnost se o situaci v Německu přesvědčit
na vlastní oči.
Clayův finanční poradce Lewis W. Douglas dokonce pár dní po obdržení směrnice
prohlásil, že bude v praxi nepoužitelná hlavně proto, že nebere v úvahu ekonomickou
realitu zničené země, se kterou je americká armáda v Německu konfrontována.
V červnu 1945 proto odletěl do Washingtonu, aby inicioval modifikaci směrnice. Když
se svými požadavky neuspěl, rozhodl se na svou funkci rezignovat.85 Podobně
neúspěšný byl i pokus samotného Claye, který se pokusil v říjnu 1945 vyjednat
přizpůsobení směrnice skutečnosti, nicméně s tím rozdílem, že Clay dosáhl alespoň
souhlasu, aby Němci směli využívat vlastní uhlí pro zamezení hladu a urychlení
obnovy západní Evropy.86
V květnu 1945 se vrátil z cesty po Evropě kongresman Clare Boothe Luce a pod
dojmem osobních zážitků apeloval na své kolegy, aby Američané pomohli
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rehabilitovat válkou zničený kontinent, Německo nevyjímaje. Senátor Barkley nechtěl,
aby se okupace rovnala zotročení německého národa. Požadoval pouze záruky, že
německá armáda nebude znovu organizovat lidi, zdroje a průmysl k přípravě dalších
ozbrojených konfliktů. Nicméně podobné názory byly na jaře a v létě roku 1945
v americkém kongresu spíše výjimkou. V dolní i horní komoře parlamentu dominovaly
spíše názory blížící se obsahu směrnice JCS 1067.87
Na podzim a v zimě roku 1945 zesílily v Kongresu hlasy volající po revizi. Za
tímto zvratem stálo zveřejnění Colmerovy, Hooverovy a Priceovy zprávy, které
požadovaly revizi politiky vůči Německu. Podle Byrona Priceho bylo nutné
přehodnotit jak podobu JCS 1067, tak i závěry Postupimské konference, která se
konala na přelomu července a srpna 1945. Spojenci se zde dohodli na tom, že
nejvyšší kolektivní správní orgán v Německu, Spojenecká kontrolní rada, stanoví
úroveň německého průmyslu, nutnou pro existenci státu, ale nedostatečnou pro
opětovné ohrožení míru.88
Závěry Postupimské konference v některých aspektech dokonce zmírnily
ustanovení JCS 1067 týkající se ekonomických záležitostí. Zatímco podle americké
směrnice měla být životní úroveň německého obyvatelstva nižší než v okolních
státech, v Postupimi se spojenci shodli, že maximální hranice životní úrovně
v Německu se může přiblížit průměru úrovně, které dosahují evropské státy
s výjimkou Velké Británie a Sovětského svazu.89
Price požadoval dodávky potravin do americké zóny, aby se předešlo hladovění,
epidemiím a nepokojům, protože podle jeho názoru nebylo Německu poskytnuto
dostatečné množství zdrojů, které by umožnilo řešení situace bez pomoci zvenčí. 90
V prosinci roku 1945 senátor Eastland kritizoval tvrdou politiku vůči Německu.
Argumentoval přitom podobně jako Stimson na podzim 1944 při nesouhlasu
s Morgenthauovým plánem: „Evropské státy jsou do značné míry závislé na

německém průmyslu a bez jeho obnovení nebude možné rekonstruovat Evropu.
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Současné politiky vycházející z Morgenthauova plánu mohou přinést strádání
milionům Evropanů.“ 91
I přesto, že v Kongresu, ale i v americké administrativě, probíhaly diskuze o revizi
politiky vůči Německu již od poloviny roku 1945, JCS 1067 byla nahrazena novou
směrnicí JCS 1779, která vyhlašovala, že „spořádaná a prosperující Evropa potřebuje

ekonomické přispívání stabilního a produktivního Německa,“ až v roce 1947.92

10.

Závěr
Na základě faktů, které jsem předložil ve své práci, je možné potvrdit, že

existence plánu Eclipse měla pozitivní vliv na stabilizaci válkou zničeného Německa.
Pokud by členové spojeneckých štábů zopakovali chyby svých předchůdců, kteří
nepřikládali vytváření plánů pro poválečné operace dostatečnou pozornost, bylo by
pro britské a americké vojáky velmi obtížné udržet v Německu takové podmínky,
které by nepřerostly v chaos či humanitární katastrofu. Podobný vývoj by mohl
rozšířit nestabilitu, vedoucí až například k politickým nepokojům, do dalších regionů
Evropy a zpomalit tak proces její rekonstrukce.
Jestliže byla situace v Německu po ukončení bojů komplikovaná, bez Eclipse a
jeho předchůdců by byla bezpochyby ještě komplikovanější. Spojenci by nejen
obtížněji udržovali na obsazeném území pořádek a základní předpoklady pro přežití
německého obyvatelstva, ale nemohli by také efektivně vymáhat požadavky týkající
se odzbrojení, potrestání válečných zločinců či vykořenění nacismu ze společnosti.
Eclipse byla jednoznačně úspěšnou operací a završila snahu vojenských plánovačů,
kteří s velkým předstihem před koncem války a bez ohledu na problémy
s formulováním oficiální politiky vůči Německu, připravovali postupy a příručky pro
poválečné operace a urychlili tak proces vzniku vojenské okupační vlády.
Naopak aplikace směrnice JCS 1067 přinesla americkým okupačním orgánům
mnoho nepříjemností a jen díky tomu, že obsahovala určité výjimky, které
umožňovaly veliteli americké zóny v případě hrozby šíření chorob a nepokojů obejít
některá její ustanovení, nezpůsobila více komplikací. Navíc se ukázalo, že řada
předpisů, které vycházely z JCS 1067, nebyla v praxi vynutitelná, například zákaz
kontaktu amerických vojáků s německým obyvatelstvem. Existenci tak represivní
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směrnice mohou ospravedlnit snad jen okolnosti, za kterých byla v americké
administrativě přijata, a také skutečnost, že její platnost měla být časově omezena.
Je ovšem s podivem, že přestože byla schválena i přes nesouhlas ministerstva
zahraničí a již v průběhu roku 1945 vyvolávala vášnivé diskuze v americkém
Kongresu a různých komisích, byla směrnice JCS 1067 oficiálně nahrazena až více
než dva roky po kapitulaci Německa.
Formování politiky vůči Německu bylo téměř po celou dobu války v americké
administrativě doprovázeno spory mezi názory jednotlivých ministerstev, ale také rolí
prezidenta Roosevelta, který svým chováním proces vytváření politiky komplikoval.
Proto měli Američané problémy s koordinací státní, vojenské a spojenecké politiky.
Na závěr své práce si dovolím konstatovat, že pozitivní poválečný vývoj
v německých západních zónách byl ovlivněn jak úsilím spojeneckých vojenských
plánovačů, tak změnou americké politiky vůči Německu v důsledků ochlazení vztahů
se Sovětským svazem. Do určité míry byl ale i výsledkem improvizace amerických
okupačních důstojníků, konkrétné Luciuse D. Claye, který přestože byl zastáncem
tvrdého postupu vůči německému národu, přispěl ke zrušení směrnice JCS 1067.
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