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V roce 1935 řekl Adolf Hitler Gerhardu 
Wagnerovi 3, říšskému vedoucímu lé-
kařů (Reichsärzteführer), že v případě 
rozpoutání války nařídí provedení „eu-
tanazie.“4 Tomuto slovu dostál v říjnu 
1939, kdy vydal písemné zmocnění 
k provedení „eutanazie“ na nevylé-
čitelně nemocných.5 „Eutanazie“ se 
tak stala vedle Zákona k zabránění 
početí dědičně postiženého potomstva 
(Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses), který nacistický 
režim přijal již 14. července 1933,6 
dalším krokem k vytvoření rasově 

čisté a zdravé německé společnosti 
v nacistickém duchu. 

Před zahájením „eutanazie“ ne-
vyléčitelných dospělých pacientů 
psychiatrických ústavů na přelomu 
let 1939/40 byla nejprve připravena 
„eutanazie“ dětí. K jejímu spuštění 
údajně vedla žádost rodiny Knauerů 
z Lipska z přelomu let 1938/39. Ta se 
měla obrátit na ředitele dětské uni-
verzitní kliniky v Lipsku, profesora 
Wernera Catela7 s prosbou, aby usmr-
til jejich nevyléčitelně postiženého po-
tomka. Po Catelově odmítnutí s tím, 

že je to nezákonné, měl otec dítěte 
o totéž požádat Adolfa Hitlera. Ten 
pověřil svého osobního lékaře Karla 
Brandta8 konzultací s lékaři ohledně 
zdravotního stavu dítěte s tím, že 
pokud je zpráva o slepém retardova-
ném dítěti bez částí končetin, s malou 
hlavou a trpícím ne ustálými křečemi 9 
pravdivá, má být lékařům povolena 
„eutanazie“. Po Catelově kladné od-
povědi měla být lékařům na dětské 
klinice v Lipsku „eutanazie“ povolena. 
Podle nejnovějších zjištění se ale tento 
případ, uváděný po desetiletí ve veške-

1  Citováno podle DWORK, Déborah – VAN PELT, Robert Jan: Osvětim. 1270 až současnost. Argo, Praha 2006, s. 65. 
2  Citováno podle BURLEIGH, Michael: Třetí říše. Nové dějiny. Argo, Praha 2008, s. 320.
3  G. Wagner (18. 8. 1888 – 25. 3. 1839), lékař, 1929 NSDAP, 1932 vůdce Svazu nacionálně socialistických lékařů, 1934 úřední vedoucí 

v Hlavním úřadu pro lidové zdraví říšského vedení NSDAP, 1935 šéf Říšské lékařské komory a říšský vedoucí lékařů, propagátor nacis–
tických rasově hygienických opatření. 

4  PROCTOR, Robert N.: Rasová hygiena. Lékařství v době nacismu. Academia, Praha 2009, s. 200.
5  Viz ZEMAN, Pavel: „Tam byl ten krejčí z Čech“. Nacistický program „eutanazie“ a Němci z Českého Krumlova. Paměť a dějiny, 2013,  

roč. VII, č. 1, s. 83.
6  Viz např. PROCTOR, Robert N.: Rasová hygiena, s. 107–131
7  W. Catel (27. 6. 1894 – 30. 4. 1981), dětský lékař, 1933 ředitel dětské univerzitní kliniky v Lipsku, 1937 NSDAP, od 1939 činný v berlínské 

centrále pro dětskou eutanazii. Po druhé světové válce popřel podíl na zabití dítěte. Bundesarchiv Berlin (dále jen BArch Berlin), R 178 
(Euthanasie, EVZ Akte /dále jen R 178/), Karton Nr. 25, EVZI/25, Akte 2, výpověď Prof. Wernera Catela u zemského soudu v Hannoveru 
14. 5. 1962, fol. 21–24.

8  K. Brandt (8. 1. 1904 – 2. 6. 1948), od 1934 Hitlerův osobní chirurg, od 1939 Hitlerův pověřenec pro „eutanazii“, 1932 NSDAP, 1933 SS, 
1941 říšský komisař pro sanitní a zdravotní záležitosti, 1944 Obergruppenführer a Generalleutnant der Waffen-SS, 1947 odsouzen 
k trestu smrti v norimberském lékařském procesu, popraven 1948.

9  BArch Berlin, R 178, Karton Nr. 25, EVZI/25, Akte 2, výpověď Prof. Wernera Catela u zemského soudu v Hannoveru 14. 5. 1962, fol. 23. 
Překlad citací v textu autor.

Kancelář vůdce NSDAP  
a akce „T4“

Již v roce 1924 napsal Adolf Hitler v Mein Kampfu, že není možné nechat nevylé
čitelně nemocné, aby dál trvale infikovali zdravé.1 O tři roky později se na sjezdu 
Nacionálně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) v Norimberku zmínil 
ve svém projevu o eugenickém zabíjení novorozenců: Pokud Německo každý rok 
získá milion dětí a zbaví se 700 000 až 800 000 nejslabších jedinců, potom by  
v konečném důsledku mělo sílit. Největší nebezpečí pro nás představuje neumožnit 
proces přírodního výběru, a tím se ošidit o možnost získávat schopné jedince.2
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10  H. Hefelmann (4. 10. 1906 – 12. 4. 1986), zemědělský inženýr, 1931 NSDAP, 1937 vedoucí oddělení IIb Kdf, organizátor dětské „eutanazie“, 
1948–1956 Argentina, od 1956 Německo, 1972 prohlášen pro svůj zdravotní stav za nezpůsobilého k trestnímu stíhání. 

11  KLEE, Ernst: „Euthanasie“ im Dritten Reich. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 
2010, s. 83.

12  Ph. Bouhler (11. 9. 1899 – 19. 5. 1945), 1920 NSDAP, účastník Hitlerova puče v Mnichově 1923, 1925 vedoucí NSDAP, 1933 SS, 1934 šéf KdF, 
od 1939 spoluorganizátor „eutanazie“, po zatčení Američany 1945 spáchal sebevraždu.

13  K tomu viz např. BERGER, Sara: Experten der Vernichtung. Das T4-Reinhardt-Netzwerk in den Lagern Belzec, Sobibor und Treblinka. 
Hamburger Edition, Hamburg 2013, s. 278–291.

Kvalitativní pokles obyvatelstva při příliš slabé porodnosti osob s vysokou hodnotou. Tak to dopadne, když budou mít méněcenní čtyři děti a osoby  
s vysokou hodnotou dvě. Propaganda proti postiženým, Německo, 30. léta 20. století. Foto: AKPR

ré základní odborné literatuře o pro-
gramu „eutanazie“ , neodehrál. Jeho 
kořeny leží v poválečných výpovědích 
organizátorů celé akce Karla Brandta 
a Hanse Hefelmanna10, kteří si chtěli 
svedením odpovědnosti za zahájení 
„eutanazie“ na Hitlera vytvořit alibi.11 

Bez ohledu na pravdivost příběhu 
o „dítěti K.“ bylo Adolfem Hitlerem 
v  roce 1939 povoleno postupovat 
analogicky v dalších případech. Pro 

utajení programu zabíjení nevyléčitel-
ně nemocných dětských pacientů byl 
založen Říšský výbor pro vědeckou 
evidenci závažných dědičných a vroze-
ných těžkých chorob (Reichsausschus 
zur wissenschaftlichen Erfassung von 
erb- und anlagebedingten schweren 
Leiden). U jeho zrodu stáli Hitlerův 
lékař Karl Brandt a Philipp Bouhler12, 
šéf Hitlerovy zvláštní osobní kance-
láře, která sehrála v letech 1939–1945 

neblahou roli nejen při přípravě a pro-
vedení programu dětské „eutanazie“ 
a „eutanazie“ dospělých, ale posléze 
i ve vyhlazování Židů v okupovaném 
Polsku a pronásledování a zabíjení 
Židů v severní Itálii.13 

Ta nesla název Kancelář vůdce 
NSDAP (Kanzlei des Führers der 
NSDAP, KdF) a jako stranický úřad 
byla nezávislá na vedení NSDAP i Říš-
ském kancléřství. O jejím založení bylo 
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rozhodnuto v roce 1934 na říšském 
stranickém sjezdu NSDAP v Norimber-
ku. Šlo o soukromou kancelář pod-
léhající přímo Adolfu Hitlerovi jako 
říšskému vůdci NSDAP a původně byla 
určena především k vyřizování dotazů 
a žádostí o milost adresovaných vůdci 
NSDAP. Její založení mělo podtrhnout 
Hitlerovu vůdčí úlohu v čele němec-
kého státu a nacistické strany, která 
již byla vyjádřena existencí tří jiných 
kanceláří přímo podléhajících Adolfu 
Hitlerovi – prezidiální kanceláře jako 
kanceláře hlavy státu vedené Ottou 
Meissnerem,14 kanceláře říšského 
kancléře v čele s Hansem Lammer-
sem15 a stranické kanceláře v Mnicho-
vě vedené Martinem Bormannem16 (do 
roku 1941 štáb zástupce Vůdce vedený 
Rudolfem Heßem17). 

Vedoucím KdF se stal 17. listopadu 
1934 Philipp Bouhler. Kancelář sídlila 
nejdříve v berlínské ulici Lützowufer, 
posléze se přestěhovala do budovy 
nového Říšského kancléřství na 
Voßstraße 4. Zpočátku malý úřad, 

který v únoru 1935 čítal 42 zaměst-
nanců,18 se postupně rozrostl a v roce 
1939 již zaměstnával 195 osob. V roce 
1938 se struktura KdF ustálila na pěti 
odděleních: šlo o Hauptamt I/ Hlavní 
úřad I (osobní Hitlerovy záležitosti), 
Hauptamt II (záležitosti státu a stra-
ny), Hauptamt III (milosti ve stranic-
kých záležitostech), Hauptamt IV 
(sociální a hospodářské záležitosti) 
a Hauptamt V (vnitřní záležitosti, per-
sonální úřad).19 Hlavní pracovní náplni 
KdF bylo 1) vyřizování žádostí o milost 
v trestních i ve stranických záleži-
tostech (spolurozhodování od 1938),  
2) přidělování deviz, poskytování hos-
podářské pomoci a udělování koncesí, 
3) vyřizování žádostí o povolení výji-
mek ze zákazu uzavírat manželství 
árijců s neárijci (norimberské zákony 
1935)20 a výjimek ze zákona o nuce-
ných sterilizacích.21 

Z třetího okruhu úkolů také vy-
plynula odpovědnost KdF za přípra-
vu a realizaci násilné „eutanazie“ 
nevyléčitelně nemocných dětských 

i dospělých pacientů. Žádosti rodičů 
postižených dětí o provedení „eutana-
zie“ na jejich nemocných potomcích, 
adresované Adolfu Hitlerovi prostřed-
nictvím KdF, se staly argumentem pro 
realizaci dětské „eutanazie“.22 Za ni byl 
odpovědný již zmíněný Říšský výbor, 
který pracoval skrytě pod KdF. V jeho 
čele stál Hans Hefelmann, současně 
zastávající místo vedoucího odděle-
ní IIb Kdf, do jehož pracovní náplně 
patřily styky s říšskými ministerstvy 
a žádosti o milost. Ten společně se 
svým zástupcem Richardem von He-
generem23 a lékaři Wernerem Cate-
lem, Heinsem Heinzem24 a Ernstem 
Wentzlerem25 rozhodovali na základě 
zvláštních dotazníků o životě a smrti 
postižených dětí.26

Společně s dětskou „eutanazií“ řídil 
Hlavní úřad II Kdf vedený Viktorem 
Brackem27 a jeho zástupcem Werne-
rem Blankenburgem28 i všechny zále-
žitosti spojené s „eutanazií“ dospělých. 
Dne 18. července 1939 sdělil vedoucí 
oddělení IIb KdF a Říšského výboru 

14  O. Meissner (13. 3. 1880 – 27. 5. 1953), státní sekretář v úřadu říšského prezidenta 1919–1934, šéf prezidiální kanceláře Adolfa Hitlera 
1934–1945.

15  H. Lammers (27. 5. 1879 – 4. 1. 1962), od 1933 státní sekretář, vedoucí kanceláře říšského kancléře, 1949 odsouzen na 20 let, 1951 propuštěn.
16  M. Bormann (17. 6. 1900 – 2. 5. 1945), 1933–1941 štáb zástupce Vůdce, 1943 sekretář A. Hitlera, 2. 5. 1945 úmrtí v Berlíně.
17  R. Heß (26. 4. 1894 – 17. 8. 1987) 1933–1941 zástupce Vůdce, 1941–1945 v britském zajetí, 1946 odsouzen na doživotí, 1987 sebevražda ve vězení.
18  BArch Berlin, NS 10/6, Anordnung Kanzlei des Führers, Februar 1935, fol. 90–91.
19  Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (dále jen HHStAW), Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (ab 1945), 

Heyde, Werner u. a., Abt. 631 a (dále jen Abt. 631 a), Nr. 90–91a, výslechový protokol Dr. Hans Hefelmann, München 31. 8. 1960, s. 9–11.
20  V Zákoně o ochraně krve bylo mimo jiné stanoveno: § 1) Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného 

charakteru jsou zakázány. Uzavřená manželství jsou neplatná, i když byla uzavřena v zahraničí.
21  Ke Kdf viz např. FRIEDLANDER, Henry: Der Weg zum NS–Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung. Berlin Verlag, Berlin 1997, s. 84–151.
22  Tamtéž, s. 84–116.
23  R. von Hegener (2. 9. 1905 – 18. 9. 1981), bankovní úředník, 1931 NSADP, 1937 Kdf, spoluorganizátor dětské „eutanazie“, 1952 odsouzen 

Zemským soudem v Magdeburku na doživotí, 1956 propuštěn na svobodu.
24  H. Heinze (18. 10. 1895 – 4. 2. 1983), dětský lékař, 1933 NSDAP, 1941 předseda Německé společnosti pro dětskou psychiatrii a léčebnou 

pedagogiku, jeden ze tří lékařských expertů (posuzovatelů) „organizace T4“ pro dětskou „eutanazii“, 1946 odsouzen sovětskými úřady 
na 7 let za kruté zacházení se zahraničními dělníky, 1954 ředitel dětské psychiatrické kliniky ve Wunstorfu, 1966 zastaveno trestní 
stíhání kvůli zdravotnímu stavu. 

25  E. Wentzler (3. 9. 1891 – 9. 8. 1973), dětský lékař, 1936 NSDAP a SA, 1939–1945 jeden ze tří lékařských expertů (posuzovatelů) „organi-
zace T4“ pro dětskou „eutanazii“, po válce provozovatel vlastní dětské kliniky, opakovaně vyslýchán kvůli zločinům „eutanazie“, ale 
nikdy za ně trestně nestíhán. 

26  PROCTOR, Robert N.: Rasová hygiena, s. 206.
27  V. Brack (9. 11. 1904 – 2. 6. 1948), 1923 SA, 1929 NSDAP a SS, 1934 štábní vedoucí v KdF, 1936 říšský vedoucí a šéf Hlavního úřadu II KdF, 

1942 Waffen-SS, organizátor „eutanazie“, zodpovědný za vyhlazování Židů v táborech Belzec, Sobibor, Treblinka, 1947 odsouzen k tres-
tu smrti v norimberském lékařském procesu, popraven 1948.

28  W. Blankenburg (19. 6. 1905 – 28. 11. 1957), 1929 NSDAP a SA, zástupce a od srpna 1942 šéf Hlavního úřadu II Kdf, po 1945 používal 
manželčino rodné příjmení Bieleke, 1956 na návrh manželky prohlášen od 31. 12. 1945 za mrtvého, do své smrti udržoval čilé kontakty 
s řadou činovníků programu „eutanazie“.
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29  L. Conti (24. 8. 1900 – 6. 10. 1945), lékař, 1923 SA, 1927 NSDAP, 1930 SS, 1933 státní komisař pro zdravotnictví pruského ministerstva 
vnitra, 1936 vedoucí lékařské služby při olympijských hrách v Berlíně, 1939 nástupce Gerharda Wagnera ve funkci říšského vedoucího 
lékařů, 1945 sebevražda ve vazbě v Norimberku. 

30  PROCTOR, Robert N.: Rasová hygiena, s. 207.
31  H. Linden (14. 9. 1899 – 27. 4. 1945), lékař, 1925 NSDAP, 1933 vládní rada Říšského zdravotního úřadu a ministerský ředitel Říšského 

ministerstva vnitra pro zdravotnictví a lidovou péči, 1941 říšský pověřenec pro léčebné a pečovatelské ústavy, podíl na organizování 
„eutanazie“ a akce „Reinhard“, sebevražda 1945.

32  Viz ZEMAN, Pavel: „Tam byl ten krejčí z Čech“, s. 83.
33  GREVE, Michael: Die organisierte Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ im Rahmen der „Aktion T4“. Centaurus-Verlagsgesellschaft, Pfaffe-

nweiler 1998, s. 21.
34  Tamtéž, s. 501.

Hans Hefelmann Viktoru Brackovi, 
že Adolf Hitler povolil říšskému ve-
doucímu lékařů Leonardu Contimu29 
provádění „eutanazie“ dospělých.30 
S její organizací začali Karl Brandt 
a Philipp Bouhler ve spolupráci s Leo-
nardem Contim a vedoucím referátu 
pro léčebné a pečovatelské ústavy 
ministerstva vnitra (Referatsleiter 
für Heil- und Pflegeanstalten im In-
nenministerium) Dr. Herbertem Lin-
denem31 v průběhu léta 1939. K jejímu 
zahájení podepsal Adolf Hitler v říjnu 
1939 zmocnění (antedatované k 1. 9. 
1933),32 na jehož textu pracovali nej-
spíše Philipp Bouhler, Viktor Brack, 
Karl Brandt a Werner Blankenburg 
společně s některými psychiatry.33 
Všeobecná formulace …aby nevyléči-
telně nemocným byla poskytnuta smrt 
z milosti podle lidského uvážení při 
nejkritičtějším posouzení jejich stavu 
nemoci byla použita proto, aby mohli 
být podchyceni i pacienti netrpící 
žádným duševním postižením.34

Pro uskutečnění programu „euta-
nazie“ byla zřízena polostátní organi-
zace tvořená nejprve třemi a nakonec 
čtyřmi institucemi, které fungovaly 
stejně jako Říšský výbor skrytě pod 
Hlavním úřadem II KdF. Podchycení 
obětí z lékařského hlediska bylo úko-
lem Říšského pracovního společenství 
léčebných a ošetřovatelských ústavů 
(Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und 
Pflegeanstalten). Za výběr a zaměst-
nání personálu a zřízení a provoz 
likvidačních ústavů pro „eutanazii“ 
byla zodpovědná Obecně prospěšná 
nadace pro ústavní péči (Gemein-
nützige Stiftung für Anstaltspflege). 
Transport nemocných se zdravotní do-
kumentací do likvidačních ústavů rea-

lizovala Obecně prospěšná společnost 
pro transport nemocných (Gemein-
nützige Krankentransport GmbH). 
Úhrada nákladů na ošetřování obětí 

pak od dubna 1941 přešla do kompe-
tence Ústředního zúčtovacího místa 
léčebných a ošetřovatelských ústavů 
(Zentralverrechnungsstelle Heil- und 

Hans Hefelmann, Hans Heinze a Leonard Conti, kteří byli spoluzodpovědní za program „euta
nazie“ dětí i dospělých  Foto: HHStAW a archiv autora
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Pflegeanstalten).35 Celou akci finančně 
krylo říšské vedení NSDAP zastoupené 
říšským pokladníkem NSDAP Franzem 
Xaverem Schwarzem36 a jeho zástup-
cem Hermannem Riedem37. Současně 
musela KdF a její skrytá polostátní or-
ganizace nenápadně spolupracovat při 
realizaci programu „eutanazie“ kromě 
vedení SS i s Říšským ministerstvem 
vnitra a ministerstvy vnitra jednot-
livých zemí. Nutná byla i spolupráce 
s Kriminálně-technickým institutem 
bezpečnostní policie (Kriminaltechnis-
ches Institut der Sicherheitspolizei, 
KTI) Říšského kriminálního policejní-
ho úřadu (Reichs kriminalpolizeiamt, 
RKPA), který spadal pod Hlavní 
úřad říšské bezpečnosti (Reichs-
sicherheitshauptamt, RSHA). Kvůli 

utajení spojení organizace pro „eu-
tanazii“ s Kdf sídlila větší část jejího 
aparátu v počtu asi 100 osob38 v centru 
Berlína, od 1. prosince 1939 nejprve 
v Columbushaus na Postupimském 
náměstí a od dubna 1940 v bývalé ži-
dovské vile v ulici Tiergartenstraße 
4. Od ní byl také odvozen její název 
– organizace T4. Její činnost ale řídili 
a plánovali Viktor Brack a Philipp 
Blankenburg ze sídla KdF v Říšském 
kancléřství na Voßstraße. Ostatní úko-
ly vykonávala organizace T4 převážně 
z Tiergartenstraße 4.39 

Takto vytvořená organizační struk-
tura skrytá pod KdF dokázala ve 
spolupráci s výše uvedenými institu-
cemi i dalšími státními, stranickými 
a župními orgány třetí říše v poměrně 

krátké době, od léta 1939 do začát-
ku roku 1940, naverbovat potřebný 
personál z řad lékařů, pečovatelů, 
úředníků, policistů a dalších profesí 
a zmapovat s pomocí Říšského mini-
sterstva vnitra většinu postižených 
pacientů psychiatrických a léčebných 
ústavů, starobinců a dalších zařízení 
pro postižené. Dále rozhodnout na 
základě lékařských dobrozdání, kdo 
z postižených bude žít a kdo ne,40 
zvolit nejvhodnější metodu jejich za-
bití (udušení kysličníkem uhelnatým 
v uzavřeném prostoru) a přeměnit vy-
brané psychiatrické ústavy a věznice 
na likvidační ústavy pro „eutanazii“.

O  def initivním osudu pacientů 
rozhodovali tzv. vrchní posuzovatelé 
(Obergutachter) T4 Werner Heyde41 

35  KLEE, Ernst: „Euthanasie“ im Dritten Reich, s. 120–121.
36  F. X. Schwarz (27. 11. 1875 – 2. 12. 1947), 1922 NSDAP, 1928 pokladník společnosti Nationalsozialistische Gesellschaft für deutsche Kultur, 

1933 člen Říšského sněmu, od 1935 říšský vedoucí zodpovědný za veškeré finance NSDAP a od 1939 za financování akce „T4“, 1943  
SS-Obergruppenführer, zemřel 1947 v internačním táboře v Řezně. 

37  H. Ried (11. 11. 1895 – ?), 1919 Freikorps Epp, 1933 jako člen NSDAP zaměstnanec Říšského revizního úřadu NSDAP, 1934 vrchní říšský 
revizor NSDAP, 1936 pověřenec říšského pokladníka NSDAP pro revizní záležitosti pro župy Groß-Berlin, Kurmark a zahraniční orga-
nizace NSDAP, 1938 zvláštní pověřenec říšského pokladníka NSDAP pro hlavním město Berlín, 1943 člen Říšského sněmu. 

38  Organizace T4 měla celkem kolem 500 zaměstnanců. KLEE, Ernst: „Euthanasie“ im Dritten Reich, s. 121.
39  K centrále T4 v Berlíně viz ALY, Götz: Aktion T4. 1939–1945. Die „Euthanasie“ – Zentrale in der Tiergartenstrasse 4. Ed. Hentrich, Berlin 1987.
40  Kromě vrchních posuzovatelů (Obergutachter) T4 o tom rozhodovalo celkem 40 až 50 lékařů, kteří až do června 1943 pracovali pro T4 

jako „řadoví posuzovatelé“.  I oni patřili k zavedeným odborníkům s dobrou reputací. 
41  W. Heyde (25. 4. 1902 – 13. 2. 1964), profesor psychologie a neurologie na univerzitě ve Würzburku, 1933 NSDAP, 1936 SS, 1936 vedoucí 

sanitního oddělení SS-Totenkopfverbände, 1939–1941 lékařský vedoucí T4, svědek v norimberském lékařském procesu, od 1950 do 
zatčení 1959 působil jako lékař pod pseudonymem Fritz Sawade, 1964 sebevražda ve vězení. 

úřAD PříSlušNOST VeDOucí 
kancelář vůdce  říšský vedoucí Philipp Bouhler
I soukromá kancelář vrchní služební vedoucí Albert Bormann 
II záležitosti týkající se státu a strany vrchní služební vedoucí Viktor Brack 
 IIa zastupující vedoucí hlavního úřadu II vrchní úsekový vedoucí Werner Blankenburg
 IIb záležitosti  týkající se říšských ministerstev; žádosti o milost úřední vedoucí Hans Hefelmann  
   zástupce Richard von Hegener
 IIc záležitosti týkající se Wehrmachtu, policie a SD; záležitosti církví úřední vedoucí Reinhold Vorberg
 IId stranické záležitosti úřední vedoucí Buchholz, od 1942 Brümmel 
III úřad pro milosti ve stranických záležitostech vrchní služební vedoucí Hubert Berkenkamp,  
   od 1941 Kurt Giese
IV sociální a hospodářské záležitosti hlavní úřední vedoucí Heinrich Cnyrim 
V interní a personální záležitosti vrchní služební vedoucí Herbert Jaensch 

Kancelář vůdce NSDAP (Kanzlei des Führers der NSDAP)* 

*  Zpracováno podle: Bundesarchiv Berlin, NS 10/6, Anordnung Kanzlei des Führers, Februar 1935, fol. 90–91 a tamtéž, R 178, Karton Nr. 8, Akte 1, Anklageschrift des 
Generalstaatsanwalts in Frankfurt (Main) gegen 1.) Reinhold Vorberg, Bonn/Rhein, 2.) Dietrich Allers, Hamburg. B. Der organisatorische Aufbau der „T4“, fol. 59–85.
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*  Zpracováno podle: KLEE, Ernst: „Euthanasie“ im NS-Staat. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. Main 2004, s. 168–169 (doplnil autor).

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A. Hitler zmocnil pověřence pro eutanazii 

P. Bouhler (vedoucí KdF) a Dr. K. Brandt (Hitlerův doprovázející lékař)      úkoly: určení okruhu obětí, pravidla k podchycení obětí a posudky 
                                                                                                                           zmocnění lékařů k zabíjení 

Hlavní úřad II KdF (záležitosti týkající se státu a strany)                  úřední prostory: Říšské kancléřství (Voßstraße) 
Vedoucí: vrchní služební vedoucí V. Brack (krycí jméno „Jennerwein“)        úkoly: zastupování vůdce, nelékařský personál, úřední organizace,   
Zástupce: W. Blankenburg (krycí jméno „Brenner“)                                        výběr a nasazení personálu, výběr, kontrola ústavů pro eutanazii 
 
jednotlivé úřady              Úřad II a                                                                   Úřad II b                                 Úřad II c 
 
vedoucí                            W. Blankenburg (krycí jméno„Brenner“)               Dr. H. Hefelmann                   R. Vorberg ( krycí jméno „Hintertal“) 
                                                                                                                         (zástupce R. v. Hegener) 
 
úkoly                               zastupování vedoucího nelékařského personálu    organizace dětské eutanazie    transportní záležitosti                                                                                                            
                                         pro úřední organizaci, organizace akce „T4“ 
                                
 

Říšské ministerstvo vnitra 
státní sekretář  Dr. Conti 
 
 
Odd. IV: zdravotnictví a péče o lid 
referent: Dr. Linden  
(kontaktní muž Říšského ministerstva vnitra 
ke KdF; od října 1941: říšský pověřenec pro 
léčební a pečovatelské ústavy) 

centrála T4                                                                                                          úřední prostory: Tiergartenstrasse 4 
vedoucí: D. Allers                                                                                              částečně: Columbushaus, Potsdamer Platz 1 
 
                     lékařské oddělení      úřední oddělení         transportní oddělení   hlavní hospodářské    personální oddělení    inspekční oddělení 
                                                                                         (v KdF)                       oddělení 
  
vedoucí        Prof. W. Heyde         G. Bohne (od léta      R. Vorberg (krycí       W. Schneider (do       F. Haus, A. Oels        A. Kaufmann (in- 
                     (od prosince 1941     1940 F. Tilmann)      jméno „Hintertal“)      března 1941), od                                          spekční oddělení)                                                                               
                     Prof. P. Nitzsche)                                                                           1941 F. Schmiedel                                        D. Allers (účtování   
                                                                                                                                                                                                   nákladů) 
 
zástupce        Prof. P. Nitsche         A. Schüppel              G. Siebert                    od ledna 1942                                              H. J. Becker                                                                    
                                                                                                                              F. Lorent                                                      (účtování nákladů) 
 
úkoly            lékařské otázky,        všechny správní         transporty                   finance, služné,         personální záleži-       do 1941: zřízení a inspek-                                                                                                                                         
                     dotazníky, posuzo-    úkoly spojené            automobily                  budovy, objedná-     tosti                             ce likvidačních ústavů 
                     vatelé (více než 40    s úmrtím obětí,                                              vání materiálu                                              „eutanazie", jednání s úřa- 
                     lékařů), registratura   matrika, pozůs-                                             včetně plynu a léků                                      dy a stranickými místy                                                
                     (od srpna 1943           talosti obětí, fo-                                            k zabíjení (konto:                                         od 1941 zúčtování nákla- 
                     Attersee, Weißen-      tooddělení, ku-                                             „Dezinfekční pro-                                        dů, pozůstalosti 
                     bach)                          rýři (od srpna                                                středky“), revize,                                          
                                                        1943 část od-                                                zhodnocení šperků                                        
                                                        dělení v ústavu                                              a zlatých zubů                                               
                                                        v Hartheimu                                                 obětí 
 
dopisní        Říšské pracovní společenství léčebných     Obecně prospěšná       Obecně prospěšná nadace pro ústavní         od jara 1942 Ústřední  
hlavička      ošetřovatelských ústavů                               společnost pro             péči                                                               zúčtovací místo ošetřova-       
příp. krycí                                                                        transport nemoc-                                                                               telských a léčebných ús-              
označení                                                                           ných                                                                                                  tavů (od srpna 1943: slu- 
                                                                                                                                                                                                   žebna v Hartheimu 
 
zastupová-   „překládání pacientů“                                                                     zaměstnavatel personálu T4, příjemce         zúčtovací místo finan- 
ní navenek                                                                                                           financí od NSDAP – hlavní říšský               čních nákladů 
                                                                                                                             pokladník NSDAP 
 
 
 

Říšský výbor pro vědeckou evidenci závažných 
dědičných a vrozených těžkých chorob 
Posuzovatel: Prof. W. Catel, Dr. H. Heinze, Dr. 
E. Wentzler 

říšský místodržící 
župní zdravotní  správy 
(i zdravotní správa 
Říšské župy Sudety) 

dětská odborná oddělení 
(přiřazena k léčebným a 
ošetřovatelským ústavům) 
 
selekce a usmrcování dětí a mla- 
distvých 

zdravotní úřady 
(úřední lékaři) 
 
další předávání do- 
tazníků 

léčebné a 
pečovatelské 
ústavy (částečně 
spojeny s dětskými 
odbornými 
odděleními; i ústavy 
v Říšské župě Sudety: 
Dobřany, Opava, 
Šternberk na Moravě; 
v Protektorátu jen 
Kosmonosy) 
odvoz pacientů 
v rámci akce „T4“ 
decentralizované 
usmrcování 
v ústavech (hlad, 
infekce, léky), 
překládací transporty 
pacientů v rámci akce 
„Brandt“  univerzitní a vědecké ústavy (např. Kaiser 

Wilhelm Institut, Universitätskinderklinik Wien) 
 
spolupráce při pokusech s lidmi 
dodávání preparátů a skeletů koster 

zavraždění vězňů koncentračních táborů v rámci akce „14f13“ ve 
spolupráci s Inspektorem koncentračních táborů u říšského vůdce SS, 
případně ve spolupráci s Hlavním hospodářským a správním úřadem 
SS, případně ve spolupráci s koncentračními tábory  

1943–1944: zavraždění psychicky nemocných „vý-
chodních dělníků“ ve spolupráci s pracovními úřady 

vyhlazovací ústavy „T4“: Grafeneck („A“), Brandenburg („B“), Bernburg („Be“), Hartheim („C“), Sonnenstein („D“), 
Hadamar („E“). Dopisní hlavička: „Zemské pečovatelské ústavy“ 
 
přivezení a usmrcení pacientů  
 
 

Organizační schéma programu „T4“ *
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struktury moci

a Herbert Linden, kterého nahradil 
v únoru 1940 psychiatr Hermann 
Paul Nitsche42. Předpokládaný počet 
obětí celé akce od hadl Viktor Brack 
na 65 tisíc až 75 tisíc. K tomuto číslu 
jsme dospěli výpočtem na základě pomě-
ru 1000 : 10 : 5 : 1. To znamená, že z tisíce 
lidí jich deset potřebuje psychiatrickou 
léčbu a z nich pět hospitalizaci. A z těch 
se bude program týkat jednoho. Pokud to 
vztáhneme na obyvatelstvo celé Velkoně-
mecké říše, pak musíme počítat s 65 000 
až 75 000 případů. Tímto můžeme pova-
žovat otázku „kdo“ za vyřešenou.43 A za 
vyřešenou pokládala organizace T4 
i metodu zabíjení po otrávení 18–20 
duševně nemocných oxidem uhelnatým 
ve speciálně upravené koupelně v býva-
lé věznici v Brandenburgu v Branibor-
sku na začátku ledna 1940.44 Vraždění 
postižených ve východním Prusku, 
Pomořansku a Poznani střelbou, léky 
a kysličníkem uhelnatým probíhající 
od října 1939 pak sloužilo jako zdroj 
zkušeností, jak nejlépe provést ma-
sovou vraždu postižených pacientů.45

Pro její uskutečnění byly organizací 
T4 vybrány vytipované psychiatrické 
ústavy a věznice tak, aby pokryly celé 
území Říše, okupovaného Rakouska 
i spádové oblasti Slezska a Sudet. 
Vraždění bylo zahájeno v těchto za-
řízeních přeměněných na likvidační 
ústavy s plynovými komorami a kre-
matorii v lednu 1940. Jako první začal 
takto fungovat psychiatrický ústav 
v Grafenecku v Bádensku-Württem-
bersku, označený organizací T4 jako 
ústav „A“. Jeho spádovou oblastí bylo 
jižní Tyrolsko a ve spolupráci s italský-
mi úřady sem byli posláni i němečtí 
pacienti z italských provincií Bolza-
no a Trento. Od ledna do prosince 
1940 bylo v tomto ústavu zavražděno  
9 839 lidí. Jako druhý likvidační ústav 

byla v lednu 1940 uvedena do provozu 
bývalá věznice v Brandenburgu v Bra-
niborsku (ústav „B“). Do její spádové 
oblasti patřily psychiatrické a léčebné 
ústavy v Sasku, Šlesvicku–Holštýnsku, 
Braniborsku, Braunschweigu, Mek-
lenbursku, Anhaltsku a v Hamburku 
a Berlíně. Od února do září 1940 zde 
bylo zabito 9 772 lidí. Ve stejné době 
jako v Brandenburgu byl uveden do 
provozu ústav „C“ v hornorakouském 
Hartheimu u Lince. V zámecké budově 
bývalého psychiatrického ústavu od 
ledna 1940 do srpna 1941 zahynulo 
18 269 lidí z Rakouska, jižního Němec-
ka, Saska, Sudet a Jugoslávie. V dubnu 
1940 byl zřízen likvidační ústav „D“ 
v psychiat rickém ústavu v Sonnen-
steinu u Pirny v Sasku. 13 720 lidí za-
hynuvších zde do srpna 1941 pocházelo 
z Durynska a částečně ze Saska, Slez-
ska a Sudet. V listopadu 1940 nahradil 
likvidační ústav v Brandenburgu tech-

nicky lépe vybavený ústav „Be“ v Bern-
burgu v Sasku-Anhaltsku, kde našlo do 
srpna 1941 smrt 8 601 lidí. Po uzavření 
ústavu v Grafenecku v prosinci 1940 
byl uveden do provozu poslední ústav 
označený „E“ v Hadamaru v Hesensku, 
kam přešel personál z Grafenecku. Zde 
dosáhl počet obětí zavražděných oxi-
dem uhelnatým 10 072.46 

V první polovině roku 1940 bylo 
v těchto zařízeních zplynováno asi  
8 765 osob, tři čtvrtiny z nich v květ-
nu a červnu 1940, tedy v době, kdy 
byla pozornost německé i světové 
veřejnosti upřena na válečné udá-
losti ve Francii. Do konce roku 1940 
pak bylo zavražděno 26 459 pacien-
tů a od ledna do srpna 1941 dalších 
35 049. Podle dochované registrace 
organizace T4 bylo od ledna 1940 do 
srpna 1941 zavražděno celkem 70 273 
osob.47 Velmi hrubý odhad kolem  
3 500 obětí na měsíc dokládá, že polo-

42  H. P. Nitsche (25. 11. 1876 – 25. 3. 1948), psychiatr, 1918 ředitel psychiatrického ústavu v Lipsku–Dösenu, 1927 psychiatrický poradce 
saské vlády, 1928–1939 ředitel psychiatrického ústavu v saském Sonnensteinu, 1933 NSDAP, 1940 zastupující lékařský vedoucí T4, 
1941 lékařský vedoucí T4, 1947 odsouzen Zemským soudem v Drážďanech k trestu smrti, 1948 popraven. 

43  Citováno podle BURLEIGH, Michael: Třetí říše, s. 322.
44  KOGON, Eugen – LANGBEIN, Hermann – RÜCKERL, Adalbert (eds.): Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. Eine Doku-

mentation. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1986, s. 52–53.
45  Viz ZEMAN, Pavel: „Tam byl ten krejčí z Čech“, s. 83–84.
46  Z velké řady titulů k historii likvidačních ústavů viz např. FRIEDLANDER, Henry: Der Weg zum NS-Genozid, s. 152–190.
47  Viz KAMMERHOFER, Andrea: Die „Hartheimer Statistik“. Bis zum 1. September 1941 wurden desinfiziert: Personen: 70.273. In: KEPPLIN-

O definitivním osudu pacientů rozhodovali tzv. vrchní posuzovatelé Werner Heyde a psychiatr 
Hermann Paul Nitsche Foto: archiv autora
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státní organizace T4 skrytá pod KdF 
dokázala vybudovat poměrně funkč-
ní organizační strukturu, a to jak na 
centrální úrovni v Berlíně, tak i v šesti 
likvidačních ústavech v Rakousku, 
Sasku, v Bádensku-Württembersku, 
Sasku-Anhaltsku, Hesensku a Bra-
niborsku. Strukturu, která dokázala 
zvládnout organizační stránku celé 
akce, tj. vybudovat fungující organiza-
ci, podchytit a vyselektovat statisíce 
postižených pacientů a zajistit jejich 
převoz přes meziústavy do likvidač-
ních center, pak tyto lidi zavraždit, 
vybrané oběti před zabitím obrazově 
zdokumentovat, jejich ostatky zli-
kvidovat a jejich osobní věci „zhod-
notit“, tj. obohatit se na jejich úkor. 
Tento proces fungoval i přes problémy 
s chováním personálu v likvidačních 
ústavech, potíže s utajením zabíjení48 
i technickými potížemi při likvidaci 
obětí.49 To, že se vedení KdF podařilo 
vybudovat funkční vražednou organi-
zaci, potvrdil nejen průběh samotné 
tzv. organizované „eutanazie“ v letech 
1940–1941, k jejímž obětem patřili i pa-
cienti německého a českého původu 
ze Sudet,50 ale také pozdější nasaze-
ní vraždícího personálu „eutanazie“ 
v okupovaném Polsku v rámci tzv. 
akce „Reinhard“, kdy 92 veteránů 
programu „eutanazie“ dokázalo za při-
spění několika set dozorců převážně 
ukrajinského původu a za součinnosti 
s německými bezpečnostními a vojen-
skými úřady v okupovaném Polsku 
povraždit ve vyhlazovacích táborech 

v Belzecu, Sobiboru a Treblince nejmé-
ně 1 750 000 Židů z Polska a dalších 
evropských zemí.51 

Od roku 1942 KdF postupně ztráce-
la na významu. Počet jejích zaměst-
nanců byl zredukován na 137 a přišla 
o možnost přijímat poštu v Říšském 
kancléřství. Nadále zůstala příslušná 
pro vyřizování žádostí o milost, ale 
zásadní rozhodnutí již příslušela stra-
nické kanceláři Martina Bormanna. 
Ponechala si ale přímý vliv na realizaci 
vyhlazování židovského obyvatelstva 
v okupovaném Polsku v rámci akce 
„Reinhard“ od konce roku 1941 do 
podzimu 1943. A poté i na pronásle-

dování a vraždění italských Židů v ob-
lasti julského Benátska a Istrijského 
poloostrova (Operační zóna Jadranské 
pobřeží /Operationszone Adriatisches 
Küstenland/) v rámci zvláštního od-
dělení „Nasazení R“ od prosince 1943 
do konce dubna 1945.52 

Více než 90 zaměstnanců organiza-
ce T4 podléhalo po svém postupném 
převedení do Generálního gouverne-
mentu od podzimu 1941 (a přijetí do 
SS, pokud již nebyli jejími členy) ve-
litelské pravomoci vůdce SS a policie 
v lublinském distriktu a vůdce akce 
„Reinhard“ Odilo Globocnika53. Pod 
jeho velitelskou pravomoc spadali i po 

GER, Brigitte (ed.): Tötungsanstalt Hartheim. Oberösterreichisches Landesarchiv und Lern-und Gedenkort Schloss Hartheim, Linz 2005, 
s. 27–39.

48  V srpnu 1941 musela být celá akce zastavena kvůli veřejným protestům církevních kruhů.
49  Např. v saské Pirně poutaly pozornost místních občanů plameny šlehající ze špatně postaveného komína ústavu v Sonnensteinu tyčí-

cího se na kopci nad centrem tohoto saského města.
50  Viz ŠIMŮNEK, Michal – SCHULZE, Dietmar (eds.): Die Nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat 

Böhmen und Mähren 1939–1945. ÚSD AV ČR, Praha 2008.
51  K akci „Reinhard“ blíže ARAD, Jicchak: Belzec. Sobibor. Treblinka. Vyhlazovací tábory akce Reinhardt. BB/art, Praha 2006; MUSIAL, 

Bogdan (ed.): „Aktion Reinhardt“. Der Völkermord an den Juden im Generalgouvernement 1941–1944. Fibre Verlag, Osnabrück 2004.
52  Blíže viz např. WEDEKIND, Michael: Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945. Die Operations-

zonen „Alpenvorland“ und „Adriatisches Küstenland“. Oldenbourg, München 2003, s. 305–326 a 351–375.
53  O. Globocnik (21. 4. 1904 – 31. 5. 1945), 1931 NSDAP, 1934 SS, 1933 zastupující vedoucí župy NSDAP ve Vídni, 1936 štábní vedoucí rakous-

kého zemského vedení NSDAP, 1938 župní vedoucí NSDAP ve Vídni, 1939 osobní štáb vůdce SS H. Himmlera a vůdce SS a policie 
v Lublinu, 1941 pověřen H. Himmlerem „konečným řešením židovské otázky“ v Polsku, 1941–1943 jako šéf akce „Reinhard“ odpovědný 
za vyhlazovací tábory Belzec, Sobibor a Treblinka, 1943 vyšší vůdce SS a policie v Operační zoně Jadranské pobřeží v severní Itálii,  
1945 sebevražda v anglickém zajetí.

Christian Wirth (první zleva) s přáteli v Hartheimu, nedatováno Foto: NARA
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Velitelská a řídicí struktura akce „Reinhard“ v Generálním gouvernementu (1941–1943) *

* Zpracováno podle: RÜCKERL, Adalbert: Nationalsozialistische Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse. DTV, München, s. 349 (doplnil a upravil autor).
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Řízení zaměstnanců KdF v akci „Reinhard“ a ve zvláštním oddělení „Nasazení R“ 

 říšský vedoucí Philipp Bouhler 
 
 
říšský úřední vedoucí Viktor Brack                                                                   SS–Brigadeführer Odilo Globocnik                             
(zástupce Philipp Blankenburg)                                                                     (hlavní štáb akce „Reinhard“ v Lublinu) 

 
 

 
kriminální komisař Christian Wirth 

inspektor vyhlazovacích táborů (1942–1943)                                                                                                                
inspektor  zvláštního oddělení „Nasazení R“ (1943–1944; 1944–1945 Dietrich Allers) 

(zástupce Hauptsturmführer Gottlieb Hering) 
 
 
 
německý personál (zaměstnanci T4)                                                     německý personál (zaměstnanci T4) ve 
vyhlazovacích táborů akce „Reinhard“                                                 zvláštním oddělení „Nasazení R“: Terst,  
Belzec, Sobibor, Treblinka (1941–1943)                                               Fiume/Rijeka, Udine (1943–1945) 

Zpracováno podle: HILBERG, Raul: Die Vernichtung der europäischen Juden. Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1994 s. 957 (doplnil autor) 

 

*  Zpracováno podle: HILBERG, Raul: Die Vernichtung der europäischen Juden. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1994, s. 957  
(doplnil autor).

řízení zaměstnanců KdF v akci „Reinhard“ a ve zvláštním oddělení „Nasazení R“ *

Vyhlazovací tábory akce „Reinhard“

  TábOR DObA FuNGOVáNí VeliTelé POČeT OběTí VRAžeDNá  ZeMě PůVODu 
 TábORA   TecHNOlOGie OběTí

belZec 17. 3. 1942 – poč. prosince Christian Wirth 600 000 (B) oxid uhelnatý 
(řízeno T4) 1942 Gottlieb Hering 550 000 (H) plynové komory

SObibOR květen 1942– 4. 10. 1943 Franz Stangl 250 000 (B) oxid uhelnatý
(řízeno T4)   Franz Reichleitner 200 000 (H) plynové komory

TRebliNKA 23. 7. 1942 – 19. 8. 1943 Irmfried Eberl 900 000 (B) oxid uhelnatý
(řízeno T4)  Franz Stangl 750 000 (H) plynové komory
  Kurt Franz
  

celkový počet obětí 1 500 000 – 1 750 000

(B) - BENZ Wolfgang (ed.): Dimension des Völkermords, s. 17.
(H) - HILBERG, Raul: Die Vernichtung der europäischen Juden. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1994, s. 956.

Polsko, Rakousko,  
Německo, Slovensko,  
Protektorát,  
Sovětský svaz, Holandsko, 
Francie, Belgie

Polsko, Německo,  
Protektorát, Rakousko, 
Sovětský svaz,  
Slovensko, Belgie, Dánsko, 
Holandsko, Norsko,  
Rumunsko, Maďarsko

Polsko, Rakousko,  
Německo, Slovensko,  
Protektorát, Bulharsko, 
Řecko, Jugoslávie, Belgie
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54  POPRZECZNY, Joseph: Hitlerův kat na Východě. Odilo Globocnik. Academia, Praha 2009, s. 369.
55  Ch. Wirth (24. 11. 1885 – 26. 5. 1944), 1923 NSDAP, 1933 SA, komisař kriminální policie ve Stuttgartu, 1939 SS, vedoucí různých likvi-

dačních ústavů T4, 1941 velitel vyhlazovacího tábora v Belzecu, od 1942 inspektor táborů akce „Reinhard“ a zvláštního oddělení 
„Nasazení R“, 1944 zastřelen jugoslávskými partyzány, pro svoji brutalitu přezdíván „zuřivý Christian“. 

56  D. Allers (17. 5. 1910 – 22. 3. 1975), 1932 NSDAP a SA, 1940 organizace T4, 1941 úřední vedoucí T4, 1944–1945 inspektor zvláštního oddě-
lení „Nasazení R“ v severní Itálii, 1968 odsouzen za napomáhání k vraždě 34 549 osob na 8 let.

57  BöHM, Boris: Die „Aktion T4,“ die „Euthanasie“ – Anstalt Sonnenstein und die Überleitung der Krankenmorde in den Holocaust.  
In: BöHM, Boris: Sonnenstein. Von den Krankenmorden auf dem Sonnenstein zur „Endlösung der Judenfrage“ im Osten. Heft 3. Kuratorium 
Gedenkstätte Sonnenstein e. V., Pirna 2001, s. 27.

likvidační ústavy „T4“(centralizovaná fáze „eutanazie“ leden 1940 – srpen 1941)
ústav doba fungování velitelé počet obětí vražedná technologie země původu obětí
Grafeneck (A) leden – prosinec 1940 Christian Wirth 9 839 oxid uhelnatý Německo, Itálie
Brandenburg (B) únor – září 1940 Irmfried Eberl 9 772 oxid uhelnatý Německo
Hartheim (C) leden 1940 – srpen 1941 Rudofl Lonauer 18 269 oxid uhelnatý Německo, Rakousko, 
      býv. Československo,  
     Jugoslávie
Sonnenstein (D) duben 1940 – srpen 1941 Horst Schumann 13 720 oxid uhelnatý Německo, Polsko 
      býv. Československo 
Bernburg (Be) listopad 1040 – srpen 1941 Irmfried Eberl 8 601 oxid uhelnatý Německo
Hadamar (E) prosinec 1940 – srpen 1941 Ernst Baumhard,  10 072 oxid uhelnatý Německo
  Friedrich Berner

  celkový počet obětí 70 273*

ukončení akce „Reinhard“ na podzim 
1943. V rámci zvláštního oddělení „Na-
sazení R“ byli tehdy přesunuti do Ope-
rační zóny Jadranské pobřeží a zde byli 
opět podřízeni Odilo Globocnikovi, 
který byl 13. září 1943 jmenován Hein-
richem Himmlerem vyšším vůdcem SS 
a policie v této operační zóně se sídlem 
v Terstu.54 V personálních otázkách 
ale byli po celou dobu jejich působení 
v akci „Reinhard“ (1941–1943) a poté ve 
Zvláštním oddělení R v severní Itálii 
(1943–1945) i nadále přímo řízeni vede-
ním organizace T4 z Berlína (de facto 
KdF). Toto přímé úřední spojení vedení 
organizace T4 s jejími zaměstnanci 
v okupovaném Polsku bylo realizováno 
prostřednictvím funkce inspektora vy-
hlazovacích táborů akce „Reinhard“, 
kterou zastával od srpna 1942 do pod-
zimu 1943 Christian Wirth55. Stejný 
model byl poté použit od prosince 
1943 do konce dubna 1945 i během 
působení zaměstnanců T4 ve zvlášt-
ním oddělení „Nasazení R“ v Operační 
zóně Jadranské pobřeží. Jako inspektor 

tří oddělení „Nasazení R“ (Terst-R1, 
Fiume/Rijeka/-R2, Udine-R3) působil 
až do svého zabití partyzány u Terstu  
26. května 1944 opět Christian Wirth. 
Po něm zastával tuto funkci až do kon-
ce války Dietrich Allers56 (od ledna 
1941 úřední vedoucí T4).

Na příkladu kontinuity mezi akcemi 
„T4“ a „Reinhard“ německý historik 
Boris Böhm názorně vystihl, jak fun-
govala tajná polostátní organizace 
T4, skrytá pod KdF a řízená vedou-
cími úředníky Hitlerovy soukromé 
stranické kanceláře. Během dvou 
let (1940–1941) vybudovala fungující 
organizaci, která dokázala přenést vy-
zkoušený centralizovaný způsob vraž-
dění do okupovaného Polska. A zde 
ho realizovat v polních podmínkách. 
Hlavní body vražedného programu lze 
shrnout podle B. Böhma takto:

– všechny potencionální oběti byly 
nejprve v místě jejich pobytu statisticky 
podchyceny a jejich jména byla nahlá-
šena centrále,

– z pověření centrály byla vybudována 

vyhlazovací zařízení, aby mohli být ma-
sově a pokud možno racionálně zabity 
oběti v plynových komorách, centrála vy-
brala personál vyhlazovacích středisek, 

– centrálou bylo stanoveno, které zare-
gistrované osoby mají být deportovány 
do konkrétních vyhlazovacích zařízení. 
Centrálně řízená transportní organizace 
určovala sílu a časový harmonogram 
jednotlivých transportů z místa pobytu 
obětí do vyhlazovacích zařízení; trans-
porty realizovala sama nebo prostřed-
nictvím jiných transportních organizací;

– bezprostředně po příjezdu do vy-
hlazovacích zařízení byli většinou nic 
netušící lidé klamáni tvrzením, že se 
půjdou pouze osprchovat; byli vyzváni, 
aby se svlékli a odebrali do plynových 
komor maskovaných jako sprchy, kde 
byli zavražděni plynem;

– mrtvoly byly poté, co jim byly vytr-
hány zlaté zuby, ihned odstraněny; toto 
vraždění byla industriální technologií 
provedená masová vražda, 

– centrála se obohacovala na majetku 
obětí.57 

*  NARA, RG 549, Records of HQ, USAREUR, War Crimes Branch, War Crimes Case Files („Cases not tried“), 1944–1948, Exhibit 39, Box 491, Case 000–12–463, Die bisher 
geleistete Arbeit der Aktion, s. 1.
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