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2. Eutanazie 
„Negativní opatření vůči dědičným cho-

robám" se neomezovala jen na „vyčleně-
ní méněcenných z podílení se na zkvalit-
ňování německé krve". To se týkalo jen 
„lehčích případů". „Rasově degenerova-
ní" měli být zcela „vymýceni". Neblahé 
spojení sociálně darwinistických, ekono-
mických a rasově biologických názorů 
vedlo k usmrcování „pro život bezcenných 
živých bytostí". Označení vnitřně rozpor-
né samo o sobě. 

Poté, co měla být sterilizace, která byla 
prováděna podle platných zákonů zcela 
legálně, což znovu vysloveně zdůrazňu-
jeme, omezena, byl vypracován nový plán 
pro zabíjení nemocných a postižených 
osob a bylo rozhodnuto o jeho provádě-
ní. Mezi četnými projevy nehumánnosti 
nacistického režimu představuje masové 
zabíjení bezbranných a bezmocných ne-
mocných a postižených osob zvláště od-
strašující příklad. 

Dokumenty, nashromážděné Ernstem 
Klee, týkající se eutanazie, tvoří výcho-
diska výše uvedených tvrzení.20 'Vyplývá 
z nich např., že o masovém zabíjení se 
uvažovalo i pro oblast Sudet, pokud se to 
týkalo „pro další život bezcenných živých 
bytostí". V západočeském městečku Dob-
řany (zvaného od roku 1939 Wiesen-
grund), sídle okresního soudu, ležícím 
přímo na jazykové hranici, byl v letech 
1876 a 1883 zřízen „Královský český 
zemský ústav pro slabomyslné", který na 
rozloze 45 ha disponoval 73 budovami. 
Psychiatrická klinika, plánovaná původ-
ně pro 800 pacientů, tvořila vlastně sobě-
stačné městečko. Jeho rozloha a vybave-
nost vedla k tomu, že šiji britští letci spletli 
se Škodovými zbrojařskými závody v Plz-
ni a celý ústav ve dnech 16. a 17. dubna 
1943 ve třech náletových vlnách vybom-
bardovali. 311 lidí zahynulo a 704 pacien-
tů bylo těžce zraněno. V té době byl ústav 
naplněn více než 3000 pacienty, převeze-
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nými sem v důsledku stálych změn z ně-
meckých říšských ústavů.2" 

Podobná stěhování probíhala ke konci 
války v důsledku ničení budov stále čas-
těji. Např. v Dobřanech bylo koncem vál-
ky soustředěno na 4000 pacientů, o něž 
se staralo na 300 pečovatelů a sester, 
120 řemeslníků v dílnách a 10 lékařů. 

I z toho lze vyvozovat závěry, že dodnes 
mnoho zúčastněných osob, které vědomě 
či nevědomě zažily tehdejší dobu, se z po-
chopitelných důvodů pokouší žít nenápad-
ným soukromým životem. 

V rámci probíhajících opatření k usmr-
cování osob v tzv. Třetí říši docházelo 
k četným akcím, během nichž byly zejmé-
na postižené osoby hromadně likvidovány. 

2.1. „Dětská eutanazie" 
Jednou z těchto akcí byla tzv. „dětská 

eutanazie", která byla zahájena na přelo-
mu let 1938/39 „Případem Knauer" (Fall 
Knauer). Pan Knauer - otec dítěte, které „se 
narodilo slepé, vykazující rysy idiotství 
a kromě toho s chybějící nohou a částí 
paže" - se koncem roku 1938 obrátil přímo 
na Hitlera s prosbou, aby „tomuto dítěti 
nebo této bytosti byl darován život". 22/Dítě 
bylo umístěno na univerzitní klinice v Lip-
sku u profesora Wernera Catela. Dr. Karl 
Brandt, osobní Hitlerův lékař, sdělil bě-
hem norimberského lékařského procesu, 
že mu dal Hitler osobní příkaz zjistit u lé-
kařů, kteří se dítětem zabývali, zda údaje 
sdělené otcem odpovídají skutečnosti. 
Pokud ano, měl lékařům sdělit, že je mož-
né provést eutanazii. ...Pokud by lékaři 
měli o navrženém postupu nějaké právní 

pochybnosti, měl se z Hitlerova pověření 
snažit o jejich potlačení. Martin Borman 
tehdy obdržel pověření, aby poskytl teh-
dejšímu ministru spravedlnosti Giirtnero-
vi odpovídající sdělení kvůli lipskému 
případu.23' Dr. Hans Hefelmann vylíčil 
následky lipského případu „Fall Knauer" 
následovně: „ Případ Knauer vedl k tomu, 
že Hitler zplnomocnil Brandta [osobní 
Hitlerův lékař] a Bouhlera [říšský vůdce 
NSDAP a vedoucí Hitlerovy kanceláře], 
aby v podobných případech jako byl Fall 
Knauer postupovali obdobně. Toto zmoc-
nění muselo být předáno v době, když 
Brandt oznamoval Hitlerovi vyřízeni pří-
padu „Knauer ". Když mi krátce na to pro-
fesor Brandt sděloval pověření, abych 
sestavil poradni sbor, muselo jeho sesta-
vování probíhat s ohledem na fakt, že se 
jedná o „říšskou tajnou záležitost". Dů-
sledkem pak bylo to, že do sboru mohli 
být vybráni jen ti lékaři, o nichž bylo zná-
mo, že jsou pozitivně naladěni".24/ 

V roce 1939 pak byl sestaven poradní 
lékařský sbor, který připravoval „dětskou 
eutanazii". Poté, co byly v květnu 1939 
ukončeny gremiálni porady, byla nepro-
dleně vytvořena zastírací organizace s ná-
zvem „Říšský výbor pro vědecké ucho-
pení dědičných a dispozičně podmíněných 
těžkých utrpení" (Reichsausschufl zuř wis-
senschaftlichen Erfassung von erb- und 
anlagebedingten schweren Leiden). Dne 
18. srpna 1939 byla prostřednictvím přís-
ně důvěrného výnosu Říšského minister-
stva vnitra zavedena ohlašovací povinnost 
fyzicky nebo duševně postižených novo-
rozenců. V rámci tzv. dětské eutanazie 



bylo usmrceno téměř 5000 postižených 
dětí.25' 

Narození postižených dětí většinou 
ohlašovali porodní báby, ošetřovatelé a lé-
kaři. Tyto děti byly soustřeďovány - čás-
tečně se souhlasem rodičů (jimž byla dá-
vána naděje na zlepšení stavu dítěte po-
mocí zvláštních terapeutických možnos-
tí), částečně pomocí donucovacích pro-
středků - do 30 „dětských odborných od-
dělení", které byly od roku 1939 opatřeny 
krycím názvem „léčebné pečovatelské 
ústavy" (Heilpflegeanstalten). Většina 
„dětských odborných oddělení" byla zří-
zena teprve po přerušení procesů eutana-
zie mezi dospělými osobami. K provádě-
ní dětské eutanazie byli vedoucí lékaři 
„proškoleni" v „Říšském školícím středis-
ku" (Reichsschulsstation) v Brandenbur-
gu. Do této činnosti nebyl žádný lékař 
nucen. Děti byly usmrcovány jedem nebo 
prostým vyhladověním podle předem na-
plánovaných termínů tak, aby nedošlo 
k podezřelému nakupení případů úmrtí. 
Před smrtí byly děti většinou vyšetřeny 
nejen po stránce lékařské, ale byly podro-
beny i různým „inteligenčním testům" 
a zkouškám způsobilosti. Z důvodů lep-
ších diagnostických možností byla v měs-
tečku Irsee ve Švábsku zřízena „pomocná 
škola pro slabomyslné" (Schwachsinnig-
enhilfsschule).25' Somatická onemocnění 
ovšem nesměla být v „dětských odborných 
odděleních" ošetřována. Usmrcování dětí 
bylo prováděno až do konce války. Po-
slední dvě děti, které ležely v Eglfingu/ 
/Haar u Mnichova, byly otráveny Lumi-
nalem 27. a 30. dubna 1945, tedy ve 

dnech, kdy Mnichov obsadila americká 
armáda. Jednalo se o děti utečenců, kteří 
se chtěli v Bavorsku zachránit před postu-
pující sovětskou armádu.26/ 

2.2. „Akce T 4" 
Další akcí, během níž byli postižení lidé 

usmrcováni, byla tzv. Akce T 4, které pad-
ly za oběť zejména duševně a tělesně po-
stižení. V říjnu 1939 podepsal Hitler 
zmocňovací dokument, který byl antida-
tován k 1. září 1939, tedy ke dnu vypuk-
nutí války. Zněl následovně: 

Berlín, 1. září 1939 
„Adolf Hitler, říšský vůdce Bouhler 

a Dr. med. Brandt jsou pověřeni zodpo-
vědností, aby rozšířili jmenovitě mezi ur-
čené lékaře informace o tom, že podle lid-
ských měřítek má být v případě nevyléči-
telných nemocí na základě kritického po-
souzení stavu nemoci umožněna milosrd-
ná smrt. 

sig. Adolf Hitler"}1' 

Tento dokument, který Hitler napsal na 
soukromý dopisní papír, nemůže být při-
rozeně žádným právním podkladem pro 
masové usmrcování postižených lidí, ale 
„ stane (se) v budoucnu dostatečným zá-
kladem profesorům a vyšším právníkům -
protože se jedná o Hitlerovu vůli "}*' V ro-
ce 1934 převzal Philipp Bouhler vedení 
vůdcovy kanceláře (KdF). V tomto Hitle-
rovi bezprostředně podřízeném postavení 
a s přímou zodpovědností vůdci byla 
Bouhlerova kancelář od roku 1936 také 



nejvyšší instancí pro právo milosti.9 'Akce 
T 4 byla zahájena dne 21. září 1939 vý-
nosem zdravotnického oddělení Říšského 
ministerstva vnitra, který otiskujeme v pl-
ném znění: 

„ Všem a) mimopruským zemským vlá-
dám 
b) panu Říšskému komisaři pro Sársko 
c) pánům vládním prezidentům (včetně 

Karlových varů. Ostí nad Labem a Opa-
vy) 

d) panu policejnímu prezidentovi v Ber-
lině 

e) panu zemskému hejtmanovi Východní 
Marky [Ostmark] 

f ) panu starostovi města Vídně. 
Sdělit: 

a) panu Říšskému komisaři pro znovusjed-
nocení Rakouska a Německé říše 

b) panu vrchnímu starostovi města Berli-
na. 

Za účelem podchyceni veškerých ústa-
vů nacházejících se na území Říše, 
v nichž se nacházejí duševně nemocni, 
epileptici a slabomyslní, vydávám roz-
hodnuti o vytvořeni seznamu všech ústa-
vů a to do 15. října 1939. Registrovány 
musí být všechny ústavy, bez ohledu zda 
se jedná o veřejná, obecní, charitativní 
nebo soukromá zařízení. Dále musí se-
znam obsahovat i další ústavy sloužící 
jiným účelům (např. sanatoria nebo sta-
robince), ale které disponují speciální-
mi odděleními nebo které pečují o jistý 
počet různě duševně nebo tělesně posti-
žených osob. Hlášení musí dodržovat 
následující vzor: 

a) název ústavu 
b) přesná poštovní adresa 
c) vlastník nebo zřizovatel ústavu 
d) počet míst (lůžek). 

Prosím o přesné dodržení postupu 
v předepsaném čase. 

Příslušným ústcn'úm budou zaslány vše-
obecné dotazníky zaměřené na provoz 
ústavu, jakož i speciální dotazníky pro 
jednotlivé pacienty. Zasílání dotazníků 
bezprostředně následuje a předpokládá se 
včasné zpětné odeslání odpovědí. Vyhra-
zuji si nárok na možnost Vašeho spolu-
působení v případě, že se při vyhodnoco-
vání odpovědí objeví obtíže. 

V zastoupení 
sign. dr. Conti.30/ 

Dne 9. října 1939 začalo systematické 
podchycování obyvatel ústavů, přesně 
podle výnosu Říšského ministerstva vnit-
ra. Vedoucí ústavní lékaři začali vyplňo-
vat dotazníky pro jednotlivé pacienty. 
Postup byl srovnatelný s postupem při 
usmrcování dětí. Nemocní a postižení byli 
nahlášeni „Říšskému výboru" při kancléř-
ství prostřednictvím zaslaných vyplněných 
dotazníků. „Říšský výbor" zaslal každý 
dotazník vždy třem „nezávislým" posuzo-
vatelům Říšského ministerstva vnitra, kteří 
byli za tuto činnost honorováni. Bez ja-
kýchkoliv dalších informací o postižených 
osobách a bez znalosti průběhu jejich ne-
moci bylo rozhodováno o jejich smrti. Na 
rozdíl od postupu při dětské euthanasii zde 
existovali ještě dva vrchní posuzovatelé 
a sice v osobách prof. dr. Heyde, ředitele 
Psychiatrické univerzitní kliniky ve Wůrz-



burgu, a dr. Nitsche, ředitele Saského 
zemského pečovatelského a léčebného 
ústavu v Sonnesteinu u Pimy. Během tzv. 
Akce T 4 došlo v době od konce roku 
1939 do srpna 1940 k systematickému 
usmrcení více jak 70.000 osob, převážně 
duševně nebo tělesně postižených. Oběti 
byly usmrcovány plynem většinou v ná-
sledujících šesti usmrcovacích ústavech: 
Grafeneck/Wilrttemberg, Brandenburg/ 
Havel, Hartheim/Linz, Sonnenstein/Pima, 
Bernburg/Saale a Hadamar/Limburg. '" 
Podle zachovaných nacistických úředních 
údajů padlo této akci za oběť 70.273 
osob.32'Regionální historická bádání, kte-
rá přirozeně chybí pro území, z nichž bylo 
německé obyvatelstvo po válce z rozhod-
nutí vítězných mocností odsunuto, doklá-
dají, že výše uvedené instituce byly nej-
aktivnější v rámci Akce T 4, jak také do-
kládají dokumenty ze sídla „správy eut-
hanasie" v Berlíně-Charlottenburku, Tier-
gartenstr. 4. Podle nich posuzoval např. 
dr. PfannenmUller, ředitel ústavu v Eglfin-
gu u Mnichova, ve dnech 23. a 24. dubna 
1941 200 pacientů vlastního ústavu a zá-
roveň i 200 pacientů z ústavu v Dobřanech 
(Wiesengrund) z vládního okresu Cheb se 
sídlem v Karlových Varech."' 

2.3. „Zvláštní léčení 14 f 13" 
Na pokyn Himmlera, říšského vůdce SS, 

byli v koncentračních táborech nejdříve 
usmrcování vězni „duševně nemocní, sla-
bomyslní a zmrzačelí". Léčebné a pečova-
telské ústavy využívaly této situace k to-
mu, aby se zbavovaly zejména pacientů, 
kteří byli z hlediska trestně právního nepo-

stižitelnými pachateli různých trestních činů 
a byli v ústavech vzhledem ke svému po-
stižení zavřeni a hlídáni. Takoví „gauneři, 
asociálové a zločinci" byli např. převezeni 
z ústavu v Eglfingu u Mnichova k usmrcení 
do koncentračního tábora v Dachau.M'To, 
že byli postižení a nemocní, platící podle 
tehdejší dikce za neárijce, v ústavech vy-
vražďováni, není nic divného. Kolik věz-
ňů padlo za oběť „zvláštnímu léčení 
14 f 13" nelze dnes již zjistit. Odhaduje se, 
že např. jen do Hanheimu v Homím Ra-
kousku bylo z koncentračních táborů po-
sláno na smrt na 30 000 lidí."' 

2.4. „Divoká eutanazie" 
Bez ohledu na tzv. oficiální zastavení 

procesů euthanasie vůdcovým výnosem ze 
dne 24. srpna 1941 docházelo v němec-
kých ústavech i nadále k masovému usmr-
cování duševně nemocných a tělesně po-
stižených pacientů až do konce války, kte-
ré je dnes známé pod názvem „divoká 
euthanasie". V pracích E. Klee najdeme 
jednotlivé informace o podpoře masové-
ho zabíjení zejména ve východoněmec-
kém prostoru. ,6 /Počátkem března 1945 
zde měly jednotky Rudé armády v úmys-
lu provést rozsáhlé právní šetření. Z něho 
např. vyplývá, že v Meseritz-Obrawalde 
bylo denně násilně usmrcováno 20 až 
50 lidí, a to až do vstupu sovětských jed-
notek v únoru 1945. 58letý dozorce muž-
ského oddělení, Hermann Gulke, a téměř 
30 let v ústavu pracující pečovatelka žen-
ského oddělení, Armanda Ratajczak, byli 
sovětským vojenským tribunálem odsou-
zeni k smrti a krátce nato zastřeleni. 



Během války neustále probíhaly přesu-
ny pacientů a postižených do jiných ústa-
vů, většinou chatrně podložených potře-
bami válečného hospodářského plánová-
ní nebo odvoláním se na Říšského komi-
saře obrany. Účel těchto akcí byl větši-
nou ale jednoznačný. Převážené osoby 
mohly být totiž usmrceny. Následné vý-
zkumné konfrontace s účastníky jsou tím 
velmi ztížené, ne-li přímo nemožné. Pro-
tože ústavy, v nichž byli postižení usmr-
cování, vykazovaly oficiálně fingované 
příčiny smrti a určení úředníci v ústavech 
vystavovali úmrtní listiny s falešnou pří-
činou úmrtí, nemají dnes přímí postižení 
nebo jejich zástupci žádnou právní mož-
nost nechat tehdejší postupy přezkoumat. 
Podaná oznámení by ale nebyla stejně 
vyřízena. Ještě 5. ledna 1945 přišel tele-
grafický pokyn: „Okamžitě převézt 
320 nemocných z ústavu Reichenau 
u Kostnice do ústavu v Dobřanech u Plz-
ně".37 Becker píše ve své práci, že jenom 
z katolických charitativních domovů pro 
duševně nemocné bylo od roku 1936 až 
k 3. lednu 1945 přeloženo celkem 11.225 
chovanců, z nich na 200 do ústavu Kual-
kowski u Lemberku (správně asi Kulpar-
kow, podle Klee 1983), 80 do Meseritz-
Obrawalde v západním Prusku, 60 do Tie-
genhofu u Gnesenu, 40 do Tworek u Var-
šavy, 87 do Dobřan u Plzně a 1338 do ne-
známých ústavů, z nichž většina pravdě-
podobně ležela ve východních oblastech 
Říše.38/ Že i z dobřanského ústavu byli 
chovanci dále převáženi do jiných ústa-
vů, je nabíledni. 

Závěrem 
Z výše uvedených skutečností je pocho-

pitelné, že postižené osoby nemají ani 
dnes zájem poskytovat informace pro ak-
tuální badatelské účely. Jejich strach z ob-
dobí nacismu a jejich obavy zmožného 
připomínání si tehdejších křivd a utrpení 
jsou zcela oprávněné.3" Stejně tak je po-
chopitelné, že nechce vypovídat ani nikdo 
z bývalých pečovatelů a ošetřovatelů. Při 
zaviněných nebo nezaviněných osudech, 
které jednotlivce z těchto kruhů potkaly, 
je vysvětlitelný jejich retentivní způsob 
chování. Hranice mezi aktivní spoluúčas-
tí, vědomou připraveností pomoci a pasív-
ním sledováním je velmi nezřetelná. Do 
procesů usmrcování byli vtaženi (téměř) 
všichni pečovatelé (lékaři, ošetřovatelé 
a setry) o postižené a ve smyslu zákona 
GzVeN i všichni učitelé speciálních 
škol.40/Skutečnost, že se tito lidé musí prá-
vem nebo neprávem ještě dnes obávat ně-
jakého druhu sankcí, lze interpretovat jako 
základ jejich výpovědní zdrženlivosti. 
Předsudky vůči postiženým, které vedly 
nejen v dobách nacistického režimu k je-
jich pronásledování, jsou dnes stejně moc-
né jako v minulosti. 
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