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Sterilizace a usmrcování postižených 

Herwig Baier 

Poznámka překladatele:'' Studie prof dr. Herwiga Baiera je výsledkem dlouhole-
tého badatelského zájmu o dějiny zvláštního a speciálního školství a ústavů sociální 
péče zejména pro tělesně postižené osoby na území bývalých Sudet. Tento zájem je 
podmíněn nejen odbornou celoživotní specializací H. Baiera, ale i osobními důvody, 
neboť jeho rodištěm je obec Lubenec v Čechách, která patřila do oblasti Sudet. 

V současné době jsou ve spolupráci katedry pedagogiky FFUK v Praze a Institutu 
špeciálni pedagogiky mnichovské univerzity zpracovávány dějiny československého 
i německého zvláštního školství a péče o postižené osoby na území Československé 
republiky v meziválečném období. 

Eugenické procesy byly na základě příslušných zákonů uplatňovány jen na němec-
kém obyvatelstvu Sudet, které se po mnichovské dohodě a okupaci Československa 
staly součásti Třetí říše. České obyvatelstvo nebylo těmito procesy zasaženo 

Studie byla zveřejněna v mnichovském časopise „ Sudetenland Europáische Kultur-
zeitschrift. Bôhmen. Máhren, Schlesien", 1995, č. 4, s. 360-375. 

Speciální pedagogové a lékaři se dosud 
zabývali katastrofou nehumánnosti v Ně-
mecku v období národně socialistického 
režimu jen rámcově." 

Ani Sudety nezůstaly po roce 1939 ušet-
řeny „opatření ve prospěch kultivace 
rasy".2'Postižené osoby, pokud vůbec pře-
žily, dodnes pociťují fyzické i duševní 
následky. 

1. Zákon omezující dědičně 
nemocné potomky (GzVeN) 

V roce 1943 byl do Prahy jako nový říš-
ský protektor „odsunut" Wilhelm Frick, 
který se deset let před tím (30. 1. 1933) 
stal v Hitlerově kabinetu ministrem vnit-
ra. Frick byl pradávným nacistou a tim 
pádem i extrémním rasistou.3/Mezi nacis-
tickými špičkami byl podceňován a měl 

''Studií pro časopis Speciální pedagogika do češtiny přeložil doc. dr. Karel Rýdl, CSc., z ka-
tedry pedagogiky FFUK Praha. Pozn. red. 



přezdívku „Paragraphenschuster" (para-
grafový flokař). 

Na popud tohoto muže, byl (v Němec-
ku - pozn. red.) již 14. července 1933 při-
jat jeden z prvních zákonů, který zcela 
nepokrytě oděl do právního hávu národně 
socialistické ideje. Jednalo se o zákon na 
omezení dědičně nemocných potomků 
(das Gesetz zur Vehutung erbkranken 
Nachwuchses, GzVeN). 

Dne 29. září téhož roku pak následo-
val říšský zákon o dědičných statcích 
(Reichserbhofgeselz), který vycházel 
z rasistické ideologie „krve a půdy" eko-
noma Waltera Darré, vedoucího rasové-
ho a osídlovacího úřadu SS, říšského mi-
nistra výživy, zemědělství a vůdce říš-
ského rolnictva. 

Protože „GzVeN" vyžadoval rozsáhlá 
administrativní opatření, platil až od 1. 
ledna 1934. Pro ilustraci vyjímáme ná-
sledující části: 

„ Kdo je dědičně nemocný, může být ste-
rilizován pomoci chirurgického zákroku, 
pokud lze na základě dosavadních zkuše-
nosti lékařské vědy s velkou pravděpodob-
nosti očekávat, že by jeho potomci trpěli 
těžkým tělesným nebo duševním dědičným 
postižením. 

Dědičně nemocným ve smyslu tohoto 
zákona je ten, kdo trpí jednou z následu-
jících nemoci: 

1. vrozená slabomyslnost 
2. schizofrenie 
3. cirkulárni depresivní pomatenost 
4. dědičná slepota 
5. dědičná hluchota 
6. těžká dědičná tělesná vada 

Dále může být sterilizován ten, kdo trpí 
těžkým alkoholismem.*' 

Sterilizace následuje na základě „žádos-
ti" nebo na základě oznámení. 

V § 2 a § 3 dotyčného zákona bylo sta-
noveno, kdo může podávat žádost o ste-
rilizaci. Zákon hovoří následovně: 

„ Oprávněný k podáni žádosti je ten, kdo 
má být sterilizován. Je-li tato osoba to-
hoto úkonu neschopná, je-li zbavená své-
právnosti nebo ještě nedosáhla 18 let 
věku, pak je oprávněnou osobou zákonný 
zástupce; je ovšem vyžadováno povoleni 
soudu pro zbaveni svéprávnosti. (...) Ste-
rilizaci může vyžadovat také 

1. úředně pověřený lékař, 
2. pro obyvatele ústavů sociální péče, 

různých dalších pečovatelských ústavů 
a věznic také ředitel ústavu ". 

Mnohem častěji docházelo ke sterilizaci 
na základě „oznámení" podle § 3, odst. 3 
dotyčného zákona. V Prvním prováděcím 
nařízení z 5. prosince 1933 se můžeme 
dočíst: 

„9. Ohlašovací povinnost. Osoba, kte-
rá trpí dědičnou nemoci (§ 1. odst. 2) nebo 
těžkým alkoholismem (§ 1, odst. 3), je 
povinna se okamžitě hlásit u příslušného 
lékaře, bez ohledu na to, jedná-li se o di-
tě mladší 10 let nebo o osobu ve vysokém 
stáří nebo nemohla-li být dosud podána 
žádost nebo tomu dosud bránila jiná sku-
tečnost nebo tomu předcházelo trvalé 
umístění v nějakém ústavu. Tím vzniká 
možnost pro zachycení všech dědičně ne-
mocných a pro vytvořeni jejich seznamů ". 

Oznamovací povinnost existovala - pod-
le Prvního prováděcího nařízení „pro 



všechny aprobované lékaře a jiné osoby, 
zabývající se diagnostikováním, léčením 
nemocných a poradenstvím"." Pro tato 
oznámení, která se posílala na zdravotní 
úřad, existovaly speciální formuláře. 

Rozhodnutí o sterilizaci vydávaly sou-
dy dědičného zdraví (Erbgesundheitsge-
richle), kterých v Německu existovalo 
v roce 1935 více jak 200, eventuelně re-
vizní soudy pro výše uvedené soudy, je-
jichž počet se pohyboval v témže roce 
okolo 30. Proti rozhodnutí soudů dědič-
ného zdraví již nebylo odvolání. Rozhod-
nuti soudu vycházelo z předem zpracova-
ných posudků úředně stanovených léka-
řů. Při procesu, v němž se rozhodovalo 
o sterilizaci z důvodů „vrozené slabomy-
slnosti", byly dodatečně vyžadovány vý-
sledky inteligenčních testů, jejichž vyhod-
noceni ale záviselo na kvalitách posuzo-
vatele. Nekorektnost jednotlivých otázek 
vůči příslušníkům sociálně slabších vrstev 
obyvatelstva, vůči ženám a především vůči 
obyvatelům ústavů je zcela zřejmá a oči-
vidná. Rozhodnutí o sterilizaci bylo soud-
ci většinou zdůvodňováno následovně: 

„Příslušný úředně stanovený lékař po-
dal žádost na sterilizaci podle příslušné-
ho zákona z důvodů vrozené slabomysl-
nosti. Soud vydal rozhodnuli z následují-
cích důvodů: Dotyčná osoba měla pro-
blémyjiž ve škole. Dvakrát propadla a po-
vinnou školní docházku ukončila v 6. tří-
dě. Dědičné zatíženi je zřejmé Podle před-
ložených formulářů inteligenčních testů 
nedokázala dotyčná osoba správně zod-
povědět mnoho jednoduchých otázek za-
měřených na věcné znalosti a samostatné 

myšlení. Stejného výsledku bylo dosaže-
no při soudním ověřováni, během něhož 
soud získal osobni dojem potvrzující po-
sudek úředně stanoveného lékaře Podle 
všeho není posuzovaná osoba schopna 
vykonávat jiné než podřadné práce a bu-
de mil problémy v organizaci praktické-
ho života, pokud by bylo nutné řešil nové 
úkoly, převyšující všední činnosti. Proto-
že lze podle pravidel lékařské vědy s vel-
kou pravděpodobnosti očekávat, že i po-
tomci budou trpět těžkými dědičnými cho-
robami, bylo žádosti vyhověno." 

Po vydání rozhodnutí soudu dědičné-
ho zdraví eventuelně vrchního soudu dě-
dičného zdraví byl zákrok neprodleně -
i proti vůli postiženého - proveden. Při-
tom docházelo i použití donucovacích 
prostředků a to podle § 12 dotyčného zá-
kona, v němž se píše: 

„ Po konečném rozhodnutí soudu o ste-
rilizaci je lato provedena i proti vůli ste-
rilizovaného, pokud on sám nepodával 
žádost. Úřední lékař nárokuje u policej-
ního úřadu požadovaná opatření. Pokud 
se běžná opatřeni ukáži neúčinnými, je 
přípustné použít bezprostředního donu-
ceni. "" 

Je prokázáno, že největší skupinou po-
stižených, proti kterým byl uplatněn zá-
kon (GzVeN), byla skupina „vrozeně sla-
bomyslných". Jejich počet byl ve vysvět-
livkách k zákonu odhadován na 300.000 
až 600.000." V této souvislosti se ukazu-
je zajímavým, že v příslušném zákoně se 
hovoří vysloveně jen o vrozené a nikoliv 
o zděděné slabomyslnosti, aby se nekom-
plikovalo důkazní šetření.8'Zákon násled-



né platil i pro všechny žáky pomocných 
škol, protože „speciální pedagogové, uči-
telé pomocných škol, lékaři a psycholo-
gové považovali po několik desetiletí žáky 
pomocných škol za víceméně jednoznač-
ně slabomyslné." 

Lidé, kteří byli podle zákona (GzVeN) 
na základě diagnózy „vrozená slabomy-
slnost" sterilizováni, byli vesměs žáky 
pomocných škol, kteří jsou dnes označo-
váni jako „žáci s poruchami učení", nebo 
osoby, které jsou dnes označovány termí-
nem „mentálně postižený". 

Podle nálezu Spolkového ministerstva 
spravedlnosti „bylo v letech 1933 až 1945 
sterilizováno asi 350.000 osob",'0/z nichž 
bylo asi 60 % sterilizováno kvůli „zjiště-
né" vrozené slabomyslnosti.1" 

Asi čtvrtina sterilizací byla zdůvodně-
na schizofrenií.13 Biesold uvádí, že podle 
dotyčného zákona bylo sterilizováno 
16.857 neslyšících lidí.1" Richter zase na 
základě výpočtů uvádí, že během trvání 
tzv. třetí říše bylo sterilizováno 2400 až 
2800 nevidomých, což znamená, že asi 
každý 12. až 14. nevidomý byl sterilizo-
ván.14' 

V Sudetech (Reichsgau Sudetenland) 
začal platit zákon (GzVeN) až od 15. lis-
topadu 1939, tedy až od šestého provádě-
cího nařízení, které určovalo vlastní po-
stupy sterilizace. Zákon postihoval vedle 
obyvatel ústavů sociální péče především 
žáky speciálních škol. Byli to zvláště žáci 
slepecké školy v Ústí nad Labem (Gaub-
lindenschule), která musela v roce 1943 
navíc přijmout žáky pruského provinční-

ho slepeckého ústavu v Berlíné-Steglitzi. 
Ten se stal v srpnu 1943 obětí leteckého 
náletu, atak od školního roku 1943/44 
byly děti z vybombardovaného ústavu pře-
loženy do Ústí nad Labem. Dále byli po-
stiženi žáci dvou škol pro nevidomé 
(Gaublindenschule) v Litoměřicích 
a v Moravské Třebové. Školu v Morav-
ské Třebové čekal v roce 1943 stejný 
osud jako v roce 1915. Byla přeměněna 
ve vojenský záložní lazaret. Žáci byli pře-
loženi do Litoměřic. Nejvétší klientelu 
pro soudy dědičného zdraví představo-
valo v Sudetech žactvo šedesáti pomoc-
ných škol (bez českých menšinových po-
mocných škol). Tito žáci byli všeobecně 
považováni za slabomyslné. Všechny tyto 
děti byly od svého přijetí do zvláštní ško-
ly hlášeny zdravotním úřadům, protože 
pro každé přijetí byl vyžadován úřední 
lékařský posudek.15' 

Pro Němce, kteří byli - coby příslušní-
ci Protektorátu - označováni za Čechy, 
nebyl zákon (GzVeN) v rámci Protekto-
rátu Čechy a Morava nikdy v platnosti. 

V této souvislosti je nanejvýš poučné, 
že v Zemském ústavu pro choromyslné 
v Opařanech existovaly během celého tr-
vání Protektorátu dvě německé třídy se 
17 duševně postiženými chlapci a 15 stej-
ně postiženými dívkami, které byly vede-
ny dvěma (zřejmě německými) řádovými 
sestrami. " ' 

Říšské ministerstvo spravedlnosti zří-
dilo v Sudetech soudy dědičného zdraví 
při každém soudním úřadu v sídle zem-
ského soudu teprve výnosem z 29. pro-
since 1939 a s působností od 1. ledna 



1940. Vrchní soud dědičného zdraví pro 
celé Sudety sídlil v Litoměřicích. 

Zemské soudy vznikly z bývalých čes-
koslovenských okresních soudů nebo byly 
nově založeny. 

Vrchnímu soudu v Litoměřicích tak 
podléhaly soudy v České Lípě, Chebu, 
Moravské Třebové, Novém Jičíně, Liber-
ci, Trutnově a v Opavě. 

Stejný soud ve Znojmě podléhal vrch-
nímu soudu ve Vídni. Nové Hrady pří-
slušely soudu v Křemži a vrchnímu sou-
du ve Vídni. 

Soudní úřady v Českém Krumlově, 
Vyšším Brodě, Chvalšinách, Kaplici, 
Vimperku a Horní Plané náležely k soud-
nímu okresu Linec, a tím i k vrchnímu 
soudu Sprengel-Linz. 

Zbylé šumavské soudní úřady v Kašper-
ských Horách, Hartmanicích, Nýrsku, 
Prachaticích, Volarcch a Vimperku pod-
léhaly soudu dědičného zdraví v Deggendor-
fú, a tím i vrchnímu soudu v Mnichově. 

Soudní úřad v Rokytnici nad Jizerou 
příslušel soudu dědičného zdraví v Klad-
sku, a tím i vrchnímu soudu ve Vratisla-
vi. Tam přináležel i soud dědičného zdra-
ví v Ratiboři, kterému podléhal v Sude-
tech soudní úřad v Hlučíně. 

V dobové literatuře byla sterilizační 
opatření „podporována" grafickým zná-
zorněním nákladů, které byly na postiže-
né vynaloženy. Tak se např. v časopise 
„Volk und Rasse" (1933, č. 4, s. 156) ob-
jevilo grafické znázorněni, z něhož vyplý-
vá, že pruský stát ročně vynakládá na žáka 
pomocné školy 573 říšských marek, pro 

vzdělavatelné duševně nemocné 950 říš-
ských marek, pro žáky od narození slepé 
nebo hluché 1500 říšských marek, zatím-
co na normální žáky bylo vynakládáno 
jen 125 říšských marek. 

Ve stejném časopise se objevil také člá-
nek s názvem „Německo - země bez žáků 
pomocných škol?", v němž se mimo jiné 
uvádí:,, Výdaje státu činí pro normálního 
žáka národní školy ročně v říšském prů-
měru 378 marek, ale po žáka pomocné 
školy již trojnásobně vyšší, totiž 1015 
marek. V roce 1931 bylo v Německu vyu-
čováno okolo 70.000 žáků pomocných 
škol. Nadstandardní výdaje pro žáky po-
mocných škol, tedy rozdíl mezi výdaji na 
normálního žáka a na žáka pomocné školy 
(pro žáka 637 marek), tedy činily okolo 
44.6 miliónů marek - sumu. která získá 
svůj vlastni význam teprve při přepočtu 
k ostatním cenám. Tak např. by mohl stát 
bez žáků pomocných škol jen z těchto pe-
něz zřídit celé sídliště s 4460 rodinnými 
domky (se 100 m1 zahrady) v hodnotě 
10.000 marek pro dědičně zdravé rodiny 
s více dětmi. Nebo by uvedená suma pe-
něz bez problémů stačila pro financováni 
50 vesnic s 15 statky (každý v průměru 
s 20ha půdy) a 750 rolnických synů z nej-
čistšich rodin by mohlo být usazeno ve vý-
chodních částech Německa a vytvořil tak 
živou zeď,, německé krve ". 1500 drsných 
rolnických pěsti by mohlo dobýval z ně-
mecké půdy chléb - a zatím musí být pe-
níze vynaloženy na potomky dědičně za-
tížených osob bez užitku a zisku pro ně-
mecký lid. S hlubokou bolesti vidíme v du-
chu armádu 70.000 žáků pomocných škol 



pochodoval celým Německem. - Ale jed-
nou musí býl tento silný proud méněcen-
nosti. který tu skrytě a jinde otevřeně leče 
před očima národa, konečně poražen 
Všude tam. kde se ohjevi a kde se mu daří. 
musi být zachvcen a jednou provždy zni-
čen. *"" 

PhDr. a MUDr. Gottlieb Tirala mezi 
jiným vysvětluje: „Německá říše vyda-
la v roce 1928/29 pro duševně nemoc-
né a duševně oslabené prostřednictvím 
zemských opatrovacich a pečovatel-
ských spolků okolo 108 miliónů marek. 
Vložime-li výkony státu do výdajů měst. 
které rovněž činí okolo 100 miliónů 
marek, dospějeme k celkovým výdajům 
ve výši okolo 200 miliónů marek ročně. 
Vedle přímých výdajů pro nemocné 
v ústavech a nemocnicích ale musíme 
zohlednit i výdaje pro postižené, nachá-
zející se v soukromé péči. kterých je 
podle odhadu 200.000. Při uvažováni 
minimálních nákladů ve výši 500 ma-
rek pro jednu osobu, dojdeme opět k vý-
dajům okolo 100 miliónů marek ročně. 
Veřejné a soukromé výdaje ledy činí 
ročně 300 miliónů marek. Jestliže po-
lom ještě ohodnotíme ušlou mzdu, kte-
rá přísluší duševně postiženým již jen 
za prostou přítomnost na pracovišti, 
minimálni a opatrnou sumou 1 marky 
denně, získáme při půl miliónu postiže-
ných, nemocných a méněcenných den-
ně 500.000 marek, což ročně činí sumu 
ve výši 180 miliónů marek Pokud k to-
mu ještě připočítáme náklady na pro-
voz a správu ústavních budov, výši je-
jich amortizace, činící ročně sumu 200 

až 220 miliónů marek ročně, dospěje-
me k ročním celkovým výdajům ve výši 
okolo 700 miliónů marek, které před-
stavuji ztrátu pro zdravý národ v dů-
sledku péče o přítomné duševně posti-
žené osoby. Snížením počtu duševních 
onemocnění na cca 60 % současného 
stavu bychom mohli ročně ušetřil mini-
málně 420 miliónů marek, tedy sumu, 
kterou hodlá Řiše ročně po 33-40 letech 
naspořit. Tato suma odpovídá kupitá-
lu okolo 20 miliard můrek (zvýrazněno 
již v originálu). 

Tyto propočty jsou ve srovnání s ame-
rickými o polovinu nižší. S jistotou tedy 
představují minimální čísla. 

Již po šesti letech, kdy se neobjeví prv-
ní ročník slabomyslných dělí, pocítíme 
příjemné ekonomické ulehčeni, uvědo-
míme-li si. že pruský stát vynakládá na 
normálního žáka národní školy ročně 
125 marek, na žáka pomocné školy již 
5 73 marek a na vzdělavatelného slabo-
myslného žáka dokonce 950 marek. Bě-
hem následujících 30 let by lak mohla 
Řiše v tomto směru uspořit cca 1.5 mi-
liardy marek".1*' 

Titulní obrázek v časopise „ Volk und 
Rasse" (1934, č. 1) představuje graf 
s názvem „Zvyšovánipočtu duševně ne-
mocných lidi v saských ústavech ", z ně-
hož vyplývá, že v roce 1921 bylo v sas-
kých ústavech ubytováno na 5000 lidí, 
na něž bylo kromě správních nákladů vy-
naloženo ročně 7,5 miliónu marek, při-
čemž se do roku 1930 počet lidi a výše 
nákladů na péči o ně zdvojnásobil. Mezi 
ekonomickým a rasově biologickým 



zdůvodněním sterilizace osob s „vroze-
nou slabomyslností" tedy existovalo pří-
mé spojení. 

Zákon (GzVeN) znal více provádčcích 
postupů, jimiž byly řešeny jednotlivosti 
a dodatky jako např. nucené potraty těhot-
ných žen. Podle 6. nařízení k uplatnění 
zákona GzVeN z 31. srpna 1939 měly být 
nové žádosti vystavovány jen „z důvodů 
zvláště velkého nebezpečí pro čistotu 
rasy". Jsou ale k dispozici fakta, svědčící 
o tom, že činnost příslušných soudů v ob-
lasti Sudet a ani provádění jimi nařízených 
sterilizací nebyly výše uvedeným naříze-
ním nijak zvlášť omezovány. Tak např. 
byla ještě koncem roku 1944 provedena 
sterilizace neslyšící ženy, nařízená soudem 
v Novém Jičíně. 

Je samozřejmé, že vydání zákona 
GzVeN nacistickou vládou Německa bylo 
zaregistrováno i československými spe-
cialisty. Například tehdejší nejvčtší čes-
koslovenský expert na oligofřenii a dušev-
ní postižení, Karel Herfort, ředitel Emes-
tina (jež muselo být z důvodů návratu le-
gionářů do Prahy přeloženo do Budenie) 
se pouze obdivně podivoval tomu, že ste-
rilizaci mají podléhat i alkoholici.19 ' 
U ostatních nemocných a zákonem ohro-
žených skupin osob ale zachovával tiché 
mlčení. Zdá se to být důkaz toho, že to, co 
nacistické Německo s jemu vlastní bezo-
hlednosti vyžadovalo, nacházelo u evrop-
ských sousedů tiché porozumění, ne-li 
souhlas, i když oficiálně by museli věcně 
a politicky podobné praxi odporovat. Pa-
ralely k antisemitismu nemusíme dlouho 
hledat. 
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