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Nu, úkol völkisch zdravotní péče je, udržet jednotlivé nacionální soukmenovce zdravé, a to 
na jedné straně posilováním a na straně druhé ochranou před škodlivostmi. Tento cíl se zto-
tožňuje s úkoly individuální hygieny a sociální hygieny státní; zejména se ale musí nacio-
nální hygiena starat o zdravý dorost v co možná nejvyšším počtu a tím se tato stává hygienou 
rasovou.1

Těmito slovy vytyčil jeden z úkolů tzv. rasové hygieny či eugeniky její průkopník v čes-
kých zemích na počátku 20. století Gustav Rösler. Jeho pionýrské působení na poli mladé 
vědy zrcadlí dobovou diskuzi o sociálních jevech, které s sebou přinášel proces industriali-
zace a které měly negativní dopad na zdraví jedince a způsob jeho života. V době rozvinuté 
nacionalizace společnosti získává tato věda nacionální angažmá. Mentální a fyzická kulti-

* Studie vznikla v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje vědecké organizace Národního zemědělského 
muzea, s. p. o., financovaného Ministerstvem zemědělství pro rok 2016.
1 Aufgabe völkischer Gesundheitspflege nun ist es, die einzelnen Volksgenossen durch Kräftigung einerseits, 
Abwehr von Schädlichkeiten andererseits gesund zu erhalten. Dieses Ziel fällt zusammen mit den Aufgaben 
der Einzelgesundheitspflege (Individualhygiene) und der staatlichen Sozialhygiene; insbesondere aber hat 
die Nationalhygiene für gesunden Nachwuchs in möglichst groβer Zahl zu sorgen und damit wird sie zur 
Rassenhygiene. RöSLER, Gustav: Die wichtigsten Aufgaben nationaler Hygiene. Eger 1920.
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vace vysokého počtu mládeže, jak stojí v úvodním citátu, se považovala za jednu z nutných 
podmínek rozvoje německého národa.

Výzkum dějin eugeniky posledních desetiletí prokázal její internacionální dosah a úzké 
provázání s dějinami genetiky a vývojem státní sociální politiky.2 V českých zemích je 
téma doposud zpracováváno převážně z hlediska dějin věd a jejich reprezentantů insti-
tucionálních a personálních, přičemž dominuje období druhé světové války.3 Eugenicky 
motivované aktivity a výstavba organizačních struktur zdola, které umožňovaly propagaci 
obsahů a cílů vědy v široké veřejnosti a jež je dokázaly propojit s politicko-mocenskými 
postuláty, byť pod rouškou nepolitičnosti, stály doposud na okraji badatelského zájmu. 
Cílem studie je ukázat na propagaci a institucionalizaci snah po zkvalitnění biologické 
a sociální zdatnosti německého člověka (deutsche Tüchtigkeitsbestrebungen) v českých 
zemích a na jejich vztah k německému nacionálnímu hnutí.4 Tímto pojmem se označovaly 
nacionálně obrodné tendence Němců v rakouské monarchii na počátku 20. století, které 
zdůrazňovaly hodnotu krve a rasové čistoty pro budoucí zdárný vývoj německého národa, 
ba i pro jeho holou existenci. Ponejvíce se jednalo o eugenicky či rasově hygienicky moti-
vovanou činnost s adekvátním systémem osvěty a výchovy. Nacionální hnutí operující do-
posud zejména v hospodářství, politice, kultuře a školství doplňovaly o novou biologizu-
jící složku. Pozitivní reakci zaznamenaly zejména ve völkisch orientovaném nacionálním 
hnutí.5 To do sebe absorbovalo dobovou diskuzi k vědecké antropologii (zejména fyzické 
antropologii), teoriím pravlasti árijců, rasovým teoriím, Darwinově evoluční a selekční 

2 ROELCKE, Volker: Deutsche Eugenik und Rassenhygiene zwischen Wissenschaft und Politik (ca. 1917/18–
1945). In: KOSTLÁN, Antonín (Hg.): Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939–1945. Praha 2004, s. 164.
3 PUSMAN, Karl: Die „Wissenschaften vom Menschen“ auf Wiener Boden (1870–1959) : Die anthropologische 
Gesellschaft in Wien und die anthropologische Disziplinen im Fokus von Wissenschaftsgeschichte, Wissenschafts- 
und Verdrängungspolitik. Wien 2008; HAMPL, Petr – STELLA, Marco: Příšeří aneb antropologická věda 
v Německu 20. a 30. let. Lidé města/Urban People 11, 2009, č. 3. Online, cit. 7. 5 2014 dostupné na http://
lidemesta.cz; KOSTLÁN, Antonín (Hg.): Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939–1945. Praha 2004; 
ŠIMůNEK, Michal – SCHULZE, Dietmar (Hg.): Die Nationalsozialistische „Euthanisie“ im Reichsgau 
Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945. Prag 2008; HOSSFELD, Uwe – ŠIMůNEK, 
Michal: Die Kooperation der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Deutschen Karls-Universität Prag im 
Bereich der „Rassenlehre“ 1933–1945. Erfurt 2008; ŠIMůNEK, Michal – HOSSFELD, Uwe – THüMMLER, 
Florian – BREIDBACH, Olaf (eds.): The Mendelian dioskuri: correspondence of Armin with Erich von Tschermak-
Seysenegg, 1898–1951. Prague 2011; MÍŠKOVÁ, Alena: Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 
1945 : Vedení univerzity a obměna profesorského sboru. Praha 2002; MÍŠKOVÁ, Alena – NEUMüLLER, 
Michael (eds.): Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd 
v Praze) : Materiály k dějinám a inventář archivního fondu 1891–1945. Praha 1994; VOJTKO, Tibor: Sterilizace 
prismatem československého eugenického hnutí. In: Sborník z kongresu Pardubice 2004. Sborník referátů 
z 12. celostátního kongresu k sexuální výchově. Pardubice 2004. Online: cit. 13. 10. 2014 dostupné na http://
www.planovanirodiny.cz.
4 Adjektivum nacionální je používáno jako synonymum k adjektivu národní, přičemž jsou oba výrazy vnímány 
jako hodnotově neutrální.
5 Pojmem völkisch hnutí se označují snahy, zvláště 19. a 20. století, k obnově a udržení německého národa. 
Bylo volným konglomerátem německo-nacionálních spolků, politických stran, tiskovin, publikací aj. Jeho 
protagonisté v Rakousko-Uhersku byli od 80. let 19. století zejména Všeněmci (stoupenci antisemitského 
všeněmeckého hnutí usilující o spojení Německého císařství a rakouského mocnářství). Centrálními völkisch 
požadavky byly: osvobození od cizích vlivů, posílení germánské podstaty, výchova mládeže k národu, vytvoření 
německé völkisch církve, ochrana sedláka jako nejdůležitější opory zdravé národní podstaty, omezená občanská 
práva pro neněmecké příslušníky (v rasovém smyslu) a uskutečnění germánského jednotného státu. Hnutí 
zakládající se na rasovém základě (antisemitském, antislovanském, antirománském) si kladlo za cíl vybudovat 
stavovsky organizovaný germánský středoevropský stát, popř. státní svaz pangermánského formátu. SCHILDT, 
Axel (Hg.): Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert : Ein Lexikon. München 2005, s. 383.
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teorii (aplikovanou na lidskou společnost jako sociální 
darwinismus), znovuobjevení Mendelových dědičných 
zákonů a k eugenice či rasové hygieně.

Eugenika jako samostatný obor se etablovala v 80. le-
tech 19. století v anglosaském světě a na počátku 
20. století představovala novou dimenzi medicíny.6 Byla 
výsledkem zvýšeného zájmu o zdraví obyvatelstva na ev-
ropském kontinentu přelomu 19. a 20. století, které se 
vlivem sociálních a ekonomických faktorů industrializace 
výrazně zhoršovalo.7 Jejím základem byl selekční princip 
Darwinovy evoluční teorie přepracovaný v sociální dar-
winismus, kdy se metoda šlechtění zvířat měla aplikovat 
na člověka.8 Cílem byl dědičně zdravý jedinec, tj. člověk 
netrpící žádnými geneticky podmíněnými chorobami.9

Předmětem teoretické eugenické debaty se stala dege-
nerace člověka (duševní a tělesná), její podoby, projevy 
a zejména její následky pro budoucí generace. Eugenika 
měla představovat systémový prostředek k zabránění 
domněle postupující degenerace jednotlivců i celých po-
pulačních celků (národů, ras).10 Měla analyzovat vlivy 
schopné zlepšit či zhoršit vlastnosti příštích generací 
lidské společnosti po stránce tělesné i duševní.11 Jeden 

z účinných nástrojů eugeniky byl spatřován v regulaci a kontrole pohlavního rozmno-
žování člověka, tj. v zamezení reprodukce nezpůsobilých jedinců na straně jedné nebo 
všestranné podpoře reprodukce jedinců způsobilých na straně druhé.12 Tomu odpovídalo 
rozlišení na tzv. negativní a pozitivní eugeniku. První z nich měla záměrně cestou sterili-
zace, pomocí umělého přerušení těhotenství a zákazu sňatků vyřadit méněcenné jedince 
z reprodukčního procesu.13 Druhá usilovala o navýšení kvalitní genetické výbavy v popu-
laci. Hranice mezi nimi byla však neostrá.

6 Zakladatel eugeniky Francis Galton (1822–1911) se domníval, že když po řadu pokolení bude působit cílený 
sexuální výběr, změní se průměrná kvalita nových generací. Proces měl být završen v generaci, v níž se objevují 
pouze takoví jedinci, jejichž předkové se vlivem výběru změnili a svým průměrným stavem působí na další 
generace v tzv. čistých liniích jako nová rasa – rasa eugenická. Působení řízeného výběru a jeho kontrola se tak 
staly ústředním bodem eugenických snah. ŠIMůNEK, Michal: Národní eugenika – eugenický národ? Práce 
z dějin vědy, 2003, č. 6, s. 75; Galtonova definice eugeniky: Eugenik ist diejenige Wissenschaft, die sich mit allen 
Einflüssen beschäftigt, welche die angeborenen Qualitäten einer Rasse verbessern können. GALTON, Francis: 
Eugenics: its Definition, Scope and Aims. Sociological Papers, 1904, 1, s. 43–99, cit. podle ROELCKE, V.: 
Deutsche Eugenik, s. 166.
7 ŠIMůNEK, M.: Národní eugenika, s. 73.
8 ZERBEL, Miriam: Tierschutzbewegung. In: PUSCHNER, Uwe – SCHMITZ, Walter – ULBRICHT, H. 
Justus (Hg.): Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871–1918. München etc. 1996, s. 554.
9 ŠIMůNEK, M.: Národní eugenika, s. 72–73.
10 Tamtéž, s. 75.
11 WOLF, Josef: Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti : Člověk a jeho svět, II. Praha 2000, s. 28.
12 VERSCHUER, Otmar: Leitfaden der Rassenhygiene. Leipzig 1941, s. 108.
13 Pojem méněcenný v sobě zahrnuje kategorie fyzicky, mentálně, sociálně nebo rasově zatížených – 
nevhodných osob. Údajně největší eugenické riziko představovali slabomyslní a choromyslní. Ti totiž nejen 

MUDr. Gustav Rösler (1862–
1946). Ein deutscher Volksarzt 

(Dr. Gustav Rösler zum Geburts-
tag). Der Bund : Heimatzeit-

schrift des Bundes der Deutschen 
in Böhmen. Teplitz-Schönau 

1932, s. 507.
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Názor eugeniků o pokročilém společenském úpadku v důsledku kolektivní degenerace 
genetické základny vyvolal tažení proti sociálním zlořádům doby (asocialita, kriminalita, 
prostituce, chudoba, alkohol, tabák, pohlavní a jiné infekční nemoci, vysoký podíl masa 
ve stravě aj.). Pod heslem boje proti degeneraci rasy či biologické podstaty německého 
národa se eugenika před první světovou válkou etablovala v jazykově německých oblas-
tech střední Evropy jako tzv. rasová hygiena (Rassenhygiene).14 V její koncepci sociální 
zlořádi představovali škůdce a ničitele či rasový jed snižující až ohrožující kvalitu genetické 
základny germánského, resp. německého národa či rasy.15 Energicky kritizovala vyřazení 
přirozeného výběru, které údajně nastalo v důsledku zkvalitňující se veřejné hygieny 
a zdravotní péče. Rasa se v pojetí rasových hygieniků považovala za jednotné biologické 
tělo s nadindividuální vitalitou. Představovala populaci s určitou úrovní fyzických a men-
tálních vloh, které podléhají zásadám dědičnosti, variability a selekce (tzv. vitální rasa).16 
Nejradikálnější rasoví hygienici spojovali své snahy s cílenou kultivací lidí (Menschen-
züchtung). Jejím jádrem byl striktní umělý výběr, tj. řízená reprodukce podporovaná sys-
témem adekvátní výchovy. Německá rasová hygiena se pojila s politickou antropologií, tj. 
s představami praárijce a pravého Germána určeného k světovládě.17 Zušlechťováním lid-
stva se mínil proces zdokonalování Němců. Lidstvo bylo tudíž v tomto ohledu postaveno 
na roveň Němcům jako vládnoucímu národu budoucí světové říše. 

Úkoly směřující k existenci zdravého, fyzicky a mentálně pevného a odolného Němce, 
který si je vědom své civilizační úlohy, se postupně stávaly pevnou komponentou pro-
gramu nacionální svépomoci. Ta reprezentovala jeden z prostředků uskutečňování národ-
ního zájmu, tj. potřeb Němců. Vedle zajištění a rozšíření hospodářských, sociálních, poli-
ticko-mocenských a kulturních pozic začala akcentovat hodnotu krve německého národa 
a jeho specifický ryzí genotyp.

Vedle eugenických společností� vznikala postupně, převážně v rovině samosprávné 
a soukromé, institucionální základna praktického eugenického úsilí: spolky za životní 

že plodí méněcenné potomstvo, ale rovněž vykazují nižší schopnost se o své potomstvo postarat a vychovávat. 
VOJTKO, T.: Sterilizace.
14 Pojem Rassenhygiene zavedl v Německu Alfred Ploetz (1860–1940), který spolu s Wilhelmem Schallmayerem 
(1857–1919) patřil mezi průkopníky a zastánce rasové hygieny. SIEMENS, Hermann Werner: Grundzüge 
der Vererbungslehre : Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik, München, Berlin 1937, s. 14. Za rok založení 
rasové hygieny se považuje 1895, kdy v Německu vyšla práce Alfreda Ploetze Grundlinien einer Rassenhygiene. 
VERSCHUER, O.: Leitfaden, s. 9.
15 RöSLER, Gustav: Zur Organisation der Deutschgesinnten in Österreich. Reichenberg 1911, s. 9; TÝŽ: 
Nationalismus und Geschlechtsleben. Reichenberg 1910, s. 17–18.
16 Alfred Ploetz blíže specifikuje pojem rasa. Rozlišuje mezi tzv. systémovou rasou (Systemrasse) a mezi 
rasou vitální (Vitalrasse). Jejich použití se zpravidla sbíhalo, heuristicky vystupovaly nicméně odděleně. První 
pojem vychází ze systému rasového členění (rasa mongoloidní, malajská, kavkazská atd.) zakladatele fyzické 
antropologie Johanna Friedricha Blumenbacha (1752–1840). Systematicky orientovaná rasová věda se 
zaměřuje na rozlišení a klasifikaci jednotlivých ras, resp. rasových elementů jednoho národa. V této perspektivě 
představuje národ konglomerát jednotlivých, vzájemně promíšených rasových elementů různé kvality, které 
jsou rozpoznatelné a měřitelné. Druhý pojem představuje skupinu lidí s určitými charakteristikami (fyzickými 
a mentálními) žijící na určitém území a v určitém čase. Toto pojetí přijala rasová hygiena. Idealizace čistoty 
rasy (systémové) je v rámci rasové hygieny pozdní záležitostí a byla výsledkem směšování medicínské rasové 
hygieny a rasových ideologií. Údajná exkluzivnost nordické či jiné rasy představuje disparátní kategorii, jen 
vzdáleně související s rasově hygienickou vizí úpadku populace (či vitální rasy). HAMPL, Petr – STELLA, 
Marco: Příšeří; ROELCKE, V.: Deutsche Eugenik, s. 166; SIEFERLE, Rolf Peter: Rassismus, Rassenhygiene, 
Menschenzuchtideale. In: PUSCHNER, Uwe – SCHMITZ, Walter – ULBRICHT, H. Justus (Hg.): Handbuch, 
s. 444–445.
17 ŠIMůNEK, M.: Národní eugenika, s. 77.
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reformu, abstinenční, protikuřácké, proti pohlavním nemocem, na podporu a osvětu hy-
gieny, spolky k ochraně těhotných žen, matek, k péči o kojence, děti a mládež18 aj. Nutno 
však zdůraznit, že ne všechny tyto spolky vznikaly přímo s programem eugeniky a s cílem 
stát se její organizační základnou, byť částečně sledovaly společný zájem.

Průkopníkem, předním organizátorem a propagátorem německých zušlechťovacích 
snah či rasově hygienického úsilí v českých zemích, popř. Předlitavsku na svépomocné 
bázi byl MUDr. Gustav Rösler (30. 8. 1862–27. 4. 1946).19 Völkisch orientovaný tisk 
z 30. let 20. století a poválečné publikace sudetoněmecké provenience ho považovaly za 
muže, jenž pochopil poslání německého lékaře v pohraničí a za hledače cest nového života. 
Jeho úsilí je označováno za zduchovnění nacionalismu a Rösler za osobu, která začala 
s předstihem řešit úkoly, jež později stály v ohnisku nacionálně politického úsilí (vůdce 
a národ, masa a selekce).20 Popularizoval pojmy Volkszucht (kultivace národa), Volksau-
fartung (regenerace národa) a Volksgesundheitspflege (hygiena národa). Jejich realizace 
měla německý národ přivést k éře nové dokonalosti, velikosti a lesku.21 Poslední jmenovaný 
výraz Rösler nevnímal ve smyslu veřejné sociální hygieny. Chápal jej jako zdokonalování 
národního tělesa a národního ducha v jeho rasové podstatě. Zajištění zdraví národa a jeho 
kvantity za systematického navyšování jeho vnitřní síly, tj. rasové kvality, považoval za 
svůj životní boj. Ve své lékařské praxi kladl důraz na prevenci onemocnění. Tuto zkušenost 
převedl do sféry nacionální činnosti (Volkstumsarbeit), kterou doporučoval přebudovat 
v systém nacionální výchovy (Volkserziehung), schopné zamezit jakémukoli onemocnění 
národa. Jeho příslušníci by totiž byli obeznámeni se správným zdravým způsobem života, 
a to by ve svém důsledku nedovolovalo vzniknout chorobám.22

Jeho přesvědčení o platnosti přírodních a zejména pak genetických zákonů u člověka 
mu umožnilo stanovit tezi, že politické a hospodářské moci národa nelze dosáhnout 
pouze obecným zvýšením porodnosti, ale i s nutným navýšením počtu zdravých a silných 
jedinců.23 Má za to, že politické výsady lze trvale udržet jen tehdy, jsou-li založeny na síle 
národa, na jeho rasové vitalitě, na kvalitní biologické konstituci, kulturní velikosti, vůli 
k národní jednotě a mravní síle.24 Zdůrazňuje potřebu doplnit dosavadní nacionalismus 
v kultuře, politice a hospodářství o tzv. vnitřní nacionalismus s kulturně pedagogickými 
a sociálně reformními cíli, které by byly spojeny s úkoly rasové hygieny. Tato podoba na-
cionalismu by pak byla údajně s to čelit zdravotnímu a mravnímu úpadku národa, mate-
rialismu, demokratismu, internacionálnímu sociálnímu demokratismu a klerikalismu. Zá-

18 Jejich organizační páteří byly od roku 1907 zakládané tzv. Zemské komise pro ochranu dětí a péči o mládež 
(Landeskommission für Kinderschutz und Jugendpflege in Böhmen, popř. Mähren und Schlesien).
19 Rösler rozvíjel činnost německého hygienika a bakteriologa Ferdinanda Hueppeho (1852–1938), který 
v roce 1890 nastoupil profesuru na katedře hygieny Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Rovněž stál v čele 
abstinenčního hnutí, jehož tiskový orgán časopis Der Alkoholgegner vydával v letech 1902–1906. Ein deutscher 
Volksarzt : Dr. Gustav Rösler zum 70. Geburtstag. Der Bund. Heimatzeitschrift des Bundes der Deutschen in 
Böhmen. Teplitz-Schönau 1932, s. 507–508.
20 Tamtéž, s. 507–509; LEHMANN, Emil: Gläubig, kühen und zart. Sudetendeutscher Freundeskreis, s. 13, 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Sudetendeutsches Archiv, Heimatberichte: 790.
21 Ein deutscher Volksarzt, s. 508.
22 Der Neudeutsche Kulturbund in Österreich. Reichenberg [1910], s. 39.
23 Ein deutscher Volksarzt, s. 508.
24 RöSLER, Gustav: Zur Organisation der Deutschgesinnten in Österreich. Reichenberg 1911, s. 8, 16; 
KOBERG, Fritz: Vom nationalen Gedanken im Deutschen Volke I. Mitteilungen des Bundes der Deutschen 
Nordmährens, 10, 1911, Heft 3, s. 51–52.
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roveň by byla schopna zkvalitnit německý lidský materiál.25 Kultivaci národa (Volkszucht) 
sleduje z pozice reprodukce vhodného potomstva, tj. ze zásad rasové hygieny a z pozice 
výchovy. Jedinec musel projít tzv. vnitřní reformou, která by obnovila a podpořila nejry-
zejší mravní síly. Jejich pevnou základnu shledával v rasové kvalitě a zdraví národa, resp. 
rasy. Vnitřní reforma měla v jedinci zakotvit povinnost a zodpovědnost vůči národu. Za-
hrnovala v sobě zejména tělesnou kulturu, nacionální hygienu,26 osvětu, výchovu, etickou 
kulturu, reformu zvyklostí aj. V prvé řadě kladl důraz na péči o německou osobnost (Pflege 
der deutschen Persönlichkeit) z hlediska její tělesné konstituce (zdraví a rasová kvalita), 
mravnosti a intelektu. Od zreformované německé osobnosti se měla rozvinout obroda ná-
roda.27 Na zdárném provedení vnitřní reformy podle Röslera závisel úspěch nacionálního 
hnutí, které by mimo jiné mělo usilovat o biologickou a kulturní jednotu národa.28 Jeho 
požadavek korespondoval s völkisch programem v Německu, který nacionální jednotu 
odvozoval od jednoty rasové. Zároveň se definovali vnitřní nepřátelé této jednoty. Byly 
jimi cizí rasy, od roku 1870 stále častěji ztotožňované s židovským obyvatelstvem.29

Po několika letech svého úsilí kritizoval Rösler nízký společenský zájem a pochopení 
naléhavosti otázek zkvalitnění rasy, péče její vnitřní dispozice či lidské kultivace, kterou 
považoval za rozumnou a nutnou.30 Snad proto ve svých publikacích a přednáškách vy-
stupoval rozhodněji, s poukazem na vědecké výsledky doby, zasazoval se za umění lidské 
kultivace (Züchtungskunst), které mělo zabezpečit úspěch v národnostním boji.31 Na poli 
hospodářském a politickém měl totiž německý národ údajně konkurenci, v oblasti rasové 
však nikoli.32

Proces úspěšné kultivace měl zajistit systém nacionální výchovy. Od ní se očekával lepší 
lidský materiál, který by se vyvinul v německé ryzí lidstvo (deutsches Edelmenschentum). 
Osou výchovy byla vědecky podložená sexuální etika, kterou Rösler stavěl proti nekulturní 
a rasu hubící sexuální morálce.33 Národ dojde údajně k trvalému štěstí jen svým úsilím po 
rasové dokonalosti, která nepřipouští příměsi cizí krve.34 Jednou z cest, kterou nabízel, byla 
segregace, umělá selekce, včetně sterilizace a eliminace kvalitativně méněcenných jedinců. 
Poukazoval na rozumnou a milosrdnou likvidaci slabých či postižených dětí ve starověké 
Spartě a zdůrazňoval naléhavost zabránit nekvalitním jedincům v reprodukci.35 V tomto 

25 Tamtéž, s. 18; tamtéž, s. 52; RöSLER, Gustav: Nationalismus und Geschlechtsleben. Reichenberg 1910, s. 5.
26 Rösler ve svých pracích a přednáškách adekvátně k pojmu rasová hygiena používal i další pojmy: 
Erbgesundheitspflege, Eugenik, Nationalhygiene, völkische Gesundheitspflege, völkische Hygiene, do jisté míry 
i Konstitutionshygiene.
27 Der Neudeutsche Kulturbund, s. 17.
28 RöSLER, Gustav: Über die nationale Bedeutung unserer Enthaltsamkeits-Bewegung. Reichenberg 1905, s. 1, 
8; TÝŽ: Nationalismus und Geschlechtsleben, s. 9, 12; TÝŽ: Zur Organisation, s. 16, 29.
29 SIEFERLE, R. P.: Rassismus, s. 438.
30 RöSLER, G.: Zur Organisation, s. 9; TÝŽ: Nationalismus und Geschlechtsleben, s. 5.
31 Pojem národnostní boj (Volkstumskampf) označuje jednu z radikálních podob nacionálního hnutí. Zpravidla 
se spojuje s völkisch hnutím a jeho cíli.
32 Der Neudeutsche Kulturbund, s. 34–36; KOBERG, Fritz: Vom nationalen Gedanken im Deutschen Volke II. 
Mitteilungen des Bundes der Deutschen Nordmährens 10, 1911, Heft 4, s. 76–77.
33 RöSLER, Gustav: Selbstzucht, völkische Zucht tut Not. Neues Leben. Monatsschrift für deutsche 
Tüchtigkeit. Organ des Neudeutschen Kulturbundes in Österreich 4, 1909, 1, s. 1–3; TÝŽ: Nationalismus und 
Geschlechtsleben, s. 10, 12.
34 Tamtéž, s. 15.
35 Tamtéž, s. 17–18.
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duchu kritizoval křesťanskou lásku k bližnímu, která se údajně piplá s nepoužitelným lid-
ským materiálem a řadu géniů nechává bez pomoci.36

Značná část jeho prací se zabývá problematikou řízené lidské reprodukce (Menschen-
zucht). Krátce před vypuknutím první světové války však připustil, že ačkoli by něco tako-
vého bylo rozumné, bylo by to v podmínkách Rakousko-Uherska nemyslitelné.37 Po skon-
čení války Rösler ve svých studiích řízenou reprodukci rasy označuje za jeden z hlavních 
úkolů völkisch hygieny. Představil veřejnosti projekt Christiana von Ehrenfelse, v letech 
1896–1929 profesora na Německé univerzitě v Praze, který ve smyslu pozitivní eugeniky 
rozvíjení zdravé a způsobilé genetické výbavy navrhoval výstavbu speciálních domů pro 
ženy, tzv. Frauenhäuser. Zde by žily rasově způsobilé ženy. Za účelem zplození potom-
stva by je navštěvovali muži se způsobilou genetickou výbavou. Byl přesvědčen, že pro 
záchranu bílé rasy budou muset být podobná zařízení chtě nechtě vystavěna.38 Ve druhé 
polovině 30. let se již i Rösler staví za nutné vybudování institucí pro lidský výběr, které by 
nejzpůsobilejším jedincům umožnily jejich reprodukci.39

Röslerovo stanovisko k židům odpovídá völkisch orientaci, tj. rasovému antisemitismu. 
Židy považoval, včetně poněmčených jedinců, za element cizího původu, který je velmi 
vzdálen pravému národnímu charakteru plnohodnotných Němců (Volldeutsche).40 Z ži-
dovského chlapce údajně nelze udělat pevného německého muže. Co není v krvi, v přiro-
zeně biologické dispozici, nedá se vydolovat a rozvíjet, tvrdil Rösler.41 Avšak za vzor dává 
rasovou uzavřenost židů. Tato nejen že zamezila vysokému stupni příměsi cizí krve, ale 
zároveň Židům umožnila získat vedoucí pozice v hospodářství.42 V polovině 30. let akcep-
toval rasový antisemitismus v takové podobě, jakou představovala Německá říše. Podle 
něho rasový antisemitismus, s poukazem na Norimberské zákony (1935), není těžké vy-
světlit a mravně ospravedlnit.43

K diskuzi, prezentaci a propagaci svých idejí, resp. uceleného, tzv. novoněmeckého 
programu založil Rösler nakladatelství Neudeutscher Kulturverlag (1906). Programo-
vým cílem bylo znovunabytí jednotného germánského světového názoru na völkisch bázi.44 
Vydával zde publikační řadu Neudeutsche Volksschriften, od roku 1906 časopis Neues 
Leben. Monatsschrift für deutsche Tüchtigkeit a jiné publikace. Společně měly umožnit 
v národě probudit smysl pro německou rasu, německý charakter, německého ducha a němec-
kou lidskou aristokracii.45 V roce 1907 vystoupil Rösler s veřejnou přednáškou Neue Wege 
deutscher Volkspolitik. Kritizoval v ní degenerační projevy života národa a jeho zhoršující 
se rasovou kvalitu. Doporučoval podporovat všechny ušlechtilé dispozice národního tělesa 

36 RöSLER, G.: Zur Organisation, s. 18.
37 Tamtéž, s. 9–10.
38 RöSLER, Gustav: Die wichtigsten Aufgaben nationaler Hygiene. Eger 1920, s. 19.
39 Es gilt, für eine Auslese der Fortpflanzungswürdigsten Einrichtungen zu schaffen, die ihnen, Fähigkeit und 
Willen zu leiblicher Fruchtbarkeit vorausgesetzt, auch die Möglichkeit hiezu sichern. RöSLER, Gustav: Der Wille 
zum Wert : Grundzüge gesunder Neukultur. Reichenberg 1937, s. 33.
40 TÝŽ: Die wichtigsten Aufgaben, s. 5.
41 TÝŽ: Nationalismus und Geschlechtsleben, s. 10.
42 Tamtéž, s. 9–10.
43 RöSLER, G.: Der Wille, s. 106. Základem tzv. Norimberských zákonů byly dva ústavní zákony: zákon 
o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti.
44 Der Neudeutsche Kulturbund, s. 32.
45 RöSLER, G.: Selbstzucht, s. 3.
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a vyzvedl požadavek promyšlené koncentrace a reprodukce všech jeho zdravých jedinců. 
Nastínil myšlenku novoněmecké kulturní obce (neudeutsche Kulturgemeinde). Měla se 
stát základní jednotkou nového uspořádání národního společenství, jeho kultivace a na-
cionální obnovy völkisch života v rovině tělesné, mravní a duchovní.46 

Organizací této činnosti byl pověřen spolek Neudeutscher Kulturbund in öster reich 
(dále NDKö).47 Rösler ho zřídil v Liberci v roce 1908 s působností ve všech zemích 
a královstvích zastoupených na říšské radě ve Vídni. Byl výsledkem völkisch proudů za 
životní reformu přelomu 19. a 20 století. Považoval se za organizační centrálu tzv. snah 

46 Ein deutscher Volksarzt, s. 508.
47 Počet řádných členů v roce 1911: 370, 1912: 611; korporativních členů v roce 1911: 86, 1912: 167; poboček 
v roce 1911: 6, 1912: 11. Deutsche Schutzarbeit. Neudeutscher Kulturbund in österreich. Mitteilungen des 
Bundes der Deutschen Nordmährens, 11, 1912, Heft 10, s. 276.
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po zkvalitnění biologické a sociální zdatnosti německého člověka. Jeho mottem bylo lepší 
časy skrze lepšího člověka. Pracoval ve dvou směrech. První usiloval o zdravotní zlepšení 
populace, druhý o povznesení rasové dispozice německého národa. Šířit měl porozumění 
pro úpravu sexuálního života, který se měl plně zaměřit na reprodukci a výchovu rasově 
hodnotného a zdravého potomstva.48 Programově měl spolek seskupovat všechny zaru-
čeně deutsch-völkisch smýšlející a cítící Němce, kteří se probojovali ke zdravému a ryzímu 
životnímu stylu naplněného ušlechtilým německým duchem. Jeho slovy, měli být exhibicí 
opravdového němectví a jádrem nové aristokracie s úkolem uchovávat a rozvíjet posvátnou 
genetickou výbavu germánské rasy (ein heiliges Erbgut germanischer Rasse).49

NDKö se prezentoval jako orgán pro kultivaci národa (Organ für Volkszucht), jako 
nové, velké duchovní hnutí s nejryzejšími völkisch cíli, které chce zdravotně, mravně a du-
ševně posílit a oživit německý národ v monarchii, udržet jej čistý, silný a rozvíjet jeho vnitřní 
život. Šířil názor, že svět se jednou uzdraví na německém podkladě.50 Zdolat biologický, 
zdravotní a mravní úpadek chce prostřednictvím völkisch zušlechťovacích snah s důra-
zem na úkoly rasové hygieny. To společně mělo vést k výchově vnitřně, tělesně, mravně 
a duchovně zdatné německé osobnosti a rodiny. Rösler svůj požadavek shrnul: ideální 
rasa v ideálním prostředí (Ideale Rasse in idealem Milieu).51

Na základě úsudku, že budoucnost národa je zajištěna zdravým dorostem, organi-
zoval NDKö školení vůdců mládeže. Měli se stát budoucí řídící silou v procesu kulti-
vace.52 Jeden z jeho programových úkolů bylo vychovat německou mládež k povinnosti 
být plodný. Takto měl z hnutí jednou vzejít výběr nejschopnějších a nejzdatnějších mužů 
a žen.53 NDKö tak navázal spolupráci s völkisch orientovaným hnutím mládeže, jehož 
organizační základnou byly völkische Jungmannschaften Böhmens, Mährens, Schlesiens54 
a s ostatními nacionálními spolky Předlitavska. V popředí spolupráce stály formálně ne-
politické tzv. nacionální obranné spolky.55 Jejich rozvinuté struktury měly jednak šířit 

48 Der Neudeutsche Kulturbund, s. 19.
49 RöSLER, G.: Nationalismus und Geschlechtsleben, s. 29.
50 Tamtéž, s. 7; Der Neudeutsche Kulturbund, s. 9.
51 TÝŽ: Nationalismus und Geschlechtsleben, s. 3.
52 Prosincové týdenní školení Jugendführerlehrgang v roce 1912, Jugendführertage 1913 ve Vídni, totéž 1914 
v Mödling. Ein deutscher Volksarzt, s. 508.
53 Deutschvölkische Jugendbewegung. Mitteilungen des Bundes der Deutschen Nordmährens, 10, 1911, Heft 
4, s. 86–89; Eine einheitliche deutschvölkische Jugendpflege in Oesterreich. Nordmarkmitteilungen, 6, 1913, 
Nr. 4, s. 90–93.
54 Personální propojení prostřednictvím Waltera Schlesingera. Ten byl jedním z vedoucích činitelů NDKö 
a zároveň redaktorem tiskového orgánu uskupení mládeže Jung Siegfried. Deutsche Schutzarbeit, s. 275.
55 Formálně nepolitické nacionální „obranné“ spolky se zřizovaly v habsburské monarchii v pokročilé fázi 
nacionalizace společnosti od 80. let 19. století. V základní linii vznikaly pro oblast školství a kultury, hospodářství, 
sociální péči a tělovýchovu. Jejich schopnost integrovat jednotlivce a všechny sféry veřejného prostoru z nich 
činila nervovou soustavu německého nacionálního hnutí, zpravidla v jeho nacionálně radikalizující podobě. 
Sehrály klíčovou roli v propagaci „nacionálně obrodných“ a jinak „zkvalitňujících“ idejí. Jejich rozsáhlé 
organizační struktury (tisíce místních poboček, statisíce členů, organizační a personální propojení s dalšími 
strukturami nacionálně definovaného prostoru) je vnášely do každodennosti širokých vrstev německé nacionální 
komunity. Srv. BALCAROVÁ, Jitka: Bund der Deutschen Schlesiens : Z dějin nacionálního hnutí Němců 
v meziválečném Slezsku, I–II. Slezský sborník, 106, 2008, č. 2, s. 112–137; tamtéž, 106, 2008, č. 3, s. 188–207; 
TÁŽ: Die deutschen nationalen „Schutzvereine“ in den böhmischen Ländern und der Tschechoslowakei 1880–
1945. Begriffsabgrenzung, Klassifizierung und Periodisierung. In: HASLINGER, Peter (Hg.): Schutzvereine 
in Ostmitteleuropa : Vereinswesen, Sprachenkonflikte und Dynamiken nationaler Mobilisierung 1860–1939. 
Marburg 2009, s. 111–141; TÁŽ, Německá vnitřní kolonizace v koncepci regionálních svazů Němců a související 
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program NDKö a jednak jej také pomoci realizovat. Např. měly zřizovat speciální dívčí 
školy. Tzv. deutschvölkische Frauenschule měly zajistit řádnou výchovu dívčí mládeže 
s důrazem na její roli manželky a matky.56 NDKö totiž nezřizoval pobočky v každém 
městě či obci. Pro svůj program získával lídry již existujících nacionálních spolků a or-
ganizací, které jej vnášely na svou půdu. Oporu pro svůj program spatřoval na politické 
scéně u Deutschradikale Partei (zal. 1907),57 dále u nacionálních „obranných“ spolků58 
a u všech ostatních kulturních a sociálně reformních spolků a organizací, které mu byly 
svým založením blízké.59

Po první světové válce se program NDKö rozvíjel převážně ve völkisch organizacích 
mládeže a v německých nacionálních „obranných“ spolcích v Československé republice 
(dále ČSR). V jejich strukturách docházelo k mutaci novoněmeckých idejí v souladu s vývo-
jem nacionálního hnutí a jeho cíli. Spolupodílely se tak na vytváření téměř latentně všudy-
přítomného stavu jakéhosi předporozumění pro myšlenky, které se nakonec staly jedním 
z podkladů rasové politiky nacionálně socialistického vládního režimu Německa.

Rösler v německém prostředí ČSR popularizoval práce zakladatele eugeniky Francise 
Galtona, díla k rasové hygieně Alfreda Ploetze a Wernera Siemense, seznamoval s radi-
kálními názory Willibalda Hentschela a jeho projekty árijské rasové kultivace v tzv. Mitt-
gart-Siedlung,60 hojně citoval rakouského filozofa Christiana von Ehrenfelse a jeho kri-
tické názory na monogamii, údajně odporující darwinistické reprodukční logice, dále pak 
Ernsta Moritze Arndta, Houstona Stewarta Chamberlaina, Paula de Lagarda, Fridricha 
Nietzscheho, Ludwiga Woltmanna aj. Jejich ústy Rösler promlouval ke čtenáři, přičemž 
prozíravě zpravidla uváděl, že diskutovanou problematiku ponechává nerozhodnutou.

stavební projekty v českých zemích ve 30. a 40. letech 20. století. In: HOŘEJŠ, Miloš – LORENCOVÁ, Ivana 
(eds.): Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha 2009, s. 39–70; BALCAROVÁ, Jitka – 
KUBů, Eduard: Institucionální zázemí hospodářského nacionalismu (1918–1938). In: JANČÍK, Drahomír – 
KUBů, Eduard (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský : Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu 
v českých zemích (1859–1945). Praha 2011, s. 231–273; BALCAROVÁ, Jitka: „Jeden za všechny, všichni za 
jednoho!“ : Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“. Praha 2013.
56 Např. zástupce Bund der Deutschen in Niederösterreich říšský poslanec Dr. Pollauf NDKö přislíbil 
poskytnutí nemovitosti v Langeck (Dolní Rakousko) za účelem zřízení zemského výchovného zařízení mládeže 
spolu se speciální dívčí školou, včetně uhrazení ročních nákladů. Deutsche Schutzarbeit, s. 275–276.
57 Deutschradikale Partei oficiálně vznikla v roce 1907 přejmenováním Freialldeutsche Partei (zal. 1902) včele 
s Karlem Hermannem Wolfem. Strana proklamovala loajalitu vůči rakouskému státu a habsburské dynastii. 
Otevřené nepřátelství vůči existenci Rakousko-Uherska, které bylo charakteristické pro všeněmecké hnutí 
Georga von Schönerera, z taktických důvodů strana nesdílela. MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel a kol. (eds.): 
Politické strany : Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004, I: Období 1861–
1938. Brno 2005, s. 474.
58 Nacionální „obranný“ spolek na podporu německého školství Deutscher Schulverein se sídlem ve Vídni měl 
podle doporučení NDKö do svých škol přijímat děti s ohledem na jejich původ a rasovou kvalitu, zavést systém 
přirozené výchovy (Freie deutsche Schule) a nacionální výchovu uspořádat podle Friedricha Ludwiga Jahna 
a Johanna Gottlieba Fichte. RöSLER, G.: Zur Organisation, s. 21.
59 Tamtéž, s. 20–21.
60 Hentschelovy projekty výstavby osad kultivace árijské rasy (Mittgart-Siedlung) vycházely z představy 
germánských sňatků, kdy nejsilnější a nejzdatnější muž porazil slabšího a přivlastnil si jeho ženy. Osadu 
doporučoval osídlit 100 muži a 1000 žen. Realizace zkrachovala na nedostatku žen ochotných podílet se na 
podobném experimentu. Skromnější verze, kterou Rösler představuje, předpokládá vznik vesnic (Mittgart-
Dörfer) s osídlenci z rasově nejkvalitnějších rodin. Zde by na jednoho muže připadlo deset žen, kteří by mezi 
sebou uzavřeli sňatek (monogamie zrušena). Muž by setrvával ve svém dvoře a ženu by v jejím obydlí navštěvoval 
jen jako host. Jakmile se tato stane matkou, sňatek zanikne a žena 2–3 roky pečuje o dítě. RöSLER, G.: Die 
wichtigsten Aufgaben, s. 6.
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V meziválečném období je u Röslera patrný zřetelný obrat. Jeho péče o jedince a ně-
meckou osobnost se přesmykla do úkolu překonat egoismus a sobecký způsob jedincova 
života zcela ve prospěch národa, bez ohledu na zájmy individua. Na tom údajně závisel 
úspěch obrodného úsilí a tím i rasové hygieny.61 Toto kolektivistické smýšlení zakotvené 
v zásadě Gemeinnutz geht vor Eigennutz! (Obecné blaho má přednost před vlastním pro-
spěchem!), vyjadřovalo přeměnu společenského uvažování od „Já“ k „My“ a stalo se zá-
kladním principem německého nacionálního socialismu.62

V debatě, která sahá do 19. století, totiž zda mají na vývoj člověka větší vliv faktory 
vnější (výchova, sociální původ, zdravotní péče) nebo faktory vnitřní (vrozená konstituce 
jedince), se Rösler vyjadřuje jednoznačně (1920): Náš osud je více určen vajíčkem a seme-
nem než vnějším prostředím.63 Národ je podle něho vymezen původem/rasou a vnějším 
prostředím, přičemž jádro národní existence je stanoveno rasou. Budoucnost německého 
národa spatřoval v krvi a v genetické základně. Podle jeho slov v síle a zdraví německého 
semene spočívá nejdůležitější část nacionálního majetku. Pouze a jen zdravá silná rasa je 
schopna udržet půdu, tradici a kulturu.64 Ostatně, úroveň kultury údajně odpovídá úrovni 
genetické výbavy, tj. biologická hodnota rozhoduje o kulturních výkonech.65 Ze směsice 
ras se měla vybrat ta s kvalitativně nejvyšším genotypem, která by byla následně vykulti-
vována v tzv. čistou eugenickou rasu. Německé úsilí mělo směřovat k dosáhnutí plnoně-
mectví (Volldeutschtum), v jehož rámci se měla rozvíjet údajně vysoce ceněná nordická 
rasa.66

Na počátku 20. let byl Rösler zastáncem ostré selekce. Jedince s nenapravitelnou mé-
něcennou genetickou výbavou a trvalým zdravotním postižením v důsledku konzumace 
alkoholu, omamných látek a infekčních nemocí doporučoval uzavřít v ošetřovatelských 
ústavech a pracovních koloniích nebo jim cestou sterilizace a antikoncepčními prostředky 
zabránit v reprodukci. Není zastáncem důsledné likvidace méněcenných, znemožnění je-
jich rozmnožování však ano.67 Proces segregace a selekce měly usnadnit tzv. hygienické 
katastry či rasově biologické matriky, které by zaznamenávaly zdravotní stav každé rodiny. 
Jejich zavedení považoval Rösler za jeden ze základních úkolů rasové hygieny.68 Úlohy 

61 Tamtéž, s. 41.
62 Zásada ve formě uvedeného hesla vyjadřovala princip „obecného zájmu před zájmem jednotlivce“. Ačkoli 
jej používalo širší politické spektrum Výmarské republiky než jen NSDAP, stal se právě tento princip spolu 
s rasovým konceptem nacionální pospolitosti (Volksgemeinschaft) osou ideologie nacionálního socialismu (srv. 
Das 25-Punkte-Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, vom 24. Februar 1920. Online, 
cit. 17. 3. 2014 dostupné na http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html). Ve smyslu Ty 
nejsi nic, Tvůj národ je vše, se prosazovala idea nového státního a společenského uspořádání dle organického 
principu. Kolektivistický společenský model figuroval jako protiklad vůči liberální společnosti industriální éry 
s jejími třídními rozpory a svobodnými jedinci. Zároveň společnost předpřipravoval k bezvýhradnému podřízení 
se, poslušnosti a obětavosti ve jménu nacionálního zájmu. Srov. BALCAROVÁ, Jitka: „Blaho národa stojí nad 
zájmy jednotlivce!“ : Ideové východisko „mentální převýchovy“ Němců v letech velké hospodářské krize v ČSR 
(30. léta 20. století). In: KUBů, Eduard – SOUKUP, Jindřich – ŠOUŠA, Jiří (eds.): Fenomén hospodářské krize 
v českých zemích 19. až počátku 21. století : Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Praha 2015, 
s. 263–276.
63 RöSLER, G.: Die wichtigsten Aufgaben, s. 4.
64 Tamtéž, s. 4–5.
65 RöSLER, G.: Der Wille, s. 32, 33.
66 Tamtéž, s. 40.
67 RöSLER, G., Die wichtigsten Aufgaben, s. 14.
68 Tamtéž, s. 15.
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se chopil německý rodopis (Familienforschung).69 Jeho osvětový tlak vypracovávat mo-
derní rodokmeny (Ahnentafel), evidující biologické a zdravotní poměry rodiny v několika 
generacích, vnášel do všeobecného povědomí, ba i do škol problematiku zdravé rodiny, 
resp. rasy a nutnost evidence jejích biologických charakteristik. V polovině 30. let 20. sto-
letí Rösler rozhodně vystupoval na podporu sterilizačního zákona v Německu (1934) 
a jako účinný prostředek snížení nákladů na sociální péči schvaloval, v případě opravdové 
nutnosti, eutanázii (Sterbehilfe). V této souvislosti cituje z knihy Ernsta Manna (Die Er-
lösung der Menschheit vom Elend, Weimar 1922): Bezbolestná likvidace trpících, duševně 
a fyzicky méněcenných představuje zásadní požadavek každého vyššího a hodnotnějšího 
rozvoje lidstva.70

Závěr

Gustav Rösler a jeho zušlechťovací program německé zdatnosti s institucionální liberec-
kou základnou v Neudeutscher Kulturbund in österreich a Neudeutscher Kulturverlag 
na počátku 20. století reprezentují tzv. hnutí za životní reformu či hnutí reformy života 
v českých zemích (Lebensreformbewegung). Jednalo se o souhrnné označení zpravidla 
sociálně reformních, nesourodých, naturisticky zaměřených proudů s cílem vytvoření 
nového člověka, které se šířily industrializovanou Evropou od poloviny 19. století s boha-
tou institucionální základnou v řadě spolků, bratrstev a společenství. Jejich společným 
znakem byla kritika industrializace a městského způsobu života (nezdravé pracovní pod-
mínky, nedůstojné bydlení, civilizační nemoci, alkoholismus aj.), která hlásala odklon od 
materialismu a návrat k přírodě. Prosazovaly zdravý a jednoduchý způsob života spjatý 
s přírodou, plnohodnotnou stravu, přírodní léčitelství, agrární reformu, výstavbu zahrad-
ních měst pro městské obyvatelstvo aj. Hlavním cílem byla obnova životního stylu jednot-
livce a tím i jeho zdraví v souladu s přírodou.71

Časový souběh snah o reformu života s rozvinutým nacionálním hnutím a rozvojem 
přírodních věd spolu s eugenikou/rasovou hygienou, dal vzniknout proudům, které usilo-
valy o vytvoření zdravého jedince svého národa. Shledávání podstaty německého národa 
v krvi, tj. v rase s nicotnou úlohou jedince v národním tělese toto úsilí formulovalo v ro-
vině zkvalitnění germánské, popř. německé rasy. Liberecký lékař zareagoval a vypracoval 
pro Němce v Předlitavsku novoněmecký program s nejryzejším cílem kvalitní německé rasy. 
V roce 1905 vystoupil poprvé s pojmem völkische Tüchtigkeitsbestrebungen, tj. s požadav-
kem zkvalitnění zdatnosti německého národa, jehož jádrem byly úkoly rasové hygieny 
a nacionální výchovy.

Ať byly Röslerovy názory pře    d první světovou válkou jakkoli radikální (jeho součas-
níci z řad německo-nacionálních jeho přednášky a publikace považovali za přemrštěné 

69 Organizační centrálou německého rodopisu v ČSR se v roce 1928 stala Zentralstelle für sudetendeutsche 
Familienforschung v Ústí nad Labem.
70 Schmerzenlose Vernichtung der Elenden, der geistig oder körperlich Minderwertigen bildet die Grundforderung 
für jegliche Höherentwicklung der Menschheit. RöSLER, G.: Der Wille, s. 41.
71 Srv. Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, 2. Darmstadt 2001; 
PUSCHNER, Uwe – SCHMITZ, Walter – ULBRICHT, H. Justus (Hg.): Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 
1871–1918. München etc. 1996; PUSCHNER, Uwe: Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich : 
Sprache–Rasse–Religion. Darmstadt 2001.
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až výstřední)72 nenavrhovaly likvidaci ostatních národů či ras. Šlo o zkvalitnění či zu-
šlechtění německého národa, resp. rasy. To však s sebou neslo přísnou selekci, izolaci 
méněcenných a uplatnění rasově motivovaného sexuálního chování. V jeho pojetí měl 
každý národ rozvíjet svou obrozující a kultivační činnost a snažit se dosáhnout vlastní 
dokonalosti. V tom Rösler spatřoval i politické řešení nacionálních sporů v monarchii. 
Každý národ monarchie měl disponovat tzv. kulturním svazem (Kulturbund), čímž by 
se dosáhlo blíže nespecifikovaného nacionálního smíření.73 Politické vedení Rakousko-

-Uherska však mělo vzhledem k hodnotě německé osobnosti spočinout v rukách Němců. 
O kvalitě německých vloh nebylo dle Röslera třeba pochybovat, čemuž údajně dával za 
pravdu i dobový vědecký výzkum.74 

A v čem spočívá Röslerovo průkopnictví? Jím šířené ideje zdůrazňující hodnotu krve 
a rasové čistoty pro budoucí zdárný vývoj německého národa výrazně ovlivnily proces 
biologizace německého nacionálního hnutí v českých zemích. Z jeho iniciativy zřízené 
propagační a organizační centrály novoněmeckých obrodných snah cílily na podnícení 
německé společnosti k rasově hygienickým úkolům. Ty směřovaly k formování fyzicky 
a mentálně zdravého jedince, který si je vědom své přináležitosti k panské rase. Nacio-
nální nepřítel získával zřetelnější atributy odlišnosti vzhledem k původu/rase, zdraví 
a schopnostem národa a jeho genotypu. Rösler si uvědomoval, jak nezbytná je k plnění 
jeho obrodného programu systematická propagace a vybudování patřičného systému 
osvěty a výchovy, k čemuž chtěl využít potenciál nacionálních „obranných“ a jiných 
spolků. Jejich prostřednictvím se předmět rasové hygieny dostával do povědomí ně-
mecké společnosti. Röslerovy aktivity spolu s propracovaným programem usilujícím 
o biologické a sociální zkvalitnění německého jedince, resp. německé rasy jsou doposud 
prokazatelně prvním uceleným programovým komplexem rasové hygieny v českých ze-
mích.

Vyjdeme-li ze čtyřfázového členění dějin eugeniky anglického historika Paula Weind-
linga, spadá Röslerova činnost a jeho Neudeutscher Kulturbund in österreich do druhé 
fáze. Při ní docházelo k institucionalizaci eugeniky ve formě eugenických organizací 
(cca od roku 1905).75 Provázanost s ostatními strukturami nacionálně definované spo-
lečnosti a Röslerova agilnost umožnila nemalé části německé společnosti v Předlitavsku 
seznámit se s obrodným novoněmeckým programem, který byl založen na principech ra-
sové hygieny a postulátech völkisch německého nacionálního hnutí s přesvědčením o ci-
vilizační úloze germánské rasy. Tímto spojením lékařské vědy rasové hygieny/eugeniky 
s nacionálními politicko-mocenskými cíli hledajícími ospravedlnění v rasových a jiných 
vědách se hlásilo nebezpečí, které se mělo ve své zvrácenosti projevit o pár desetiletí 
později.

72 LEHMANN, E.: Gläubig, kühen und zart. Sudetendeutscher Freundeskreis.
73 RöSLER, G.: Zur Organisation, s. 19.
74 TÝŽ: Nationalismus und Geschlechtsleben, s. 9, 11–12.
75 1. fáze – formování pojmů a teorií bez institucionální základny (cca 1885–1905); 2. fáze – vznik eugenických 
společností (cca od 1905); 3. fáze – realizace eugeniky ve státní sterilizační politice v severní Americe, střední 
a severní Evropě; úzké spojení s akademickou genetikou (cca 1920–1945); 4. fáze – programy nucené sterilizace 
odůvodněné kontrolou porodnosti a plánováním rodičovství; bez účasti akademické genetiky (po 1945). 
WEINDLING, Paul: International Eugenics : Swedish Sterilization in Context. Scandinavian Journal of History 
24, 1999, s. 179–197, cit. podle ROELCKE, V.: Deutsche Eugenik, s. 164.
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Zusammenfassung

MUDr. Gustav Rösler und Neudeutscher Kulturbund in Österreich :  
„Pioniere“ der Rassenhygiene in den böhmischen Ländern
Jitka Balcarová

Die Studie behandelt die Persönlichkeit des Arztes Gustav Rösler und seine Aktivitäten, die in den 
böhmischen Ländern, bzw. in der österreichischen Monarchie die Entwicklung der neuen Wissen-
schaft des 19. Jahrhunderts angeregt haben, nämlich der Eugenik, welche im deutschsprachigen 
Raum als Rassenhygiene bezeichnet wird. Rösler wird als Wegbereiter dieser neuen Wissenschaft wie 
auch als aktiver Vorkämpfer der sog. Bewegung für die Lebensreform zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
betrachtet. Die Verfasserin stellt im Kontext der Entwicklung „des Programms der Erhöhung der 
deutschen Tüchtigkeit“, welches auf die mentale und physische Kultivierung der deutschen Einwoh-
nerschaft hinzielte, seine Bemühungen um die Institutionalisierung des Prozesses der erfolgreichen 

„Kultivierung“ vor. Zur institutionellen Grundlage ist der in Reichenberg im Jahre 1908 gegründete 
Verein Neudeutscher Kulturbund in Österreich mit dem Wirkungsbereich im ganzen cisleithanischen 
Raum geworden. Die Verfolgung der Konstituierung dieses Vereins und seiner Bindungen an die sons-
tigen Organisationsstrukturen bringt die Formierung des nationalen Kommunikationsnetzes und 
seine allmähliche Biologisierung nahe. Mittels dieser Kommunikationskanäle dringt der Gegenstand 
der Rassenhygiene, ihre Prinzipien und das Programm von Rösler, welches um die biologische und 
soziale Verbesserung der deutschen Nation bemüht war, ins Bewusstsein von breiten Schichten der 
deutschen Gesellschaft ein. Der Beitrag präsentiert somit das nachweislich erste in sich geschlossene 
Programmkomplex der Rassenhygiene in den böhmischen Ländern.


