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Pozice postiženého člověka ve společ-
nosti se neustále vyvíjí a není jednoduché 
její vymezení v kontextu doby, kultury 
a etnika. Za posledních sto padesát let tato 
pozice dokonce nabývá dynamiky. 

Až dosud jsme se v periodizaci vztahu 
společnosti a postižených odvolávali na 
socializační stadia Sovákova. M. Sovák 
ve svém Nárysu speciální pedagogiky za-
sadil vztah společnosti k jejím postiženým 
členům do rámce obecného civilizačního 
pokroku, v němž se přes všechny zvraty 
lidské pokolení stává lepším a ve vztahu 
k postiženým altruističtějším. 

Že toto schéma, které je v podstatě osví-
censké, neplatí, se pokusil na faktech do-
ložit B. Titzl v roce 1996" a tuto myšlen-
ku dále prohloubil ve své práci Postižený 
člověk ve společnosti2. 

Podíváme-li se na stejný problém pod 
zorným úhlem doby druhé světové války, 
musíme konstatovat rovněž, že projekty 
sterilizace a eutanazie postižených usku-
tečněné v hitlerovském Německu nebyly 
jen jakousi regresí ve vývoji lidského du-
cha. Vždyť podstatným způsobem ke zdů-
vodnění a rozšíření rasově hygienických 
snah přispěli i vědci a vědecké instituce. 

Sterilizace 
Projekt sterilizace měl za úkol zničit 

zájem a péči o postižené lidi. Šlo o pro-
myšlený sled kroků, po kterých následo-
vala eutanazie postižených a pokusy na 
lidských bytostech. Samotná její myšlen-
ka se deklarovala na základě eugenických 
principů druhé poloviny 19. století! 

Mezi tvůrce patřili: SS Brigadefuhrer 
prof. MUDr. C. Clauberg (v odborných 
kruzích dodnes uznávaný), osobní lékař 
Hitlera SS Obersturmbannfuhrer MUDr. 
Brandt, říšský ministr vnitra Wilhelm Frick, 
dále Heinrich Himmler, Walter Darré. 

Mimo další souvislosti šlo o začlenění 
sterilizace do rozsáhlého plánu vyhubení 
slovanských národů. Bezpochyby vše bylo 
přísně tajné. 

První „sterilizační zákon" byl vydán 
14. července 1933 pod označením das Ge-
setz zur Vehútung erbkranken Nachwuch-
ses (GzVeN) - Zákon omezující dědičně 
nemocné. Pro vlastní administrativní ob-
tížnost platil až od 1. ledna 1934. Auto-
rem byl Wilhelm Frick3. 

29. září 1933 vychází další zákon 
Reichserbhofgesetz - O dědičných stat-
cích z dílny ekonoma Waltera Darré4. 



Zákon GzVeN vymezoval použití sterili-
zace chirurgickým zákrokem pro lidi 
s vrozenou slabomyslností, schizofrenií, de-
presivní pomateností, dědičnou slepotou či 
hluchotou, těžkou tělesnou vadou a v ne-
poslední řadě platil i pro lidi trpící těžkým 
alkoholismem. Mezi jeho oběťmi byli sla-
bomyslní z ústavů a pomocných škol5. 

Rozhodnutí o vhodnosti použití sterili-
zace bylo zákonem přeneseno na osobu, 
která nemusela být ani zákonným zástup-
cem. Žádost o takový zákrok mohl podat 
i ošetřující lékař a pro klienty ústavů, pa-
cienty nemocnic nebo pro vězně stačilo 
doporučení ředitele zařízení. 

Podle Prvního prováděcího nařízení exis-
tovala oznamovací povinnost pro všechny 
lékaře a další činitele, kteří se mohli dostat 
do kontaktu s postiženým. Pro tento účel 
sloužily speciální formuláře. 

Rozhodnutí o sterilizaci vydávalo v Ně-
mecku v roce 1935 více jak 200 soudů dě-
dičného zdraví (Erbgesundheitsgerichte) 
a dále okolo 30 revizních soudů. Jejich roz-
sudek byl bez možnosti odvolání. Rozhod-
nutí soudu se opíralo především o posudky 
lékařů. Pro posuzování „slabomyslných" 
byly vypracovány inteligenční testy. Jejich 
vyhodnocení vyžadovalo profesní kvalifi-
kaci. Rozsudek se často opíral o zho-
dnocení: „Příslušný úředně stanovený lé-
kař požádal o sterilizaci podle příslušného 
zákona u důvodů vrozené slabomyslností. 
Soud vydal rozhodnuti z následujících dů-
vodů: Dotyčná osoba měla problémy již ve 
škole. Dvakrát propadla a povinnou školní 
docházku ukončila v 6. třídě. Dědičné za-
tíženi j e zřejmé. Podle předložených formu-
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lářů inteligenčních testů nedokázala dotyč-
ná osoba správně zodpovědět mnoho jed-
noduchých otázek zaměřených na věcné 
znalosti a samostatné myšlení. Stejného 
výsledku bylo dosaženo při soudním ově-
řováni, během něhož soud získal osobní 
dojem potvrzující posudek úředně stano-
veného lékaře. Podle všeho není posuzo-
vaná osoba schopna vykonávat jiné než 
podřadné práce a bude mít problémy 
v organizaci praktického života, pokud by 
bylo nutné řešit nové úkoly, převyšující 
všední činnosti. Protože lze podle pravidel 
lékařské vědy s velkou pravděpodobností 
očekávat, že i potomci budou trpět těžkými 
dědičnými chorobami, bylo žádosti vyho-
věno. "6 

Výkon rozsudku následoval neprodle-
ně po nabytí jeho platnosti. Podle § 12 
zákona GzVeN bylo možné užití donuco-
vacích prostředků7. 

Postiženo bylo odhadem asi 300 000 až 
600 000 „vrozeně slabomyslných"8. Pře-
devším se jednalo o žáky pomocných9 

škol, které dnes označujeme jako „žáky 
s poruchami učení" a termínem „mentál-
ně postižení"! Zákon posléze platil pro 
všechny žáky pomocných škol. Hodnoce-
ní úrovně jejich zaostání bylo více či méně 
paušalizováno. Podle nálezu spolkového 
ministerstva spravedlnosti bylo v letech 
1933 až 1945 sterilizováno na 350 000 
osob10, z toho asi 60 % pro diagnózu „zjiš-
těná vrozená slabomyslnost"." Další sta-
tistiky hovoří o tom, že přibližně 1/4 ste-
rilizací byla odůvodněna schizofrenií.12 

Podle Beisolda bylo sterilizováno 16 857 
neslyšících lidí.13 Richter vypočítává, že 



za dobu trvání Třetí říše bylo podle toho-
to zákona sterilizováno 2400 až 2800 ne-
vidomých. To je asi každý dvanáctý až 
čtrnáctý nevidomý.'4 

Oblast tzv. Sudetské župy 
V oblasti Sudet platil zákon GzVeN až 

od 15. listopadu 1939. Postiženi byli nej-
více žáci speciálních škol a obyvatelé ústa-
vů sociální péče. Výnosem ze dne 29. pro-
since 1939 byly zřízeny Soudy dědičného 
zdraví i zde, s působností od 1. ledna 
1940. Vrchní soud dědičného zdraví síd-
lil v Litoměřicích. Jemu pak podléhaly 
soudy v České Lípě, Chebu, Moravské 
Třebové, Novém Jičíně, Liberci, Trutno-
vě a Opavě. Další výčet dědičného soud-
ního systému zřízeného v Sudetech přibli-
žuje H. Baier v další poznámce ls. 

Sterilizace dětí 
V koncentračním táboře Ravensbriick 

prováděl sterilizace dětí Dr. Treiten. Od 
ledna 1945 pak i rentgenolog prof. Schu-
mann. Od 4. do 7. ledna 1945 se jeho ste-
rilizační praxi podrobilo celkem 120 až 
140 obětí, z toho byly 4 úmrtí. Děti byly 
ponechány na zemi bez dalšího ošetření 
nebo jakékoliv péče! 

Způsob sterilizace zářením RTG paprsků 
byl prováděn na ženách i mužích. V Birkenau 
- Osvětim U - se tím zabýval opět prof. Schu-
mann. Od velitelství měl k dispozici neome-
zený počet vězňů. Praxe byla taková, že vě-
zeň se postavil mezi dvě kuželovité lampy 
a jejich silné prozařování trvalo několik mi-
nut a bylo opakované. Oběti bolestí doslova 
řvaly. Zpráva ze dne 29. dubna 1944 poda-

ná Blaukenburgem Himmlerovi dokládá, že 
prozařování není výhodnější než operativní 
zákrok. Ten trvá 7 až 10 minut a je levnější. 

Na sterilizačních pokusech „pracoval" 
Dr. Horst Schumann, který praktikoval 
sterilizaci v koncentračních táborech Ra-
vensbriick a Birkenau; jenom v Sonnen-
steinu měl na svědomí na 30 000 lidí 
z akce eutanazie16. 

Eutanazie 
Po omezení sterilizace následovala eu-

tanazie. O jejím plánu prvně informoval 
v červenci 1939 důstojník SS Viktor Brack 
v Hitlerově kanceláři. Tento způsob likvi-
dace byl přímo namířen proti všem dušev-
ně chorým, postiženým nevyléčitelnou cho-
robou, geneticky zatíženým osobám 
a přestárlým lidem v Německu. Tedy proti 
všem, kteří nemohli svou existenci splatit 
prací. Podle odhadu bylo tímto způsobem 
usmrceno na 275 000 lidí, a to v zota-
vovnách, nemocnicích a v ústavech pro 
duševně choré. Ty podléhaly ministerstvu 
vnitra, a to přímo Wilhelmu Frickovi17. 

Radikální eugenici druhé poloviny 
19. stol. považovali i eutanazii jako ade-
kvátní nástroj k odstranění zdravotních 
anomálií v populaci. 

Program dětské eutanazie -
„lebensunwertes Leben" (likvida-
ce postižených novorozenců) 
Na přelomu let 1938 a 1939 byl odstar-

tován program dětské eutanazie. Akcele-
rujícím impulsem se stal „Případ Knauer" 
- „Fall Knauer". Koncem roku 1938 se 
obrátil přímo na Hitlera otec právě naro-



zeného dítěte - Knauer. Požádal vůdce, 
aby ho zbavil jeho postiženého dítěte. Dítě 
vykazovalo rysy idiocie, navic mu chybě-
la noha a část paže. Dítě bylo umístěno 
na univerzitní kliniku u prof. Wernera Ca-
tela v Lipsku. Vyšetřením celého případu 
byl pověřen Hitlerův osobní lékař Karl 
Brandt. Po získání informací měl ošetřu-
jícím lékařům povolit eutanazii. Eventuál-
ní komplikace ze strany lékařů měly být 
okamžitě potlačeny'8. 

Program „dětské eutanazie" byl sesta-
vován v roce 1939 již zmíněným porad-
ním sborem pod vedením Dr. Hanse He-
felmanna. V květnu 1939 byly ukončeny 
gremiálni porady a založena zastírací or-
ganizace „Říšský výbor pro vědecké ucho-
peni dědičných a dispozičně podmíněných 
těžkých chorob" (ReichsausschuB zur wis-
senschaftlichen Erfassung von erb- und 
anlagebedingten achweren Lieben). 

Hitlerovým výnosem z 18. srpna 1939 
byla zavedena ohlašovací povinnost fyzic-
ky nebo duševně postižených novorozen-
ců s podezřením na idiocii, mongolismus, 
mikrocefalii, hydrocefalus výraznějšího 
stupně nebo progresivní povahy, deformity 
všech druhů, obzvláště chybějící končeti-
ny, rozštěpy páteře, obrny, včetně tzv. Lit-
telovy choroby". Toto nařízení platilo pro 
všechny, kteří byli bezprostředně u naro-
zení takového dítěte. 

Na rodiče byl pak kladen nátlak, aby 
umístili své dítě do jednoho ze 30 dětských 
odborných oddělení, které byly skryty pod 
laskavým názvem Léčebné pečovatelské 
ústavy (Heilpflegeanstalten). Tyto institu-
ce byly většinou zřízeny teprve po zasta-

vení projektů eutanazie dospělých. V pří-
padě nedůvěry nebo odporu byli rodiče 
nuceni podepsat dobrozdání, že si nepřejí, 
aby jejich dítě bylo hospitalizováno. 

Děti byly usmrcovány jedem nebo pro-
stým vyhladověním, anebo zemřely ná-
sledkem nemocí, způsobených podvýži-
vou. Vše se řídilo podle předem napláno-
vaných termínů tak, aby nedošlo k pode-
zřelému nakupení úmrtí. 

Pozitivně naladění lékaři byli do praxe 
„dětské eutanazie" zaškoleni Říšským ško-
lícím střediskem v Brandenburgu. Žádný 
ze zúčastněných lékařů nebyl k účasti na 
této akci nucen. Toto masové a děsivé 
usmrcování dětí trvalo až do konce války. 
Poslední dvě děti byly otráveny lumina-
lem 27. a 30. dubna 1945 v Eglfíngu. 
V rámci akce „dětské eutanazie" bylo do 
konce války usmrceno téměř 5000 dětí. 
Kvalita a hodnota jejich života byla po-
jmenována děti nehodné žití-(lebensun-
wertes Leben)20. 

Akce T4 - eutanazie dospělých 
Sturmbannfiihrer SS Viktor Brack sezná-

mil významné profesory psychiatrie s plá-
nem provedení eutanazie u všech duševně 
nemocných. Z přítomných lékařských cele-
brit se odmítl zúčastnit pouze prof. Ewald 
z Gottingenu2'. Akce T4 byla zahájena 
21. září 1939 výnosem zdravotnického od-
dělení Říšského ministerstva vnitra. Koor-
dinace vycházela z centra „správy eutana-
zie" v Berlíně-Charlottenburku, Tiergarten-
strasse 4. Odtud název T4. 

V říjnu 1939 byla akce podpořena eko-
nomickou rovinou. Především se konkre-
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tizovala představa množství lidí, kterých 
by se usmrcení týkalo. Vycházelo se 
z poměru 1000 : 10 : 5 : 1. Předpokládalo 
se, že z 1000 lidí deset vyžaduje psychi-
atrickou péči, a z nich pět osob i ve for-
mě hospitalizace. A z nich bude jedna oso-
ba zahrnuta do programu eutanazie dospě-
lých. Převede-li se tato úvaha na velikost 
Německa, pak se jednalo přibližně o 65 
až 75 tisíc případů. 

Kampaň za prosazení eutanazie 
mezi odbornou veřejností 
Na kampaň za prosazení eutanazie byl 

přijat zvláštní rozpočet. Kromě jiného byla 
i ekonomická stránka dávno promyšlena 
a podložena černými studiemi. Včele roz-
sáhlé podpory programu eutanazie stál 
Hitlerův osobní lékař a důvěrník Karl 
Brandt. Po dobu více než dvou let, kdy 
byla eutanazie oficiální, se aktivně zúčast-
ňovali profesoři Werner Heyde, Paul 
Nitsche, Leonardo Conti, Herbert Linden, 
Dr. Pfanmiiller, Dr. Schumann, Dr. Hen-
necke a mnozí další. 

„Experimentální eutanazii" provedli 
Brack, Bouhler, Conti a další v prosinci 
1939. Čtyři oběti byly zavřeny do plyno-
vé komory. Ta vypadala jako koupelna 
(blíže Eutanazie klientů ústavů sociální 
péče). Potom, co se s výsledky tohoto 
„lehkého a humánního" usmrcení sezná-
mil vůdce, vydal rozkaz usmrcovat tímto 
způsobem všechny nemocné. Lze tedy 
s jistotou tvrdit, že plynové komory byly 
použity v koncentračních táborech až 
poté, co se jejich princip a funkce úspěš-
ně osvědčily v projektech Akce T4 a „dět-

ská eutanazie". Po oficiálním ukončením 
eutanazie byly mnohé z těchto zařízení 
a kremačních pecí reinstalovány do kon-
centračních táborů a zde využit i personál, 
který je dosud obsluhoval22. 

23. prosince 1943 Hitler vzal lékařům 
právo a povinnost zachovávat lékařské 
tajemství a vydal vyšším úředníkům po-
kyny o osvobození lékařů a dentistů od 
povinnosti zachovávat tajemství před jím 
zplnomocněným prof. Brandtem. Zajistil 
si tak kontrolu nad pacienty se závažným 
onemocněním, kteří zastávali významná 
místa ve státních, stranických a vojen-
ských orgánech či v průmyslu. Ve věci 
eutanazie podepsal Hitler na soukromém 
dopisním papíře licenci pro zabíjení pro 
Philippa Bouhlera a Karla Brandta: 

Říšský vedoucí Bouhler a MUDr. Brandt 
se pověřuji odpovědností rozšířit pravomoc 
jmenovitě určených lékařů tak, aby nevy-
léčitelně nemocným byla podle lidského 
uváženia po nej kritičtějším posouzení po-
vahy jejich choroby povolena smrt z mi-
losti. 

Berlín 1. záři 1939 
A. Hitler 

Tento dokument byl pravděpodobně 
k 1. září 1939 antidatován. Z právního hle-
diska ho nelze považovat za zákonný vý-
nos. V roce 1934 převzal Philipp Bouhler 
vedení vůdcovy říšské kanceláře, která 
byla od roku 1936 poslední a nej vyšší in-
stancí pro udělování milosti. 
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Eutanazie klientů ústavů sociální 
péče 
Systematické podchycování obyvatel 

ústavů začalo 9. října 1939. Pro tento pro-
jekt byly Hitlerovou kanceláří zřízeny dvě 
organizace, které se j í přímo zodpovída-
ly. Tím se v oblasti korigování „akce" po 
administrativní stránce vymanily přimému 
vedení Říšského ministerstva vnitra. Byly 
to Říšské pracovní souručenství léčeb-
ných a zaopatřovacích ústavů a Obecně 
prospěšný fond pro ústavní šetření. 

Úkolem první organizace bylo podchy-
cení chovanců ústavů a jejich následná 
selekce na osoby upotřebitelné a na oso-
by k usmrcení. Samotné usmrcování, 
agendu a majetkoprávní záležitosti spoje-
né s „akcí" měla na starost druhá organi-
zace23. Jednalo se o přísně utajenou zále-
žitost SS. 

V době, kdy se vše připravovalo admi-
nistrativně, praxe j iž byla ve znamení vel-
kých a tajných příprav. V nejrůznějších 
částech Německa se vyklízely léčebné 
a zaopatřovací ústavy. Ty byly transformo-
vány na zmíněné „ústavy eutanazie". Do 
nich se postupně instalovaly plynové ko-
mory a kremační pece pro hromadné 
usmrcování. Mezi tyto ústavy patřily lé-
čebné a zaopatřovací ústavy Hartheim 
u Lince, Sonnenstein u Pimy, Grafeneck 
ve Wůrttenbergu, Bemburg u Saale, Bran-
denburg/Havel a Hadamar u Linburgu24. 

V některých ústavech, např. v Bembur-
gu, těla po zplynování rozřezávali na čás-
ti, preparovali mozky a ty ve speciálních 
nádobách uchovávali pro vědecké účely. 

Další nově založenou organizací byla 
Obecně prospěšná společnost pro dopra-
vování nemocných, spol. s r. o. Nejenom 
název této společnosti, ale i vzhled ply-
nových komor měly úplně maskovat svůj 
účel. Tato kamufláž spolu s přísným uta-
jením měla zabezpečit, aby nic nemuselo 
zavdávat příčinu ke zneklidnění společ-
nosti. 

Plynové komory byly v ústavu Bemburg 
„designovány" jako koupelny. Vysoko 
okachlíkovaná místnost měla imitace 
sprch. Podél stěn vedla trubka, jejíž exis-
tence byla vysvětlena jako vytápění. V ní 
ale byly malé otvory, kterými procházel 
smrtící plyn (většinou Cyklon B nebo oxid 
uhelnatý). 

Evidence chovanců 
O evidenci chovanců bylo rozhodnuto r. 

1940 výnosem Říšského ministerstva vnit-
ra Plánovitá evidence chovanců. Ta probí-
hala formou dotazníkových formulářů. Na 
jejich vyplňování se podílely částečně 
ústavní lékaři a lékaři určeni Říšským pra-
covním souručenstvím. Než byla zahájena 
samotná činnost „ústavů eutanazie", bylo 
vyplňování dotazníků velkou neznámou. 
Mnozí se mylně domnívali, že jsou určeny 
pro statistické účely, jiní pak hledali důvod 
v nutnosti evidence práce schopných cho-
vanců v počínající válce. Když postupně 
začala prosakovat skutečná činnost „ústa-
vů eutanazie", začali se někteří lékaři - pře-
devším církevních ústavů, bránit dalšímu 
napomáhání této akci. V těchto případech 
byli na podchycování chovanců určeni jiní 
„správně" smýšlející lékaři. 
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Služební cestou se pak vyplněné dotaz-
níky dostaly až na Říšské ministerstvo 
vnitra. Říšské pracovní souručenství lé-
čebných a zaopatřovacích ústavů rozesí-
lalo fotokopie dotazníků k předběžnému 
posudkovému dobrozdání třem zvlášť 
honorovaným lékařům. Ti svými na sobě 
nezávislými verdikty - ANO: usmrcení, 
NE: odmítnutí usmrcení, SPORNÉ: lékař 
se nedokáže vyslovit, má-li být posuzo-
vaný chovanec zařazen do „akce" - zpe-
četili životy chovanců. Formalitami se 
systém nezatěžoval. Posudky byly vysta-
vovány bez jakéhokoliv kontaktu lékaře 
a posuzovaného, bez možnosti nahlédnout 
do chorobopisu. K vyjádření se každý lé-
kař podepsal iniciálami svého jména25. 

Posledním slovem byl nález vydávaný 
hlavním posudkovým lékařem. V této sou-
vislosti je nutné říci, že se zdroje infor-
mací rozcházejí. Výše citovanou tezi 
o jednom vrchním posuzovateli uvádí 
zdroj 55 v akci na s. 440. V knize je uvá-
děno jméno prof. Dr. Heyda v souvislosti 
pouze s výpovědí věrohodného svědka 
v této věci. Nehovoří se o něm jako 
o jednom z dvojice, jak jeho působení in-
terpretuje Herwig Baier. Doslovně: „Ko-
nečný rozsudek vydával pak hlavní posud-
kový lékař, jímž podle věrohodné výpově-
di svědka, profesora Heydeho, byl jistý 
řádný profesor neurologie a psychiatrie 
na jedné německé universitě. " Herwig 
Baier vychází z jiného pramene, a to 
E. Klee: Dokumente zur „Euthanasie" 
(Frankfurt am Main 1986). Podle něho 
byli prof. Dr. Heyde, ředitel Psychiatric-
ké univerzitní kliniky ve Wurzburgu, 

a Dr. Nitsche, ředitel Saského zemského 
pečovatelského a léčebného ústavu v Son-
nensteinu u Pirny, dva vrchní posuzova-
telé ve věci eutanazie duševně a tělesně 
postižených. 

Cesta na smrt 
Chovanec, který „vyhověl nárokům 

akce", byl zařazen do jmenných sezna-
mů. Ty pak byly rozesílány do ústavů 
s pokyny, aby byli dotyční chovanci 
v určitý den připraveni k odvozu. Do-
pravní společnost svážela chovance 
s jejich osobním majetkem z původního 
ústavu do „ústavu eutanazie"; a to přímo 
nebo přes sběrné ústavy. Autobusy měly 
zakrytá okna. 

Usmrcování nemocných probíhalo 
ihned po příjezdu do ústavu. Většinou vše 
probíhalo takto: vlastnímu zplynování 
předcházela zběžná lékařská prohlídka. 
Blízko plynových komor byly místnosti, 
kde se vyšetřovaný svlékl nebo byl svle-
čen ošetřujícím personálem. Poté byl ofo-
tografován a předveden ke speciálně vy-
školenému lékaři, který měl před sebou 
fotokopie dotazníků a chorobopisů. Po 
formální prohlídce byl odveden personá-
lem do „plynové koupelny". Lékař pustil 
do komory oxid uhelnatý. Sám pak ma-
lým okénkem sledoval průběh usmrcová-
ní. Přibližně po 10-15 minutách nastala 
smrt a lékař zastavil proudění plynu. Po 
hodině byly mrtvoly převezeny ke kremač-
ním pecím a spáleny. Popel, který byl ale-
spoň ledabyle oddělován, nasypali do 
uren. Na vyžádání příbuzných pak popel 
s průvodním dopisem vydali. 



Administrativa 
Příbuzní usmrceného chovance dostali 

v podstatě tři dopisy. První dopis sdělo-
val, že nemocný byl přeložen do jiného 
ústavu na příkaz příslušného říšského ko-
misaře obrany. Jméno ústavu nebylo uve-
deno. V podstatě šlo o předtištěný formu-
lář odeslaný z ústavu, z něhož byl nemoc-
ný převezen. Druhý dopis oznamoval, že 
jejich příbuzný byl převezen a šťastně 
dojel. K převozu jeho osoby byla použita 
Obecně prospěšná společnost pro dopra-
vování nemocných, spol. s r. o. Ve speciál-
ním „oddělení soustrastných dopisů ústa-
vu eutanazie" byl v době odeslání druhé-
ho dopisu vyhotoven třetí dopis. Jím se 
příbuzným oznamovalo úmrtí nemocného 
s vyslovením soustrasti. V tomtéž dopise 
se píše, že z hygienických důvodů byla 
mrtvola zpopelněna a na požádání jim 
bude uma s popelem zaslána. Příčina úmr-
tí se uváděla nemoc nebo přirozená smrt. 
Ve většině případů bylo i datum úmrtí fin-
gované - takřka pravidlem bylo uvedení 
pozdějšího data. Tento poslední dopis byl 
psán ručně individuálně kancelářskými 
zaměstnanci. 

Jak proces usmrcování, tak i následné 
rozesílání soustrastných dopisů bylo pro-
váděno podle přesného harmonogramu. 
Tím se předcházelo podezření, že vše je 
úplně jinak. Nehromadilo se nadměrné 
množství úmrtí v krátké době. S přesnos-
tí až téměř dokonalou byla vedena i vlast-
ní vnitřní evidence vyčleněnými zaměst-
nanci. 

Tomuto usmrcování podlehlo podle za-
chovalých úředních údajů 70 273 obětí26. 
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Podle dochovaných údajů „správy eutana-
zie" byly výše jmenované instituce nejak-
tivnější v Akci T4. 

Bez jakéhokoliv udání důvodu byla Hit-
lerovým výnosem ze dne 24. srpna 1941 
tato akce zastavena. Skutečným důvodem, 
který ho k tomuto rozhodnutí dovedl, byl 
nejspíše fakt, že akci se nepodařilo doko-
nale utajit. A také že existoval odpor 
z církevních kruhů proti zabíjení neškod-
ných a bezbranných lidí27. 

Divoká eutanazie 
Po vůdcově výnosu přesto eutanazie 

pokračovala 2. etapou. Je nazývána divo-
ká nebo skrytá eutanazie. Ta probíhala té-
měř ve všech ústavech Německa. Zabíje-
ní duševně nemocných a tělesně postiže-
ných pacientů tak probíhalo až do konce 
války. Z šetření Rudé armády z počátku 
března 1945 vyplývá, že např. v Meseritz-
-Obrawalde bylo denně usmrceno mezi 20 
až 50 lidmi, a to až do vstupu sovětských 
jednotek sem v únoru 1945. Dalším vý-
sledkem těchto šetření bylo odsouzení os-
mapadesátiletého dozorce mužského od-
dělení Hermana Gulkeho a ošetřovatelky 
Armandy Ratajczakové, která v ústavu 
pracovala téměř 30 let, za účast na usmr-
cování lidí. Jejich poprava zastřelením 
byla vykonána krátce po odsouzení. 

Prostředkem zabíjení bylo vstřikování 
nebo podávání nadměrných dávek omam-
ných nebo uspávacích prostředků (mor-
fium, luminal, trional...) anebo prosté vy-
hladovění. Odhaduje se, že tak bylo usmr-
ceno na 70 000 lidí28. 

1 v této době pokračovaly další transpor-
ty do zvláštních ústavů, pokračovala evi-



dence nově příchozích do ústavů stejnou 
formou použitím dotazníkových formulá-
řů, které byly stále zasílány Říšskému mi-
nisterstvu vnitra. Dále pokračovalo povin-
né ohlašování narození postiženého dítě-
te se známkami značného znetvoření nebo 
se znaky idiocie, a to na základě výnosu 
Adolfa Hitlera ze dne 18. srpna 1939. 

Zvláštní léčení 14f13 
Projekt Zvláštní léčeni 14/13 vznikl na 

pokyn říšského vůdce SS Himmlera. Této 
další akci padlo za oběť jen v Hartheimu 
v Horním Rakousku na 30 000 osob. Je-
jich přesný výčet je dnes takřka nemožný. 
Principem bylo přednostní usmrcováni 
duševně nemocných, slabomyslných 
a zmrzačených z koncentračních táborů, 
u kterých by pro jejich duševní stav bylo 
obtížnější provádět důkazní řízení. Této 
možnosti likvidace se aktivně chopila řada 
ústavů, které se tak obratně zbavovaly 
svých klientů. 

Je třeba podotknout, že do všech způ-
sobů vyhlazování bezcenných a „užírají-
cích" pacientů, chovanců pečovatelských 
ústavů, novorozenců a přestárlých lidí byli 
zapojeni téměř všichni pečovatelé o po-
stižené (lékaři, sestry a ošetřovatelé) a ve 
smyslu zákona GzVeN i učitelé speciál-
ních škol. Přihlédneme-li k faktu, že tito 
lidé nebyli k účasti na programu eutana-
zie donucováni a svou práci vykonávali 
v přesvědčení, pak musíme konstatovat, že 
profesně a lidsky totálně selhali. Zacho-
vejme však úctu těm jednotlivcům, kteří 
se zneužít nenechali. 

Závěr 
Postižený člověk se v každé době mu-

sel něčemu bránit. A stále se dostává do 
ohniska střetu lidského altruismu a egois-
mu. Společnost se také nezbavila strachu 
ze svých postižených, kteří usilují o rov-
nost šancí a důstojnou pozici mezi nepo-
stiženými. Existence lidí postižených je 
stálou výzvou k humanizaci celé společ-
nosti. Bylo tomu tak za nacionálně -
sociálního režimu, je tomu tak dnes a bude 
tomu tak i tehdy, zesílí-li snahy o genetic-
ké inženýrství. 
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