
 

"Brněnský „pochod smrti“ 1945 

Němci ven! 

Die Deutschen raus! 

 

Vyhnání a týrání Němců z Brna 

 

Dokument uspořádali: Hanns Hertl, Erich Pillwein, Helmut Schneider, Karl Walter Ziegler 

 

Věnováno obětem, které byly ještě v posledních týdnech druhé světové války a pak i v následují-

cích měsících týrány, poniţovány, znásilňovány nebo zavraţděny. 

Věnováno téţ českému presidentovi Václavu Havlovi, který napsal jiţ před revolucí německému 

spolkovému presidentovi Dr. Richardu von Weizsäckerovi: „Já osobně – stejně jako mnozí mí 

přátelé – odsuzuji vyhnání Němců po válce. Vţdy mi to připadalo jako hluboce nemorální čin, 

který uškodil nejen Němcům, ale moţná ještě více Čechům.“ 

([30] s. 348) 

 

Předmluva 

 

Tato kniha vzbudí bolestné vzpomínky zejména u těch, kteří museli brněnský pochod smrti sami 

podstoupit. Budou vzpomínat na přátele a známé, na příbuzné, kteří byli na cestě k hranicím za-

vraţděni a na ty, kteří zemřeli na jiţní Moravě nebo v Rakousku po nelidském utrpení hlady či 

vyčerpáním. Je potěšitelné, ţe hrůzy svátku Boţího těla r. 1945 budou zdokumentovány, aby se 

další generace dozvěděly, co dokáţe způsobit omezenost národnostní nenávisti, co dokázala ne-

lidská krutost: ţeny, děti a starci byli jak dobytek vyháněni z města, které bylo po generace jejich 

domovem, jehoţ tvář a styl vytvořila píle a umělecká představivost jejich předků a které nese ne-

smazatelné stopy německé minulosti. 

Brněnský pochod smrti byl sice pojednán jiţ v mnoha článcích, ale celkový popis událostí dosud 

chyběl. Autoři proto chtěli zaznamenat, jak k těmto excesům docházelo, kdo za ně nesl zodpo-

vědnost a co se tehdy opravdu stalo. 

Sbírali dokumenty a pouţili také otřesná svědectví, která získali od přeţivších účastníků pochodu 

a svědků událostí. Vedla je myšlenka, ţe jen odvaha říci pravdu poslouţí usmíření. Problémy svě-

domí Němců a Čechů se nevyřeší biologicky, tj. vymíráním zúčastněné generace, ale dodrţová-

ním morálních pravidel, která jsou zakotvena v listině lidských práv, tak jak je přijala organizace 

Spojených národů. 

 

BRUNA, vlastenecké nakladatelství Brňanů v Německu děkuje všem, kteří přispěli ke vzniku té-

to knihy. 

Kéţ by si kniha našla svou věcnou snahou o zachycení dějinné pravdy pozorné čtenáře a přispěla 

k potlačování nacionálních vášní a nesnášenlivosti všude ve světě. 

 

Karl Walter Ziegler 

Spolkový předseda BRUNA 

Vlastenecké nakl. Brňanů v Německu 
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Předmluva 

 

Na jaře r. 1945 docházelo na mnoha místech k pogromům na Němce, při kterých přišly stotisíce 

lidí o ţivot. To, co dějiny označují jako „brněnský pochod smrti“ je však něčím ojedinělým. 

Z ţádného jiného místa v Evropě nebylo po druhé světové válce známo vyhnání osob v takovém 



masovém měřítku jako zde: po kapitulaci německého wehrmachtu byli v moravském hlavním 

městě téměř všichni Němci během jediné noci vyhnáni ze svých bydlišť a v následujícím dni hná-

ni k hranici vzdálené 54 km. 

Tato akce se uskutečnila nehumánními příkazy a za extrémního pouţití násilí a brutality. Byl to 

těţký zločin proti lidskosti. Docházelo zde k četným zločinům, páchaným jednotlivými osobami 

(loupeţe, ublíţení na těle, mučení a vraţdy), které dodnes nebyly osouzeny. 

Vyhánění menšin se v dějinách objevovalo často. Nemělo se tak ale stát po válce, kterou vedli 

spojenci v duchu humanity a v evropské zemi, za jejíţ nové uspořádání v míru a svobodě nesly 

vítězné mocnosti plnou zodpovědnost. Takovéto zločiny se tu dít neměly. 

Objasnění událostí, které se odehrály na svátek Boţího těla r. 1945 v Brně a okolí nechce směřo-

vat k pomstě a odplatě. Má přispět k tomu, aby se podobné zločiny uţ nemohly opakovat a ukázat 

pozůstalým obětí, ţe nejsou zapomenuty. 

Toto dílo má slouţit historické pravdě a má vystoupit proti zamlčování skutečnosti, ke kterému 

docházelo zejména v České republice, kde tabuizování tématu odsunu způsobilo u generace, kte-

rá vše zaţila, částečný výpadek paměti a u mládeţe jednostranný a omezený pohled na skuteč-

nost. 

Česká mládeţ se musí dovědět pravdu. Proto je také nutné všechna zmírňování skutečnosti – 

„vţdyť ono to nebylo tak strašné“ nebo „ke zločinům docházelo jen v ojedinělých případech“ na-

hradit fakty, aby se mladá generace českého národa dozvěděla vše, co se r. 1945 skutečně stalo. 

Půl století po nejstrašlivější válce v dějinách začíná mladé Německo vystupovat z Hitlerova stínu. 

Je to dobře. Dnešní mládeţ není zatíţena ani politickým „dědičným hříchem“ ani kolektivní vi-

nou. Nepotřebuje ţádné generální rozhřešení. Přesto pociťuje kolektivní stud za to, co v letech 

nacistické nadvlády způsobili Němci ostatním národům, tedy i Čechům. Také česká mládeţ nemá 

pociťovat ţádnou kolektivní vinu. Je ale čas, aby se i ona začala stydět za krátkozrakou politiku 

svých otců a za bestialitu zdivočelých hord. Měla by se však také dozvědět, ţe i v nejhorších do-

bách nechyběly příklady korektního lidského chování. To dokumentuje jedna, bohuţel velmi 

krátká, kapitola. Zveřejněním dokumentů se chtějí vydavatelé také postarat o zmírnění velkého 

deficitu ve zkoumání německé minulosti, na který poukazuje Herbert Ammon ve svém článku 

„Odstrčené dítě budoucnosti“ [18]. Ammon si stěţuje, ţe chybí vědecké zpracování vyhnání 

a odsunu po druhé světové válce, konstatuje „spolkověrepublikový konsensus pro ignorování ne-

pohodlných aspektů historické skutečnosti“ a uvádí tento příklad: „V německo–českých vztazích 

se reaguje rozčileně, nervózně a chlácholivě na jakékoli podněty, které se vymykají oficiálním 

pokusům o přátelství a usmíření. Ve skutečnosti nechtějí politici uznat, ţe zdánlivě uzavřená ka-

pitola minulosti – vyhnání – působí historicky i nadále a také politicky není ještě zdaleka ukonče-

na.“ 

Autoři této dokumentace se cítí touto kritikou osloveni a doufají, ţe jejich příspěvek dodá dlouho 

očekávanému zhodnocení další podnět. 

Odvolávají se svým pojetím na Theodora Schiedera, který jiţ v r. 1960 upozornil historickou vě-

du na dvě příčinné řady – národnostně státní koncepce, která se zrodila z Benešovy myšlenky 

transferu a přímá souvislost mezi německou politickou před r. 1945 a vyhnáním.„ [18]. Brali 

jsme zřetel na obě příčinné řady a zároveň jsme pouţili oficiální prostředek dějepisné vědy. “Hro-

madnou dokumentaci„, která pomocí reprezentativního výběru osobních svědectví (dopisy, popi-

sy událostí, protokoly výpovědí) mapuje dobu a je přípustná i tehdy, kdyţ jednotlivá svědectví 

obsahují nepřesnosti nebo pouze subjektivní dojmy. 

Jejich posouzení a zpracování je věcí historiků. Doufáme, ţe předloţený materiál poskytne dosta-

tečné mnoţství podnětů také odborníkům.“ 

 



Prof. Dr. Peter Glotz, rektor university Erfurt v dopise autorům po 1. vydání: „Četl jsem vaši kni-

hu velice pozorně. Nedovoluje zapomenout na jeden úsek německo–českých dějin, rovněţ i na 

zločiny Němců vůči Čechům. Souhlasím se základní myšlenkou vaší knihy. Je ostatně výtečně 

rešeršována a velice dobře napsána.“ 

 

 

1. Brno – hlavní dějiště událostí 

 

Brno, leţící na vyvýšenině nad soutokem Svratky a Svitavy, bylo jiţ v době Keltů a germánských 

kmenů Langobardů, Kvádů, Herubů a Rugiů důleţitým obchodním centrem. Zde, v půli „jantaro-

vé cesty“, vedoucí od Jadranu aţ k ústí Visly, se setkávali kupci, mířící ze severu a jihu, prodáva-

li tu a vyměňovali své zboţí a byli tak ušetřeni dalšího putování. Co zbylo z tohoto obchodního 

střediska po stěhování národů vlastně nevíme. Jisté však je, ţe noví vládcové povolali na svá úze-

mí Němce, aby oţivili trh a řemesla. Němci se usadili přímo na onom místě, kde bylo r. 1930 ob-

jeveno keltské urnové pohřebiště. Toto pole se nacházelo na horním konci Orlí ulice, tedy nedale-

ko místa, kde se kříţí cesty, směřující od Ţidovské a Modřické brány. Této osadě udělil král Vác-

lav I. r. 1243 městská práva podle německého vzoru. Také nejstarší sbírka zákonů města Brna 

sepsaná německy je důkazem, ţe aţ do této doby bylo německé měšťanstvo nejen nejsilnější, ale 

zároveň i vládnoucí skupinou obyvatelstva ve městě (rukopis č. 1 v archívu města Brna) – Brno 

se posléze stalo vedle biskupského města Olomouce světským obchodním a řemeslnickým stře-

diskem Moravy. Bývalé pevnosti na Špilberku a Petrově vrchu, které tehdejší vládci pouţívali ja-

ko své residence, byly pro město zajímavé především z vojenského hlediska. 

Morava – kterou císař Bedřich I. Barbarossa (1182) povýšil na markrabství, byla jiţ od doby Kar-

la IV., který sídlil před svou korunovací jako markrabě moravský v Brně, úzce spjata s korunou 

českou a tím také s korunou svaté říše římské německého národa. V době od r. 1526 aţ do r. 1918 

vlastnili všichni císařové z rodu Habsburků také titul markraběte moravského. 

Brno, které se postupem doby stalo důleţitým hospodářským centrem, bylo pro Habsburky nato-

lik významné, ţe ti trvali aţ do poloviny minulého století na tom, ţe sami jmenují primátora měs-

ta. To se sice neslučovalo s právy svobodného říšského města, celkovému vývoji to však neuško-

dilo. 

Císařští úřadnicí podporovali umění, průmysl a obchod a zvyšovali stav vzdělanosti městského 

obyvatelstva. Kdo byl katolíkem a věrný císaři, nemusel se obávat ničeho zlého. Poté, co se měs-

to stalo hlavním městem Moravy za odměnu věrnosti císaři během třicetileté války namísto Olo-

mouce, povýšila je císařovna Marie Terezie také na sídelní biskupské město (1777). Osud svaté 

říše římské německého národa byl spjat s Brnem podivuhodným způsobem: Z Brna nepocházel 

jen císař, který dal říši první ústavu (zlatá bula), před branami Brna se tato říše nakonec i rozpad-

la. 

Poté co Napoleon porazil armády císaře Františka II. a co za Alexandra I. v bitvě tří císařů 

u Slavkova (2. provincie 1805), nestálo rozpadu svaté říše římské (1806) uţ nic v cestě. 

V r. 1890 bylo v Brně podle Brockhausova lexikonu (Lipsko 1894) celkem 94 462 obyvatel, z to-

ho 61 834 Němců, tj. 69,7 %. Pod heslem Brno jsou uváděna tato vzdělávací zařízení: vysoká 

technická škola, dvě německé a jedno české klasické gymnázium, dvě německé a jedno české re-

álné gymnázium, jeden německý a jeden český učitelský ústav, dva německé a jeden český ústav 

pro vzdělávání učitelek, jedna tkalcovská škola, jedna německá a česká řemeslnická škola, dvě 

pokračovací řemeslnické školy, jeden vyšší obchodní ústav, dvě obchodní školy, jedna hudební 

škola. K tomu je třeba ještě připočítat asi 40 veřejných nebo soukromých obecných nebo měšťan-

ských škol a rovněţ devatenáct městských mateřských školek. 



Město mělo německý vzhled, za který vděčilo významným stavbám, postaveným podle vkusu 

a za jmění německých stavitelů a stavebníků. 

Brněnský textilní a strojírenský průmysl se rozvíjel nevídaným tempem, neboť jeho výrobky byly 

vysoce hodnoceny po celém světě. Touto expanzí ale německá menšina nezadrţitelně slábla. Pří-

val českých dělníků a především přičlenění okolních českých obcí po vzniku Československé re-

publiky r. 1918 způsobilo, ţe se Němci stali menšinou ve městě, ve kterém po staletí určovali du-

chovní, umělecký a hospodářský rozvoj. Sčítání lidu ze 6. ledna 1919 (před přičleněním českých 

obcí a z 15. února 1921 (po přičlenění) toto jasně dokazují. 

 

Počty obyvatel před přičleněním předměstí (6.1.1919) 

Obyvatelé celkově Češi Němci ostatní 

131 663 80 144 45 293 * 6 226 

(60,9%) (34,4%) (4,7%) 

 

Počty obyvatel po přičlenění předměstí (15.2.1921) 

Obyvatelé celkově Češi Němci ostatní 

221 788 157 189 59 090 5 479 ** 

(70,9%) (26,6%) (2,5%) 

 

* Číslo, které proti r. 1890 prudce kleslo, vysvětlují následující okolnosti: mnohý Čech si r. 1890 

myslel, ţe se zvýší jeho šance, kdyţ se přihlásí k německé národnosti, r. 1919 uţ tento názor ne-

platil. R. 1918 opustilo Brno po zřízení Československa také hodně Němců (Rakušanů). 

 

** Zvláštní, ţe celkový počet „ostatních“ po přičlenění nestoupl, ale klesl. Je to tím, ţe Ţidé byli 

předtím povaţováni za samostatnou národnostní skupinu. Dá se tedy předpokládat, ţe se při dru-

hém sčítání lidu mnozí z nich přiklonili buď k české nebo k německé národnosti. Protoţe se mno-

ho Ţidů, ţijících ve střední a východní Evropě domlouvalo v „jidiš“ – jazyk. Nářečí blízkém něm-

čině, byla jim němčina jazykově zřejmě bliţší. Za dob 1. československé republiky přispělo také 

nemálo brněnských ţidů k vysoké úrovni německého kulturního ţivota. 

 

Ze 60 000 Němců ţijících v Brně počátkem 2. světové války jich je v současnosti asi 600. 

Jak došlo k této „degermanizaci“ a jak nelidským způsobem probíhala, to má ukázat tato kniha. 

Protoţe autoři nemají v úmyslu zatajit dobu, která tomu předcházela a rovněţ ne období od r. 

1939 do r. 1945 „Protektorát Čechy a Morava“, musí začít pohledem do minulosti. 

 

2. Doba, předcházející vyhnání 

 

2.1 Myšlenka „etnicky čistého“ státu 

 

V předtuše katastrofy, do které uvrhne národy Evropy zjitřený nacionalismus, napsal r. 1849 ra-

kouský básník Franz Grillpanzer slavný epigram: cesta nového vzdělání vede od lidskosti přes 

vlastenectví k bestialitě (básně, 3. oddíl: Nápady a nápisy) 

Prorocká slova. Nikdo si však tehdy nedovedl představit, jaké hrůzy přinese 20. století. Rostoucí 

národní sebevědomí Němců, které bylo r. 1841 trefně popsáno Hoffmannem von Fallersleben 

(Od Maasy po memel, od Etsche aţ k Beltu) se ještě pohybovalo v rozumných mezích. Snaha 

Němců o větší míru demokracie našla také v cizině své příznivce. Národní shromáţdění, které za-

sedalo 1848/49 ve frankfurtském kostele sv. Pavla, obdrţelo z celého světa pozdravné a povzbu-



divé ohlasy. 

– Kdyţ se německým demokratům podařilo vybudovat ve své jazykové oblasti konstituční mo-

narchii se svobodně zvoleným parlamentem, mohli také sousedé Německa doufat ve větší míru 

svobody. Pouze z Prahy zaznívaly ustrašené tóny, neboť české kruhy zasáhl panslavismus, při-

cházející z Ruska, který nadchl některé horké hlavy. 

K tomu napsal Dieter Lienhard – Döring [11] 

– Praţský „panslavistický kongres“ r. 1848 si vytknul za cíl dosáhnout vyhnání miliónů východ-

ních a sudetských Němců a zněl doslovně: 

„Vedle všech Turků z Evropy, všech Italů z východního pobřeţí Jadranu, všech Finů z karelské 

úţiny u Petrohradu musí být také vyhnány milióny Němců východně od linie Terst – Štětín“. * 

 

* Některé poţadavky pouţil později Dr. Edvard Beneš v memorandu, které předloţil na paříţské 

mírové konferenci. 

 

Nikdo tento program tehdy samozřejmě nebral váţně. Většině Čechů šlo tenkrát hlavně o národ-

ností rovnoprávnost. Kdyţ se sny shromáţděné ve franfurtském kostele rozplynuly, bylo zklamá-

ní národního vědomí zřetelné v celé Evropě. Půda pro nacionalismus všeho druhu byla připrave-

na. 

Po bitvě u Hradce Králové (1866) prosadil Bismarck své „přísně německé“ řešení a vytlačil ně-

mecké Rakušany z Německého svazu. 

Grillpanzer tehdy smutně napsal: 

„Jako Němec jsem se narodil – 

jsem jím však ještě?“ 

(1867 po vyloučení Rakouska z Německého svazu) 

Království Prusko, Sasko, Bavorsko a Würtembersko a rovněţ i samostatná německá kníţectví se 

r. 1871 spojila v Německou říši. Němečtí Rakušané a tedy i brněnští Němci zůstali před zavřený-

mi branami. Dokonce ještě něco horšího; nacházeli se nyní v roli národnostní skupiny, která se 

v parlamentu, ve kterém byli zastoupeni i Maďaři, Češi, Poláci, Chorvaté, Italové a další dala leh-

ce přehlasovat. Mnohé Rakušany tak přešla chuť na demokracii a ve Vídni se začaly objevovat 

myšlenky o „panském člověku“, které tak výrazně ovlivnily Hitlerův názor na svět. 

„Führerovými“ vzory se stali poslanec Říšské rady Georg rytíř von Schönerer (1842–1921), jehoţ 

promluvy a články byly čím dál antisemitštější a vídeňský starosta Karl Lueger (1844–1910), kte-

rý sice měl jako komunální politik obdivuhodné výsledky, ale byl téţ antisemita. 

Také boj Čechů o národní rovnoprávnost v rakousko–uherské monarchii se v druhé polovině mi-

nulého století změnil. Zpočátku se pouze usilovalo o posílení českého elementu v rámci národní-

ho obrození, např. zřízováním tělocvičných spolků jako Sokol, aby tak byla jak v kulturní, tak 

i v ekonomické oblasti zlomena německá nadvláda a aby se Češi stali rovnocennými partnery. 

Brzy ale se začaly ozývat hlasité poţadavky na zřízení českého národního státu. 

Zatímco v zemích rakouské koruny, především však v Čechách, sílily nacionalistické tendence 

a začalo docházet k prvním projevům násilí (Praha, prosinec 1897), cítila se rakouská sociální de-

mokracie povinována připravit řešení, akceptovatelné všemi stranami. Uspořádala sjezd, který se 

konal od 24. do 29. září v brněnském Dělnickém domě a přijala „národnostní program“. Na tom-

to sjezdu byly zastoupeny všechny významné národnostní skupiny, proto bylo dohodnuté řešení 

dobrým znamením nejen pro dělnictvo. 

Po jednomyslném přijetí programu je uvedeno v protokolu: „Frenetický potlesk, trvající dlouhé 

minuty. Celý kongres povstává a všichni nadšeně provolávají Nazdar a Hoch!“Tenkrát ještě stáli 

čeští sociální demokraté v jedné řadě se soudruhy jiných národností Rakouska, neboť společné 



pouto marxistické ideologie bylo pořád ještě silnější neţ jakýkoli národní resentiment. Jako dů-

kaz slouţí citát z diskusního příspěvku českého delegáta Němce z Prahy: 

„Oni (čeští sociální demokraté) demonstrovali, ţe s Mladočechy nemají nic společného ani v hos-

podářské, politické či kulturní oblasti, neboť jim (Mladočechům) se jedná pouze o udrţení a zís-

kávání nových privilegií… kdyţ byla v prosincových dnech r. 1897 celá Praha posedlá vlastenec-

kým třešetěním a policie a armáda zcela bezmocná, dokázali se čeští sociální demokraté vyvaro-

vat i v nejdivočejších bojích národního šovinismu a dokonce tam, kde mají silné organizace (Li-

beň, Bubny, Holešovice, Smíchov) zabránili bojovným výpadům vlasteneckých vášní. Nedovedli 

si představit, jak se chová rozpínavá burţoazie. Německá burţoazie je dekadentní, úplatná, bez-

výrazná; mladočeská zato hrabivá, brutální, bez skrupulí.“ [297] s. 79, viz. Kap. 12.1! 

Trocha naděje téţ svitla, kdyţ se moravský zemský sněm v Brně sjednotil na národnostním záko-

nu, který zohledňoval v obcích jednotlivé národnostní skupiny. (Moravské vyrovnání 1905) Ten-

to model však byl v Čechách odmítnut. Plány na zmírnění napětí jako např. od Karla Rennera 

(dvoustranná federace) nedostaly šanci. 

 

Po vypuknutí 1. svět. války sice ještě mnoho Čechů bojovalo za c. a k. monarchii, ale kdyţ byla 

poráţka jiţ na dohled, vyvstal pro jejich politiky jediný cíl: z trosek habsburské říše musí vznik-

nout český národní stát! 

Beneš a Kramář předali v létě r. 1917 spojencům memorandum, které mělo dokonce daleko vyšší 

poţadavky. Obsahovalo totiţ myšlenky Hanuše Kuffnera, který ve svém díle „Náš stát a světový 

mír“ ţádal rozdrobení Německa na více menších státečků a zároveň rozšíření českého území 

o velké části Rakouska a Německa (Luţice, oblasti kolem Hovely a Sprévey). kdyţ pro své plány 

nenalezli pochopení, spokojili se nakonec s „historickou hranicí“, tvořenou českými a moravský-

mi hraničními horami. Tím byly více neţ tři milióny Němců připojeny proti své vůli do nového 

státu, čítajícího 8,4 mil. Čechů a Slováků. Protoţe se v novém státě vyskytovaly ještě další národ-

nostní menšiny, byl západním mocnostem předloţen návrh státní ústavy ő la Švýcarsko s kom-

pletní ochranou menšin. 

Praxe pak později vypadala jinak. Aby bylo dosaţeno slovnské nadvlády, spojili se proto Češi se 

Slováky, ţijícími v království uherském a vytvořili tak národ „Čechoslováků“. Ačkoliv tento 

umělecký výtvor později neobstál v ţádné zatěţkávací zkoušce, bylo tím alespoň zpočátku dosa-

ţeno cíle. Slovanská nadvláda nad německou menšinou tak byla zajištěna. 

Kdyby byli Slováci uznáni samostatnou národnostní skupinou (14,7%) a byla jim tak poskytnuta 

ochrana menšin, muselo by toto právo být samozřejmě přiznáno téměř dvakrát tak početné národ-

nostní skupině sudetských Němců. Přiznat však Němcům kantonální samosprávu ő la Švýcarsko 

nepřicházelo pro české nacionalisty vůbec v úvahu. Jejich politika se řídila tím, co vyhlásil To-

máš G. Masaryk ve svém poselství na revolučním národním shromáţdění 22. prosince 1918. 

= Oblasti obývané Němci jsou a zůstanou naše. My jsme tento stát dobyli a tím je státoprávní po-

stavení našich Němců, kteří sem kdysi přišli jako emigranti a kolonisté, uzavřeno.= ([5] Svazek 

IV, s. 36) Jiní politici se vyjádřili ještě radikálněji: = Bylo by čirým bláznovstvím, chtít získat 

Němce pro republiku. Taková politika by byla nesmyslná. Kdo nyní ţádá pro Němce zachování 

jejich postavení, jedná tak buď ze strachu nebo ţe v ně upíná své naděje. Takový strach a takové 

falešné naděje jsou národní zradou.= (Profesor Mareš, president české vlastenecké ligy, citováno 

[6]) 

= Máme právo se po mírové smlouvě zařídit tak, jako by zde další národnosti nebyly. Nepotřebu-

jeme s nikým vyjednávat.= (Rašín, cit. [6]) 

 

= Jsem pro pozemkouvou reformu, protoţe věřím, ţe v německé drţavě (vlastnictví) musí být zří-



zeny české vesnice pro české legionáře.= (ministerský předseda Kramář cit. [6]) 

 

Černým dnem pro sudetské Němce se stal 4. březen 1919. Poté, co rakouské národní shromáţdění 

vyhlásilo 22. listopadu 1918 připojení Rakouska k Německé říši a pak zákonem (22.11. 1918) ta-

ké rozhodlo o připojení Sudet, zorganizovaly sudetoněmecké strany a spolky pod vedením ně-

meckých sociálních demokratů ve městech a obcích schůze, na kterých chtěly demonstrovat za 

právo sebeurčení. Proti demonstrantům nasadila praţská vláda ozbrojené oddíly. 

Výsledek: 54 mrtvých a přes 1000 zraněných. 

Jak přehnané bylo toto pouţité násilí, dokazuje skutečnost, ţe mezi mrtvými bylo i 20 ţen a dí-

vek, jeden osmdesátiletý muţ a tři děti ve věku od 11 do 14 let. 

Nyní se začíná odehrávat to, co de Zayos nazývá „ďábelským kruhem“. Vláda, pamětliva skuteč-

nosti, ţe by se Československo neubránilo bez hraničních česko–moravských oblastí, ţádala po 

sudetských Němcích, aby uznali ČSR a stali se jejími občany. Sudetští Němci, kterým byla ne-

ustále předhazována vlastizrada, ţádali jako základní předpoklad pro své loajální chování skuteč-

nou ochranu menšin, neboť i přes zákon o ochraně menšin docházelo k diskriminaci Němců, 

např. při pozemkové reformě, jazykovým zákonem, uzavíráním četným německých škol, neudě-

lováním státních zakázek německým firmám atd. Tak vznikalo napětí, které se lety stupňovalo. 

kdyţ napětí dostoupilo vrcholu, zemřel T. G. Masaryk, první prezident ČSR (1937). Starý pán si-

ce nepřispěl ničím, jak slíbil, aby z Československa vytvořil nové Švýcarsko, ale navzdory svému 

nacionalismu zůstal demokratem. Jako absolventovi brněnského německého gymnázia, které na-

vštěvoval mezi svým 15. aţ 19. rokem, mu dosud zůstala „jistá úcta k výkonům německých kolo-

nistů.“ To se prokázalo, kdyţ po první světové válce vystoupil proti jiţ tehdy se objevujícímu 

plánu transferu. 

„Postavil se proti této myšlence, neboť nechtěl zaloţit politiku svého nového národa na masovém 

vyhánění domácího obyvatelstva. Rovněţ si nepřál připravit svou zemi o německé pracovní síly.“ 

([13] s. 59) 

Před světem demonstroval Masaryk demokratický postoj, kdyţ poskytoval německým kulturním 

zařízením dobročinné dary, později vetoval zákaz sudetoněmecké strany a trval na tom, aby do 

praţské vlády byli jmenováni také němečtí ministři. Ale ani Dr. Ludwig Czech za německé soci-

ální demokraty, ani prof. Franz Spina (svaz rolníků) nebo prof. Robert Mayr–Harting (německá 

křesťansko–sociální lidová strana) nebyli schopni dosáhnout slibované samostatné kantonální 

správy a zabránit nebo zmírnit diskriminaci sudetských Němců. 

Masarykovým nástupcem se r. 1935 stal Dr. Edvard Beneš, muţ, jehoţ nekompromisní naciona-

lismus stále více zhoršoval situaci: 

O národnostním boji v Československu, sudetské krizi (1938) a druhé světové válce bylo napsáno 

mnoho knih. Jejich obsah není moţné nyní podrobně rozebírat, pokusíme se historické souvislosti 

časově seřadit, pokud to bude nutné, k některým událostem se vrátit nebo je naopak předběhnout. 

Kdyţ sudetoněmecká krize dosáhla svého vrcholu, poslala britská vláda lorda Waltera Runcima-

na 3. srpna 1938 do Prahy, kde se měl pokusit o usmíření zúčastněných stran. Přijel, jak známo, 

pozdě. Kdyţ se vrátil do Anglie, napsal tehdejšímu prezidentovi Dr. Benešovi dopis, ve kterém 

vyslovil politování nad postojem Henleina * a jeho sudetoněmecké strany, ale kritizoval také čes-

kou politiku. 

* vůdce sudetoněmecké strany SdP, která se stala po sloučení německých spolků nejsilnější stra-

nou v ČSR 

= Věc sudetských Němců u mne ovšem vzbuzuje velký soucit. Je to tvrdý úděl, být ovládán cizí 

rasou a já jsem se nezbavil dojmu, ţe československá vláda v Sudetech v posledních dvaceti le-

tech sice aktivně neutiskovala a rozhodně 'neterorizovala' sudetské Němce, je však pro ni příznač-



ná netaktnost, nedostatek porozumění, netrpělivost, diskriminace a to vše v takové míře, která ne-

vyhnutelně nutila německé obyvatelstvo k revoltě. Čeští úředníci a česká policie, kteří trochu (ne-

bo vůbec) nemluví německy, byli ve velké míře dosazení do čistě německých oblastí; čeští rolníci 

byli vyzýváni, aby se usazovali na statcích, zabíraných v rámci pozemkové reformy; (…) vše-

obecně panuje názor, ţe je českým firmám dávána přednost při rozdělování státních zakázek a ţe 

stát obstarává práci ochotněji spíše Čechům neţ Němcům. Povaţuji tyto stíţnosti vesměs za 

oprávněné.= ([13] s. 12) 

Runcimanovi bylo později vytýkáno, ţe jeho zpráva britské vládě byla příliš jednostranná. proto 

musíme ocitovat také to, co jiţ o deset let dříve (1928) sepsal Emanuel Rádl [12], profesor české 

university v Praze. Jako osamělý hlas v poušti volal tenkrát po vytvoření státního národa, tvoře-

ného všemi občany, bez ohledu na jejich jazyk. Varoval před demokracií, která sice funguje for-

málně skvěle, ale která se v podmínkách ČSR musí nutně přeměnit v etnokracii (vůdčí postavení 

jednoho národa) a v této souvislosti uvedl: = Uznání nového státu nebylo pro Němce lehké. Pře-

vládá názor, ţe smysl češství tkví v boji proti němectví a skutečně je politika našeho státu po svě-

tové válce převáţně válkou státu proti vnitrozemskému německému obyvatelstvu. Jak mohli 

Němci za těchto podmínek tento stát uznat? Přestoţe bylo dostatečně zřejmé, ţe se Němcům dělo 

příkoří, nezaujala vláda ani jedinkrát objektivní stanovisko a ani jedinkrát neodsoudila protině-

meckou agitaci. Zákony o ochraně menšin byly vykládány jako zákony o ochraně státu před 

Němci.= [2] 

Heslem „Etnokracie“ se dostáváme k oběma otázkám, které je třeba v této kapitole zodpovědět: 

kdo vymyslel myšlenku „etnicky čistého“ státu a kde byla „etnická čistka“ celého území poprvé 

praktikována? 

Jedním z prvních politiků, kteří se zabývali touto myšlenkou, byl bezpochyby český ministr za-

hraničí a pozdější prezident Dr. Edvard Beneš. Navrhl jiţ v r. 1919, kdy se jednalo o řešení pro-

blému menšin na Slovensku, výměnu obyvatelstva maďarských a slovenských oblastí. Tato myš-

lenka byla sice zavrhnuta, ale byla jiţ jednou nadhozena a velmi brzy se jí chopili jiní politici. 

30. leden 1923 měl osudový význam pro sudetské Němce. V tomto dni totiţ byla myšlenka „et-

nické čistky“ poprvé uvedena do praxe a mezinárodně schválena. Poté, co si národnostní boje 

v Turecku vyţádaly četné oběti zejména mezi Řeky, ţijícími v Anatolii, rozhodlo se 20. ledna 

1923 na konferenci v Lausanne o výměně obyvatelstva, která postihla 1,5 miliónu lidí. Ačkoli 

tento „transfer“ provázela humanitární opatření Spojených národů, znamenal pro mnohé postiţe-

né rodiny nezměrné utrpení. Docházelo k četným obětem na ţivotech. Britský ministr zahraničí 

lord Curzon, který sám byl účastníkem lausannské konference, varoval tehdy před hroznými ná-

sledky „veskrze špatného řešení, za které bude svět v příštích stoletech těţce pykat.“ ([13] s. 42) 

To však nezabránilo o dvacet let později převzít ministerskému předsedovi Winstonu Churchillo-

vi turecký model pro „transfer“ německé menšiny z tehdejších německých východních území. 

Poté, co podlehl naléhání Edvarda Beneše, prohlásil 15. prosince 1944 v britské Dolní komoře: = 

Je třeba vyjasnit si vztahy. Mne neznepokojují tato velká přesídlování, která mohou být v moder-

ních podmínkách provedena lépe neţ kdykoli předtím. Výměna obyvatelstva, provedená po po-

slední válce mezi Řeckem a Tureckem, byla v mnoha směrech úspěšná (…) = ([13] s. 41) 

Z citátu je jasně patrné, jak na tohoto mocného politika zapůsobily události r. 1923 a tím také 

ovlivnily osud miliónů Němců ve východních částech Říše, v Československu, Maďarsku, Ru-

munsku a Jugoslávii. Druhý osudový bod nastal r. 1923 v Mnichově: 9. listopadu 1923 zde vypu-

kl puč, který, ačkoli ztroskotal, dopadl pro Hitlera vlastně „šťastně“. Ukázalo se, ţe tento fanatik 

dokázal klidně přelstít konkurenty z pravého křídla. V následujícím procesu vlastizrady odsunul 

svobodník do pozadí nejen svého bývalého nadřízeného důstojníka Ernsta Röhma, ale i známé 

osobnosti jako Hermanna Güringa, vysoce postaveného exnáčelníka stíhací eskadry Richthopena 



a generála von Ludendorff, jeţ byl hlavou německého válečného velení (1916–1918). Tyto kon-

kurenty odstavil tím, ţe na sebe převzal plnou zodpovědnost za zmařený puč. Ve své závěrečné 

řeči objasnil, co bylo jeho cílem: 

= To, co jsem měl denně před očima, bylo tisíckrát víc neţ stát se ministrem. Chtěl jsem zničit 

marxismus. Tento úkol splním a aţ to dokáţu, bude pak pro mne titul ministra směšnou záleţitos-

tí. = ([15] s. 277) 

Po procesu byl „vůdcovský princip“, vycházející z diktatury jednoho muţe, uvnitř NSDAP téměř 

zajištěn. Strana ho následovala aţ do jeho pádu. 

Mnozí, kteří se chtěli jako Hitler po prohrané světové válce pomstít za „versailleskou potupu“ 

a kteří chtěli vrátit Německu opět roli velmoci, byli jeho programem „Mein Kampf“ fascinováni: 

pokud se Německo chtělo stát velmocí a toto postavení si trvale udrţet, potřebovalo pak nejen 

zdroje surovin a kolonie, coţ měly všechny ostatní velmoci, ale také rasu, která by byla schopná 

vést dobyvatelskou válku a zvítězit. Tak jako marxisté věřili, ţe je moţné změnou společenských 

podmínek vytvořit nového člověka, tak se národní socialisté domnívali, ţe pomocí Mendelových 

* zákonů vypěstují novou germánskou rasu. 

* Gregor Mendel (1822–1884), opat augustiniánského kláštera ve Starém Brně. Zakladatel nauky 

o dědičnosti. 

Na utlačované slovanské národy se tak začalo pohlíţet jako na méněcenné. O devatenáct let po-

zději se ale toto vymstilo sudetským Němcům. Poté, co Hitler nařídil jako odplatu za atentát na 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27. 5. 42) srovnal se zemí českou vesnici 

Lidice, nemohl uţ ani Wenzel Jaksch a jeho sociálnědemokratičtí soudruzi nic napravit. Uţ 7. 

července 1942 sdělil britský ministr zahraničí Anthony Eden československému prezidentovi 

Edvardu Benešovi, ţe „jeho kolegové s myšlenkou přestěhování souhlasí.“ ([13] s. 68) Souvislost 

mezi Lidicemi a oficiálním příklonem britské politiky k Benešově linii je zřejmá z promluvy mi-

nistra zahraničí Edena z 5. srpna 1942 v Britské Dolní sněmovně. Jsem rád, ţe jest mi poskytnuta 

příleţitost informovat Dolní sněmovnu, ţe jsem dnes vyměnil diplomatické nóty s českosloven-

ským ministrem zahraničních věcí, ve kterých jsem prohlásil, ţe (…) mnichovská dohoda byla 

zničena Němci. 

Vláda Jeho Veličenstva se pokládá za zbavenu všech závazků a při konečném určení českoslo-

venských hranic ke konci této války vláda Jeho Veličenstva nebude ovlivňována jakýmikoliv 

změnami, učiněnými během roku 1938 a po něm. (…) 

Nechci přejíti tuto příleţitost, aniţ bych nevzdal hold jménem vlády jeho Veličenstva tvrdošíjné-

mu a statečnému odporu československého lidu proti jeho bezohledným německým utlačovate-

lům. Takové činy jako zkáza Lidic pohnuly svědomím civilizovaného světa a nebude jich zapo-

menuto, „aţ nadejde doba vyúčtování s jejich pachateli.“ ([20], s. 36) 

Zásadní souhlas spojenců s odsunem sudetských Němců britská vláda během války oficiálně ne-

vyslovila. Takové vystoupení by vzbudilo přílišnou pozornost, vrhlo by špatné světlo na vzneše-

né cíle západních mocností a bylo pro Hitlerovy propagandisty vítaným soustem. V době Edeno-

va projevu však uţ bylo jasné: tou měrou, jakou klesala Hitlerova sláva, tak rychle stoupal vý-

znam československého exilového prezidenta. Hitler si znepřátelil všechny velmoci včetně Číny. 

Beneš stál na straně vítězů a mohl doufat, ţe se po zhroucení třetí říše stane konečně to, co si přál 

uţ před válkou. ČSR vyčištěná od Němců! 

Beneš byl touto myšlenkou tak posedlý, ţe se jí nemohl, a ani nikdy nevzdal. Ani po pádu své ka-

riéry. Vyplývá to z jeho chování v r. 1938, které popsali Richard G. Plaschka a Arnold Suppau: 

= V diplomatických rozhovorech, které předcházely mnichovské dohodě, vytvořil Beneš 16. září 

1938 nový plán pro řešení sudetské otázky. Tento plán měl český ministr sociálních věcí Jaromír 

Nečas tajně předloţit svému francouzskému kolegovi Léonu Blumovi a francouzskému mi-



nisterskému předsedovi Daladierovi. Beneš viděl jako nejkrajnější ústupek Prahy odstoupení 

chebského území za českou obrannou linií a také ještě cípek země v severovýchodních Čechách. 

Těchto asi 5000 km2 mělo ale být odstoupeno pouze za podmínky, ţe Německo za to převezme 

na své území 1,5 aţ 2 milióny Němců. Za odtrţení asi šestiny sudetoněmeckého území tedy měli 

být polovina nebo aţ dvě třetiny sudetských Němců vysídleny. Západní mocnosti tento plán od-

mítly s tím, ţe se tak etnické a státní hranice nebudou krýt. = ([19] s. 16) 

V roce 1938 se o Benešově plánu ještě mohlo vtipkovat. * 

 

* Benešův vtip z r. 1938, kdyţ chtěl přesvědčit své spoluobčany, ţe má „plán“. = Beneš: A na ko-

nec, občánkové, prozradím svůj tajný plán; byl to denně připravený, do Londýna aeroplán = 

 

Kdyţ se však r. 1945 vrátil do Prahy jako vítěz a uskutečnil svou ideu, přešel milióny Němců 

smích. Beneš dosáhl v Londýně, Washingtonu a Moskvě toho, co chtěl. Československo, očištěné 

od Němců, „etnicky čistý“ stát. 

 

 

2. 2 Aktivity dr. Beneše v Londýně, Washingtonu a Moskvě. 

 

„Pro mého otce byl Mnichov posledním šťastným dnem jeho ţivota“, píše bývalý spolkový prezi-

dent Richard von Weiszäcker ve svých pamětech ([30] s. 67) o 30. září 1938. Jeho otec, svobod-

ný pán Ernst von Weiszäcker, státní tajemník v zahraničních sluţbách, se rozhodl zůstat v úřadu 

i za Hitlera. 'Jeho cíl zněl: zachovat mír, ať to stojí, co to stojí.' Byl proto „během celé sudetoně-

mecké krize v plné diplomatické aktivitě, tak jako nikdy předtím a ani nikdy potom.“ ([30] s. 67) 

Mír chtěli také Angličané, Francouzi a Italové. Poté, co Arthur Neville Chamberlain podepsal 

mnichovskou dohodu, která znamenala odstoupení německých území Čech a Moravy Německé 

říši, byl také on velice potěšen. Ve všech týdenících bylo moţno vidět ovace Londýňanů šťastné-

mu britskému premiérovi. Hlavní aktér však byl nespokojen. Svědkové, kteří Hitlera zaţili v bez-

prostřední blízkosti, shodně vypovídali, ţe se velice zlobil na Benita Mussoliniho, neboť Musso-

lini přispěl ke společné domluvě a zkříţil tak Hitlerovy původní plány. Hitler chtěl uţ v r. 1938 

vyřídit Československo vojenským úderem a tak se přiblíţit svému cíli. Byl totiţ pevně rozhod-

nut, dokud byl ještě silný a zdravý, napadnout Sovětský svaz buď s pomocí Poláků nebo bez nich 

a vstoupit pak po vítězném taţení do dějin jako „vymítač marxismu“, ale také jako slavný státník, 

který zajistil Německu postavení skutečné velmoci. 

Této utkvělé představě pak obětoval milióny lidí. 

Ještě nespokojenější však však byl dr. Beneš, který nestihl včas zareagovat na Henleinovy Karlo-

varské poţadavky (viz kap. 12 – dodatek). na podzim r. 1938 mu nezbylo nic jiného, neţ sloţit 

funkci československého prezidenta a zatrpkle odejít do exilu. Protoţe mu bylo jasné, ţe znovu-

vytvoření Československa, tak jak si ho představoval, nebude moţné jinou cestou neţ válkou, 

rozhodně se v Londýně neangaţoval jako apoštol míru. 

Ve svém rozhlasovém poselství 8. srpna 1942 to sám potvrdil: 

= (…) Neboť právě Mnichovem se začala, jak vám stále zdůrazňuji, druhá světová válka a od té 

chvíle bylo Československo uţ na frontě… = ([20] s. 36) 

Pro ostatní lidi vypukla válka teprve o jedenáct měsíců později! Beneš pak měl – jak je moţno si 

domyslet – největší strach z toho, ţe by Západ mohl přijmout hitlerovu nabídku míru. 

= Byl jsem si vţdy vědom, ţe k Mnichovu a všem jeho katastrofálním evropským důsledkům 

mohlo dojít jen na základě rozporu a nepřátelství západní Evropy k Sovětskému svazu. Bylo mi 



jasno, ţe máme-li v této druhé světové válce vyhrát, musí tento rozpor zmizet. (…) 

Útok Hitlerův na Sovětský svaz vycházel také z předpokladu, ţe rozpor světa se Sovětským sva-

zem je takový, ţe se Německu podaří, děj se co děj, dohodnout se v dané chvíli o mír se západní 

Evropou, od níţ pak dostane volnou ruku vůči Sovětskému svazu. Bylo mi jasno, ţe tuto oprav-

dovou katastrofu světa bylo moţno zaţehnat jen oddanou prací o pevnou a trvalou dohodu mezi 

Angličany a Sovětským svazem. ([20] s. 48) 

Jeho postavení bylo zprvu beznadějné, neboť brzy se rozpadlo i to, co z ČSR zbylo. Slovensko se 

osamostatnilo a prezident dr. Emil Hácha byl 15 března 19039 donucen přijmout ochranu třetí ří-

še (Protektorát Čechy a Morava). Ţádný sousední stát nepomohl. Naopak! 

Sovětský svaz, Maďarsko a dokonce i Polsko se podílely na drobení Československa tím, ţe ob-

sazovaly oblasti, kde ţily rusínské, maďarské nebo polské menšiny. Teprve kdyţ uplynulo po 

Hitlerově přepadu britské a francouzské ultimatum a obě mocnosti vstoupily do války, mohl Be-

neš opět začít doufat. Některé události, které se v britském hlavním městě staly během druhé svě-

tové války, můţeme na základě dokumentů rekonstruovat. Odkazujeme především na velký roz-

hlasový projev, který přednesl Beneš 24. července 1940 svému národu. Přeloţili jsme tuto řeč 

z vysílacího protokolu BBC z angličtiny a otiskujeme ji v dodatku. 

V době tohoto provolání uţ britská vláda uznávala Beneše jako prezidenta státu a tiše mu trpěla, 

kdyţ před světovou veřejností vyhlašoval neplatnost mnichovské dohody. V jeho promluvě je 

o sudetských Němcích jenom zmínka. Beneš je uvádí jen tam, kde se zmiňuje o povinnostech. 

O jejich právech mlčí. 

Ačkoliv mu britská vláda důrazně kladla na srdce, aby se domluvil se sudetoněmeckými sociální-

mi demokraty, ţijícími v exilu, nepovolal ţádného z nich jako ministra do své vlády, nebyl ocho-

ten ani k pouhé spolupráci. 

Můţeme se to dozvědět jak z ţivotopisu sociálnědemokratického poslance Wenzela Jaksche, tak 

z Benešových pamětí. Prezidentova politika směřovala k degermanizaci, proto bylo dorozumění 

nemoţné. Sociální demokraté se cítili být v první řadě Němci. Tak jako trvali rakouští socialisté 

v Londýně na tom, ţe Rakousko musí zůstat součástí Německa, tak také většina sudetoněmec-

kých exilových politiků ţádala, aby mnichovská dohoda platila i po poráţce Hitlera. Pro Beneše 

bylo obojí nemoţné. Spolupráce pro něj nepřicházela v úvahu ani tehdy, kdyţ byli sudetští němci 

ochotni uznat staré hranice ČSR. 

 

Sociální demokraté z okruhu Wenzela Jaksche měli zpočátku ještě jistou oporu u těch Britů, je-

jichţ hlavním cílem bylo odstranit diktaturu v Německu poráţkou Hitlerova reţimu. Protoţe ně-

mecká generalita nebyla schopná odstranit svého vrchního velitele, byli němečtí exiloví politici 

jediní, kteří by zaručili demokratickou obnovu Německa. Proto mohli sudetští Němci ještě dou-

fat. Jejich postavení se však dramaticky změnilo, kdyţ Hitler napadl také Sovětský svaz. 

Dokud komunistická propaganda ukazovala Německo jako oběť britskofrancouzské agrese a mo-

skevský rozhlas hovořil o „pevném přátelství s Německem, které nesmí být a také nebude nikým 

kaleno“ ([21] s. 21), byl pakt mezi Benešem a Stalinem nemoţný. Taţením na východ se ale pro 

Beneše uvolnila cesta do Moskvy. V prosinci 1943 mohl československý prezident odletět do 

Moskvy a dohodnout tam se Stalinem taková opatření, která se sudetským Němcům stala osudná. 

K tomu píše Hrabovec: 

= V Moskvě padlo rozhodující slovo o národním státě Čechů a Slováků, které přechodně spojo-

valo všechny politickém strany. Od této chvíle bylo třeba obsahově zpracovat programovou vizi 

i s jejími důsledky, tj. násilným odstraněním sudetských Němců z republiky a prosadil ji v zahra-

niční politice především u západních mocností. = ([19] s. 46) 

Myšlenka vyhnání se sice nezrodila v Moskvě, ale zde dosáhl Beneš rozhodujícího průlomu. Na-



razil totiţ na sovětského diktátora, který se uţ dávno vzdal zásad socialistické Internacionály, 

a ze kterého se stal bezohledný imperialista. Teprve teď bylo umoţněno spojení českých naciona-

listů a komunistů, které degradovalo západní mocnosti na pouhé diváky vyhnání. Stalin si nechal 

účinnou podporu „násilného odstranění sudetských Němců“ od Čechů a Slováků draze zaplatit: 

moskevská dohoda vedla ve svém důsledku k rozbití demokracie: 

= (…) v prosinci 1943 souhlasil Beneš v Moskvě s Gottwaldovým návrhem, nahradil obvodní 

a obecní úřady volenými „národními výbory“, které měly zastupovat policii a dohlíţet nad státní 

správou na nejniţší úrovni. 3. února 1944 pak Beneš vyzval k zakládání národních výborů v zemi 

jako center odboje proti německé okupaci; 4. prosince vyhlásil v Londýně ústavní zákon, který 

schvaloval volby do národních výborů v osvobozených oblastech a vyhradil jim právo výběru po-

slanců pro krajské národní výbory… (…) Spojením legislativních a exekutivních funkcí pak 

mohly národní výbory, dosazené komunisty a pod ochranou Rudé armády, brzy získat převaţující 

vliv na vládnutí. = ([17], s. 128) 

= Duchovní otcové vyhnání neskrývali, ţe jim jde v první řadě především o to, dostat co moţná 

nejvíce Němců, lhostejno jakého přesvědčení, pryč ze země. Takový prezident a taková vláda, 

kteří přijali tezi o kolektivní vině celého národa za svou a neskrývaně prohlašovali: 'Německý ná-

rod se provinil jako ţádný jiný, německý národ proto zasluhuje trest a německý národ bude po-

trestán', pak sotva mohli ve svém myšlenkovém světě vyhradit nějaké místečko pro nevinné. = 

([19] s. 47) 

 

Poté, co se spojenci dohodli, ţe ČSR bude spadat do sovětské zóny, podepsal 8. května 1944 Be-

neš v Londýně ještě jednu dohodu, ve které oficiálně povoluje Sovětskému svazu obsadit zemi 

Rudou armádou. ([17] s. 121). Protoţe sovětskému diktátotrovi se degermanizované Českoslo-

vensko do jeho plánů velice hodilo, také on pak vyhnání sudetských Němců podporoval ze všech 

sil. 

= V memorandu k evropské Advisory Comission 4. srpna 1944 klade československá exilová 

vláda poţadavek, zahrnout do vypracování kapitulačních podmínek pro poraţené Německo také 

nucené vysídlení sudetských Němců. V ucelenější formě pak byly československé plány na vy-

hnání předloţeny v obsáhlém memorandu z 23. listopadu 1944, určeném spojeneckým mocnos-

tem. V duchu jednotného národního smýšlení se zde tvrdí, ţe další setrvání sudetských Němců 

v ČSR tvoří stálou hrozbu pro bezpečnost republiky a celé střední Evropy a ţe po zkušenostech 

z války uţ pro český lid není naděje, ţe by se sudetskými Němci mohl ţít v míru. = ([19] s. 52) 

 

Kdyţ se přiblíţil konec války, letěl Beneš opět do Sovětského svazu, aby se pak odtamtud vrátil 

zpět do vlasti. 

Češi a Slováci byli zároveň vyzváni Londýnem a Moskvou, aby zdvihli proti jiţ prakticky pora-

ţenému wehrmachtu zbraně. Manchersterský „Guardian“ otiskl 27. února 1945 následující zprá-

vu: 

= Výzva k českému odboji 

„Doba boje nastala“ 

Výzva Čechům, aby zesílili odboj a vrazili vzhledem k postupu sovětských ozbrojených sil do tý-

la německé armády, byla vysílána předešlé noci jak z Londýna, tak z Moskvy. Výzva je podepsá-

na 18 zástupci české Národní fronty, z nichţ 9 osob se nachází v Londýně a 9 v Moskvě. V této 

výzvě se praví: 

„Rudá armáda stojí před branami Čech a Moravy. přišel čas, bojovat za naše města a vesnice, za 

ţeny a děti. Dbejte, aby ţádný Němec, který přišel jako dobyvatel*, neušel trestu.“ 

* Obsah anglického textu: „Take care that not a single German, who came as an invader shall 



escape punishment.“ 

Tímto se cítil kaţdý Čech oprávněn trestat po libosti německé vojáky a trýznit německé ţeny a dě-

ti. 

Jaké následky tato výzva měla, je dostatečně zdokumentováno: němečtí vojáci, kteří měli tu smů-

lu, ţe padli do rukou českým partyzánům, byli zabiti nebo tak mučeni, ţe někteří z nich dodnes 

trpí traumatem z těchto strašlivých záţitků (běh uličkou, polykání výkalů atd.) 

 

Beneš sám se tvářil jako vzorný demokrat. Neţ odletěl s ministerským předsedou Msgr. 

Šrámkem, ministrem zahraničí Janem Masarykem a některými ostatními ministry do Moskvy, 

poděkoval britskému lidu za jeho pohostinnost a ubezpečil jej, ţe: = byl celý ţivot demokratem 

a tak se také chce vrátit do své země. Jeho názory nikdy neopustí nastoupenou cestu demokracie 

(their democratic way of life). Jejich trpké zkušenosti je poučily, ţe se vláda stane tyranem, kdyţ 

nenalezne podporu u svého lidu.= 

(Zpráva londýnského listu The Times z 22. února 1945 o tiskové konferenci, kterou uspořádal dr. 

Beneš před svým odjezdem v londýnském hotelu Claridge's) 

Tato slova se posléze ukázala být dokonale pokrytecká, neboť to, co jiţ tenkrát plánoval a co se 

pak po jeho návratu do Československa skutečně odehrálo, rozhodně nebylo demokratické. Ve 

svých rozhlasových poselstvích však Beneš pouţíval jiná slova: 

Poselství z 1. září 1941: 

= V naší zemi bude konec války psán krví. Němcům bude nemilosrdně a mnohonásobně splaceno 

to, co si v našich zemích roku 1938 začali. Celý národ se bude podílet na tomto boji. Nebude je-

diného Čechoslováka, který by se této úloze vyhnul a ţádný vlastenec jistě neopomene vykonat 

spravedlivou pomstu za utrpení národa. = ([7] s. 3) 

V prohlášení, které předal v Claridge's tisku, však své pravé úmysly šikovně utajil, aniţ by sáhl 

ke lţi. Spojenci byli tehdy ve válce s německou říší a německé oddíly byly stále ještě umístěny 

v Čechách a na Moravě. Byly tak společným nepřítelem, který musel být zahnán. Ţe měl Beneš 

následující formulací na mysli i civilisty, ţeny, děti a staré lidi, nikoho nenapadlo. 

= Naše společná práce ještě není u konce. Britové jsou stále ještě účastníky dvou velkých válek 

a v Československu ještě musíme zahnat společného nepřítele. Je třeba se vypořádat se všemi 

problémy při osvobozování, oţivit náš průmysl a znovu vytvořit rozbitý sociální řád. = (Z prohlá-

šení, které předal Beneš v únoru 1945 pod názvem „Farewell to Britain“ tisku, citováno podle 

BBC – Home service z 21.2. 45) 

 

Rozhodující pasáţ má v angličtině následující slovosled: „(…) we still have the common enemy 

to expel.“ 

Co Beneš tímto slůvkem expel (angl. vyhnat nebo zavrhnout) ve skutečnosti mínil, se nedalo jen 

tak lehce rozeznat. Tento výraz, pouţitý proti vojenskému nepříteli, patřil ve válce k běţné slovní 

zásobě politiků a generálů na obou stranách fronty. 

Kdyţ svět zjistil, co znamená „expel“ pro sudetské Němce, bylo jiţ bohuţel pozdě. 

To, ţe byl Beneš rozhodnut před svým odletem do Moskvy přivlastnit si bývalé říšské území, do-

kazuje zpráva, kterou přinesla stanice Svobodná Evropa 23. února 1945: = Při diskusích s vládou 

Sovětského svazu se v Moskvě bude jednat o určitých problémech s hranicemi. (…) V otázce 

českých hranic s Německem si dr. Beneš přeje souhlas Moskvy ke strategickým úpravám v oblas-

ti Kladska a Plzně. Hrabství Kladsko je údajně stará česká země, kterou anektoval Bedřich Veli-

ký r. 1742, aby vytvořil Prusům vstupní bránu do Čech, takţe bude nyní spravedlivé, kdyţ se 

Kladsko vrátí k Čechám. V otázce oblasti Plzně míní Češi, ţe by měla být hranice na Šumavě po-

sunuta ze strategických důvodů více na západ. = (z archívu BBC Londýn) 



Tato přání se, jak známo, nesplnila. Hrabství Kladsko připadlo Polsku, Bavorský les zůstal ně-

mecký a zakarpatskou Ukrajinu si ponechali Sověti. Svého hlavního cíle však Beneš jiţ dosáhl. 

Musel se nyní jen postarat o to, aby schválený „transfer“ sudetských Němců proběhl co nejrych-

leji, stál co moţná nejméně a přinesl co nejvíce zisku. V tom mu mohl pomoci jedině Stalin a to 

tím, kdyţ nastolil takový teror, ţe Němci odcházeli „dobrovolně“ a kdyţ přikázal svým „kád-

rům“, aby nebránili divokému vyhánění v sovětské operační zóně. Český odboj obdrţel 16. čer-

vence 1944 od Prokopa Drtiny následující tajné instrukce: = Počítáme tedy s moţností provedení 

transferu našeho německého obyvatelstva. Dnes ovšem ještě nemůţe být definitivně stanoveno, 

ţe celé tři milióny Němců budou moci být přesunuty na základě nějaké mezinárodní úmluvy. (…) 

Je nutné, abychom jiţ v prvních dnech po osvobození sami stihli zařídit co moţná nejvíce, neboť 

zřejmě před námi bude prchat mnoho nacistů, kteří se budou bát občanského odporu v prvních 

dnech revoluce a je tedy moţné, ţe mnoho těchto nacistů, kteří se budou bránit a klást odpor, bu-

de v revoluci zabito. = 

Kdyţ si tyto aktivity československého prezidenta v Londýně, Moskvě a Washingtonu blíţe 

prohlédneme, zjistíme, ţe ovlivnil evropské poválečné uspořádání důrazněji, neţ by se dalo oče-

kávat od exilového politika a zástupce malého státu. Beneš však dokázal tahat v zákulisí za 

správné nitky a ovlivňovat události tak, aniţ by to vzbudilo pozornost. To mu přineslo v dějinách 

Čechů pozitivní hodnocení, zejména pak v souvislosti s vyhnáním Němců a vtvořením jeho vy-

sněného „etnicky čistého státu“. Také dnes v něm vidí většina českého národa velkého státníka. 

Beneš dokázal shromáţdit přísliby a souhlas všech důleţitých osobností, aniţ si toho veřejnost 

všimla. Nejdůleţitější rozhodnutí padlo jiţ před postupimskou konferencí, např. během jeho ná-

vštěv ve Washingtonu a především v Moskvě. 

Beneš byl myšlenkou vyhnání a degermanizace tak posedlý, ţe dal Stalinovi na oplátku souhlas 

se začleněním ČSR do sovětské sféry. Ţe tím způsobil politickou a hospodářskou závislost své 

země na komunistické diktatuře (a tím rozšíření sovětského mocenského vlivu aţ ke Krušnohoří) 

však nepoznal, anebo byl ochoten vše akceptovat. Co dále nepoznal, byly těţké ztráty v hospo-

dářství eliminací Němců. Zprávy, kterými tenkrát informoval svou vládu o průběhu rozhovorů, 

sám zveřejňoval, proto jsou dnes historické vědě k dispozici. Omezíme se zde na jeden doku-

ment, který exemplárně dokazuje, jak se tehdy dělala politika: 

 

Čtvrtá zpráva z Washingtonu ze 7. června 1943 

= Měl jsem dnes s Rooseveltem za přítomnosti Hurbanovy poslední rozhovor na rozchodnou. Ce-

lý rozhovor se pohyboval úplně v linii rozhovorů předchozích a potvrdil znovu všechny diskuse 

a názory dříve vyměněné. V jednotlivostech se probraly tyto body: 

a) Roosevelt ţádá, abych při rohovoru v Moskvě se Stalinem tlumočil mu jeho názory ve věci 

baltských států. Spojené státy nejsou s to a nemají v úmyslu zabraňovat jejich konečnému připo-

jení k SSSR, ale musí brát ohled na veřejné mínění světa a půjde tudíţ o formu a postup, aby ve-

řejné mínění bylo uklidněno. 

b) Souhlasí s transferem menšinového obyvatelstva z Východního Pruska, ze Sedmihradska a od 

nás. Výslovně jsem ţádal znovu, budou-li Spojené státy souhlasit s transferem našich Němců. 

Prohlásil jasně, ţe ano. Sdělil jsem mu opět, ţe Anglie a Sověty nám stejně svá hlediska v témţe 

smyslu uţ oznámily. 

c) O Německu se klonil spíše k rozdělení na 5–6 států. S cestou Doviese do Sovětského svazu byl 

spokojen a konstatoval, ţe došlo k dalšímu sblíţení a ţe se věci vyvíjejí v dobrém směru. O zru-

šení kominterny se vyslovil, ţe to přijímá „in good faith“ (s důvěrou). Další záleţí prý od Sovětů. 

d) Je pro vytvoření svobodných přístavů v severním Adriatiku. Jmenoval Terst, Rijeku a Pulu. 

e) Mluvil velmi rozhodně pro systém co nejsvobodnějšího mezinárodního obchodu podle plánu 



Cordella Hulla o obchodních smlouvách recipročních. 

f) Při hovoru o Rusku jsem mu opět zdůraznil, ţe s Ruskem jsme se o budoucím poměru dohodli 

a zopakoval mu podstatu dohody. Potvrdil mi dřívější rozhvor a se souhlasem bral i nyní na vědo-

mí, ţe mám v úmyslu při příští cestě v Rusku všechna ujednání skončit. Slíbil jsem mu, ţe ho bu-

du o výsledku informovat. Ţádal mne téţ o zprávy o Polsku. = ([20] s. 46) 

 

Ačkoli Beneš získal souhlas „velké trojky“, jak vyplývá z uvedeného dokumentu, pokračoval 

v taktice „mlţení“. Byl to stejný způsob, jako kdyţ v r. 1942 v dopise sociálnímu demokratovi 

Wenzelovi Jakschovi zastíral jiţ tehdy své pravé úmysly polopravdami a právnickými kličkami, 

coţ se dá dokázat následovně: poté, co si Jaksch stěţoval, ţe odsunem hrozí pouze sudetským 

Němcům, ale ne Slovákům (jejichţ vláda se také zřekla ČSR), obdrţel 1. prosince 1942 od Bene-

še následující odpověď: 

= Co se týče otázky transferu, je třeba říci, ţe československá vláda v této otázce ještě nedospěla 

k ţádnému rozhodnutí. 

(…) Dále je nutno konstatovat, ţe také mezi našimi lidmi jsou odpůrci transferu. Otázka transferu 

není a nemůţe být pouze československou otázkou. = (viz korespondence v dodatku, kap. 12) 

 

Jak však jiţ víme, signalizoval mu uţ v létě r. 1942 Eden souhlas spojenců s transferem a tento 

souhlas přece nespadl z nebe, ale byl českou stranou stále důrazněji poţadován! Přesně takový 

zastírací manévr představoval košický program, který vděčí za své jméno východoslovenskému 

městu Košicím, ve kterém se konečně zase mohla Benešova vláda spolu se svým moskevským 

křídlem etablovat na československém území. Tehdy se v programovém bodu XIII. dohodlo a vy-

hlásilo, ţe „loajální němečtí občané“ nemají být pronásledováni. K tomu Hrabovec: 

= Tento program ještě nepředvídal ţádné masové vyhánění, ale pouze vypovězení těch Němců, 

kteří se dopustili zločinu (neupřesněného) proti republice. Před ostatními Němci tak vyvstávala 

moţnost zvolit si československé státní občanství, i kdyţ konečné rozhodnutí o ţádostech si 

vyhradilo ministerstvo vnitra. Němců, kteří se aktivně zúčastnili boje o znovuobnovení republiky, 

bylo slíbeno zachování československého státního občanství. 

Tyto košické sliby nebyly dodrţeny. Politici v košickém programu zvolili mírný tón, který na 

rozdíl od toho, co pak skutečně následovalo, zcela odpovídal zvolené politické linii. V této době 

uţ dávno všichni zúčastnění přemýšleli o radikálním „řešení“ sudetoněmecké otázky. = ([19] s. 

55) 

 

Ze všech těchto faktů a důkazů jasně vyplývá, ţe dr. Beneš dělal v Londýně, Washingtonu a Mosk-

vě vše pro to, aby na konci války získal degermanizovanou ČSR. Moţní soupeři byli aţ do posled-

ní chvíle mateni neustálým „jestli“ nebo „kdyby“, moţní přímluvci tak dlouho zpracováváni, aţ 

nakonec dali svůj souhlas. Jeho obchod s Moskvou tak mimo jiné způsobil, ţe Češi a Slováci mu-

seli po válce ţít ještě celá desetiletí v nesvobodě. 

 

 

2. 3 Postupimská konference – vyhnání – vysídlení 

 

Na postupimské konferenci tří mocností (17.7. – 2.8. 1945) chtěly vítězné síly dospět k dohodě, 

která by těsněji spojila svazek tří vlád a která by vytvořila předpoklady pro spravedlivý a trvalý 

mír. Ţe se tento úmysl nezdařil, je zřejmé. Jasně o tom vypovídá více neţ čtyřicet let „studené 

války“ a mnohé překáţky a nebezpečí s tím spojená. Nebyla to však jen neslučitelnost politických 

systémů, která toto klima otravovala. 



Hlavním zlem bylo, ţe uţ před konferencí byly Východu a Západu dány nestejné podmínky. 

Zatímco západní mocnosti vyhlásily mnichovskou dohodu (1938) uzavřenou s Hitlerem a Musso-

linim, podle které připadly německy mluvící oblasti ČSR německé říši, za neplatnou, trval Sovět-

ský svaz na tom, ţe si ponechá všechny oblasti, které získal na základě paktu mezi Hitlerem 

a Stalinem v r. 1939. 

Bránil se vydat pobaltské pobřeţí, polská východní území a zakarpatskou Ukrajinu, patřící kdysi 

ČSR. Západ se tak hned zpočátku dostal do nesnází. 

Jak měli být odškodněni Poláci a Čechoslováci za ztráty svých území, aniţ by přitom nevznikly 

stejné národnostání problémy, které vyvolaly druhou světovou válku? Nakonec pak bylo rozhod-

nuto o „etnické čistce“ na úkor Němců. 

V postupimské dohodě se praví: 

= XIII. Řádné přemístění skupin německého obyvatelstva 

Konference dospěla k následující dohodě o vysídlení Němců z Polska, Československa a Maďar-

ska: tyto tři vlády posoudily zmíněnou otázku ze všech pohledů a seznaly, ţe musí být provedeno 

přemístění německého obyvatelstva řádným a humánním způsobem. (…) Československá vláda, 

polská provizovní vláda a spojenecká kontrolní rada v Maďarsku berou výše uvedené na vědomí 

a jsou ţádány, aby další vysídlování německého obyvatelstva pozastavily do doby, dokud si výše 

zmiňované vlády neprostudují zprávy svých zástupců kontrolnímu výboru. = 

To bylo pro Němce, kterých se to týkalo, samozřejmě hrozné, ale to, co se dělo předtím, bylo ješ-

tě mnohem horší. Československá vláda, která jiţ v exilu pracovala pro etnické čistky, se zřejmě 

obávala, ţe by spojenci přece jen mohli uznat humánní zásady lidských práv, ke kterým zcela jis-

tě patří i právo na vlast. Pokusila se dosáhnout čistek ještě před postupimskou dohodou a proto 

nebylo v jejím zájmu energicky zasáhnout, kdyţ šovinistické síly začaly nelidským způsobem vy-

hánět Němce z jejich bytů, domů, statků a konečně i z jejich vlasti. 

To samé platilo i pro sovětské ozbrojené síly. Mohly tomuto barbarství snadno zabránit, ale 

KSSS stalinského raţení raději pohrdla čistým štítem, neţ aby se vzdala svých imperialistických 

plánů. Tak se daly věci v moravském hlavním městě Brně, kde bylo před r. 1938 podle českých 

pramenů 60 000 Němců, do pohybu. Dějinám hrůzy přibyla další kapitola, která nese název „br-

něnský pochod smrti.“ 

Svědectví jsou otřesná a dokazují, ţe vyhnání brněnských Němců nebylo ani „řádné“, ani „hu-

mánní“. Navíc mu chyběl právnický podklad. 

Kdyţ se hrůzné zprávy o divokém vyhánění dostaly k mezinárodnímu výboru Červeného kříţe 

v Ţenevě, bylo jiţ pozdě. Ve zprávě, kterou předloţil výbor XII. mezinárodní konference Červe-

ného kříţe ve Stockholmu, se říká: 

Článek 13 postupimské dohody, podepsaný v Berlíně 2. srpna 1945, předpokládal přestěhování 

(removae) německého obyvatelstva, ţijícího v Polsku, Československu a Maďarsku do Německa. 

(…) Téměř čtrnáct miliónů, které postihlo toto opatření, bylo nuceno opustit v krátké lhůtě svá 

bydliště (forced to abandor their homes at short notice) a těm, kteří je museli opustit jiţ předtím 

„kvůli válečným operacím byl zakázán návrat.“ 

V poznámce pod výše uvedeným odstavcem je zaznamenáno toto: 

= Zmíněné opatření nebylo pouţito jen pro německé státní občany, takzvané říšské Němce, kteří 

ţili v těchto zemích a na Němce z německých východních oblastí, které připadly po postupimské 

konferenci Polsku, ale také pro různé německy mluvící rasové menšiny ve střední Evropě a na 

Balkáně, kterým se říká „Volksdeutsche“. 

([25] s. 673) 

Zpráva pokračuje: 

ICRC obdrţel veliký počet naléhavých výzev (appeals), kterého upozorňují na alarmující stravo-



vací a hygienické podmínky, ve kterých ţije velké mnoţství těchto lidí po jejich překotném 

(hasty) vyhnání z bydlišť, nyní v provizorních sběrných táborech. Výzvy upozorňují na ţalostné 

podmínky transferu do Německa. (…) 

Dalo se předpokládat, ţe překotné přemístění čtrnáctimiliónů lidí vyvolá velký počet humanitár-

ních problémů, zvláště v Evropě, poseté ruinami a kde vládl hlad. = 

([25] s. 673) 

„1945 (…) neměly německé menšiny ţádnou národní vládu, ţádnou národní společnost Červené-

ho kříţe a ţádnou ochrannou moc, která by se o ně starala. Proto se obrátily na ICRC.“ 

Ten jejich výzvu nemohl přeslechnout. Jakmile získal dostatek informací o celkové problematice 

a shromáţdil potřebné prostředky k pomoci, okamţitě odeslal telegram ministrům zahraničí Vel-

ké Británie, Francie, Sovětského svazu a Spojených států: 

= Mezinárodní výbor dostává četné naléhavé výzvy, které se týkají situace civilního obyvatelstva, 

jeţ se zúčastní transferu z jedné části Evropy do druhé. Tento transfer jiţ pro mnohé začal, pro 

další se zvaţuje. Výzvy poukazují na osudy miliónů lidí, z velké části ţen a dětí (a large pro-

portion of women and children), kteří byli jak se zdá bez ochrany a existenčních prostředků uve-

deni do pochodu. (exposed to wander without shelter or means of existence) 

 

Ţenevský Červený kříţ byl připraven zorganizovat potřebnou pomoc a prosil o dovolení, aby se 

mohl na místě postarat o trpící lidi. Od vlád, kterým byl tento telegram určen, však Červený kříţ 

nikdy nedostal odpověď. * 

 

* „The Goverments to whom this telegram as adressed did not vouchsafe any reply to the ICRC 

on the offer of its serveces.“ 

([25] s. 675) 

 

Vítězné mocnosti měly ostatně důvod, vyhnout se nějakému stanovisku. Kdyby ţenevskou nabíd-

ku přijaly, musely by tím zároveň přiznat, ţe se jejich politika naslučuje se zásadami Spojených 

národů a ţe jejich domluva o „transferu“ miliónů Němců vedla k jedné z největších tragédií 

svštových dějin. Přijetí této nabídky by ale také nezměnilo osud těch, kteří museli na svátek Boţí-

ho těla r. 1945 nastoupit „pochod smrti“. Pro ně jiţ byla veškerá pomoc zbytečná. 

Československá vláda se o článku XIII postupimské dohody, ve kterém je zakotveno, ţe transfer 

německého obyvatelstva má být proveden humánním způsobem, vyjádřila aţ na tiskové konfe-

renci 6. září 1945, o které pak o tři dny později napsaly brněnské „Svobodné noviny“: 

= Reutersův diplomatický zpravodaj oznamuje: 

Československý ministerský předseda Zdeněk Fierlinger předal ve čtvrtek na tiskové konferenci 

analýzu problému odsunu Němců z Československa, pojatou jak z hlediska postupimské dohody, 

tak z hlediska československého veřejného mínění. Předseda československé vlády vyslovil po-

div nad některými čísly, uváděnými britským a americkým tiskem a vysvětlil, ţe je při zkoumání 

tohoto problému nutné pečlivě rozlišit tři kategorie Němců v Československu. 

1. Sudetoněmecké obyvatelstvo v pohraničních oblastech, které v Československu ţilo jiţ před 

válkou. 

2. Kolonisté, které do Československa povolala během války z pobaltských zemí nacistická vlá-

da. 

3. Téměř milión německých uprchlíků z Horního Slezska, kteří prchali před Rudou armádou. Tito 

uprchlíci, ţivořící na ulicích, museli být co nejdříve přepraveni za hranice Československa a ne-

mohli být zařazeni do otázky transferu německé menšiny. Tímto způsobem bylo ostatně evakuo-

váno jen asi 200 000 aţ 300 000 Němců. V Československu stále ještě zůstávají téměř tři milióny 



Němců, jichţ se týká postupimská konference. Ta vyzvala československou a polskou vládu, aby 

zastavily odsun Němců do té doby, neţ bude moţno zajistit nutná opatření pro spořádanou a lid-

skou evakuaci. (…) = (Svobodné noviny 9.9.45) 

Tím byl vysvětlován zoufalý stav zuboţených obětí, které po divokém vyhnání vyčerpány dorazi-

ly na západ, ţe se vlastně jedná o Hornoslezany, kteří uprchli v posledních dnech války do Čech 

a na Moravu a nyní tedy ţily jiţ celé týdny pod širým nebem. Touto jazykovou úpravou * česko-

slovenská vláda zmátla nevědomé cizince a zároveň se rozhodla bránit se útokem. 

Obvinila vrchní velení ozbrojených sil USA z utrpení lidí: ţe prý uzavřelo hranice a tím tak pře-

nechalo zásobování uprchlíků na České republice. Ta však nemá dostatek prostředků ani pro své 

vlastní obyvatelstvo. 

 

* Shora citovaná tisková konference se časově shoduje s výpadem delegáta mezinárodního Čer-

veného kříţe. Tento delegát zřejmě předtím upozornil prezidenta Beneše a jeho ministry vnitra 

a zdravotnictví na neudrţitelné poměry v českých internačních táborech a referoval o nich v Ţe-

nevě. (viz kap. 4!). Je tedy moţné, ţe Fierlingerovy závěry jsou reakcí na kritické výhrady delegá-

ta Červeného kříţe. 

 

 

2.4 Nenávist, násilí a masová deportace – proč právě v Brně? 

 

I kdyţ uváţíme, ţe v Brně ţili Češi a Němci po staletí smířlivě vedle sebe, bylo by pošetilé se do-

mnívat, ţe jejich vzájemný vztah byl vţdy bezkonfliktní. Uţ při zakládání města existovaly roz-

pory. Vznikaly z toho důvodu, ţe místní šlechta byla českého původu a většina měšťanstva ně-

meckého původu. Různé občanské stavy obyvatelstva měly jak rozdílnou národnost, tak proti-

chůdné zájmy, to mohlo kdykoli vést k nemilým třenicím. Obyvatelé Brna proto potřebovali 

zvláštní ochranu České koruny. Obstarali si – jak se domníváme podle textové analýzy – z města 

Enns, které vlastnilo nejstarší městské právo v Rakousku, z Vídně a z dalších říšských měst odpo-

vídající předlohy pro svá vytouţená privilegia, přidali k nim ještě několik pasáţí a tento text, kte-

rý sestavili jejich znalci práva, předloţili ke schválení králi Václavu I. Ten nechal po nepatrných 

úpravách vypracovat v ledu 1243 listiny, které Brňanům zaručovaly jak vlastní soudní moc, tak 

také plnou nezávislost na jakékoli šlechtě. 

= Chceme a nařizujeme, ţe ţádný baron nebo šlechtic nebude ve městě Brně vládnout, nebude 

pouţívat násilí a nikoho nezadrţí bez povolení městského soudce. = 

([24] s. 18) 

 

1. Článek z Privilegia minor: Daz dy edelen chain gewalt tuen in der stat. ** 

 

** Latinský text zní: „Volumus igitur et errefragabiliter statuimus, ne quisquam baronum aut no-

bilium terre potestatem habeat in civitate Brunnensi vel in ipsa violentiam exercat vel aliquem te-

neat sine licencia et nuncio indicis civitatis.“ ([24] s. 10) 

 

Obyvatelstvo ţilo ve svých čtvrtích, obklopeno městskými hradbami. Němci na severu v blízkosti 

jakubského kostela, Češi většinou u Petrova vrchu na jihozápadě. O nějakých větších rozepřích 

není v kronikách nic známo. 

Hrůzné heslo „Němci ven“, tak, jak jiţ zaznívalo v době českého reformátora Jana Husa v Praze, 

tehdy v Brně ještě nezaznělo. * 

 



* Poté co český král Václav II. změnil hlasovací právo na Karlově universitě ve prospěch Čechů 

(Kutnohorský dekret 1409), opustili němečtí profesoři a studenti vysokou školu a zaloţili univer-

situ v Lipsku. Rektorem praţské university se stal Jan Hus. 

 

Na jednom okně věţe kostela sv. Jakuba je vytesáno dílo, které je pro sakrální stavbu velmi neob-

vyklé. Představuje dva muţíčky, kteří jsou obráceni zády k jihu a jeden z nich si přitom ulevuje. 

Podle ústního vyprávění mělo být toto gesto namířeno proti vládci na Petrském vrchu. Protoţe 

vznik tohoto sochařského díla není nikde dokumentován, nevíme, s jakým úmyslem mistr ** toto 

dílo vytesal. Dá se však předpokládat, ţe to byl spíše lidský neţ nelidský úmysl. 

 

** Dílo vzniklo pravděpodobně v době přístavby západního křídla jakubského kostela (od r. 

1502), kterou prováděl Anton Pilgrin, pozdější stavitel chrámu sv. Štěpána ve Vídni. 

 

Doba reformace přinesla městu rozštěpení církve a třicetiletou válku, ale ţádný nacionalismus 

v dnešním smyslu. Při obléhání Brna švédským vojevůdcem Torstenssonem bránili Němci a Češi 

společně opevnění města. Náboţenský spor tehdy probíhal v obou národnostních skupinách. Ně-

mecký protestant byl „moravskému bratrovi“ bliţší neţ český katolík ze sousední vsi. 

 

Teprve v období průmyslové revoluce začalo náodnostní napětí růst také v Brně. Majiteli brněn-

ských továren byli většinou Němci nebo německy mluvící ţidé a dělníky byli většinou Češi. Pro-

toţe počet českého obyvatelstva se s kaţdou novou tovární halou zvyšoval, stoupaly také národ-

nostní obavy a naděje. Němci se začali obávat o „německé Brno“ a mnoho Čechů věřilo, ţe by je-

jich trápení skončilo, kdyby vznikl samostatný český stát a „české Brno“. Nsacionalisté na obou 

stranách začali vystrkovat hlavy. 

Po revoluci r. 1918 se brněnští Němci definitivně stali menšinou. Jejich divadlo, které mělo jako 

první v Evropě elektrické osvětlení, přešlo do rukou Čechů. 

Německé publikum bylo v průběhu jednoho večerního představení vyhnáno a smělo je nyní po-

uţívat pouze dva dny v týdnu. Pořád však Němcům zůstávala většina škol a kulturních zařízení. 

ČSR se za prezidenta G. G. Masaryka etablovala jako demokratický stát, ve kterém mohou obča-

né svobodně ţít. Proto se Brno stalo v r. 1933 centrem německé emigrace („Točna Brno“). 

Němci však při hlasováních neměli ţádnou účinnou ochranu menšin, svými hlasy moc nezmohli 

a byli tak většinou odkázáni na milost Čechů. 

Po mnichovské dohodě (1938) se vrátilo mnoho českých státních zaměstnanců, policistů, vojen-

ských a jiných úředníků, z nichţ většina nastoupila nebo byla do německých oblastí přeloţena te-

prve po r. 1918, dobrovolně do zbytku státu. 

Ale i v Brně byli tehdy propouštěni němečtí úředníci. 

Češi, zklamaní svými spojenci, si teď vylévali zlost na Němcích. Opět létaly kameny na německá 

zařízení, opět znělo mnohohlasné volání „Němci ven!“ a v mnoha brněnských čtvrtích nebylo pro 

Němce bezpečno. Mnozí z nich litovali, ţe se Hitlerovy oddíly zastavily u Pohořelic a nevstoupi-

ly do Brna. Netušili, co jim „anšlus“ přinese a tomu, co psaly o německém říšském kancléři české 

noviny, nechtěl nikdo věřit. Tisíce Němců proto jásalo, kdyţ Hitler vtáhl (1939) také do Brna. 

Co se dělo potom, bylo velké poníţení pro brněnské Čechy. Mnohé Čechy šokovalo, ţe podle říš-

ského nařízení zaujímali němečtí politici okamţitě vedoucí pozice, aby bylo Brno opět pod ně-

meckou správou. * 

* V Jihlavě, dalším jazykovém ostrůvku Moravy, byl dokonce německému zástupci starosty Hansi 

Neuwirthovi zakázán vstup do jeho pracovny, protoţe byl sociální demokrat. 

 



V ulicích Brna však nebyl patrný ţádný český odboj. Čeští policisté se starali o pořádek, čeští 

silničáři a ţelezničáři o místní a dálkovou dopravu. „Protektorát“ měl vlastní měnu (korunu) 

a vlastní poštovní známky. Protoţe byly brněnské průmyslové podniky, obzvláště zbrojovka, pro 

Hitlerovu válku mimořádně důleţité, brzy se zde zlepšily pracovní podmínky i pro české dělníky. 

Nezaměstnaní rychle nacházeli práci. Větší demonstrace, které gestapo očekávalo na český ná-

rodní svátek 28. říjan 1939, se nekonaly. K významnějším protestním akcím docházelo pouze 

v akademické oblasti. Z toho důvodu byly 17. listopadu 1939 na příkaz „říšského protektora Čech 

a Moravy“ uzavřeny všechny české vysoké školy. Toto nařízení bylo krátkozraké a přehnané, vy-

volalo tak odpor české inteligence. V Brně byly budovy škol obsazeny mezi 4. a 5. hodinou. Stu-

denti a profesoři jiţ nesměli vstoupit do svých učeben. Současně vtrhlo SS a policie také na české 

koleje a zatklo po důkladných výsleších a prohlídkách asi 200 studentů. 

Poté, co došlo v prosinci r. 1939 v Brně k dalšímu zatýkání studentů, obrátil se český prezident 

dr. Hácha na říšského protektora a ţádal jejich brzké propuštění. Obdrţel následující vyhýbavou 

odpověď: 

* Veleváţený pane prezidente. 

Na základě Vašeho dopisu z 15. prosince tohoto roku jsem nechal ještě jednou přezkoumat Vámi 

zmíněné zatýkání stovek studentů v Brně, provedené údajně v prvním prosincovém týdnu. Uká-

zalo se, ţe 17. listopadu bylo v souvislosti se zavřením vysokých škol zatčeno v Brně 200 studen-

tů. Začátkem prosince bylo vzato do vazby pouze 68 studentů kvůli účasti na demonstraci proti 

zavření brněnských vysokých škol. Další zatýkání studentů v Brně nebylo provedeno. 

S výrazem dokonalé úcty 

Neurath ([22] s. 15) 

 

Ze zatčených, kteří se dostali do koncentračního tábora Sachsenhausen, byli někteří v následují-

cím roce propuštěni s hodnocením „uspokojivý“. ([22] s. 20). Většina z nich válku přeţila. Proto-

ţe si současní vládci nepřáli jakékoli nepokoje, přikázali českým protektorátním úřadům, aby 17 

000 nuceně vyloučených studentů a studentek obstarali co moţná nejrychleji pracovní místa. Dal-

ší průběh zaměstnání mladých lidí byl hlídán gestapem a přesně evidován v kartotékách. Přírodo-

vědecké instituty české univerzity byly většinou předány německé technické vysoké škole. Do 

budovy filozofické fakulty se nastěhovaly úřady vrchního zemského rady, který byl kompetentní 

hlavně pro záleţitosti německých občanů a z právnické fakulty se stala obávaná centrála gestapa 

pro Moravu. Byla to chobotnice, jejíţ chapadla sahala aţ do Bulharska. 

Z pracoven se staly místnosti určené pro výslechy, v sálech zasedaly stanné soudy. Nejhorší změ-

nou prošly Kounicovy koleje, ze kterých se pro Čechy a Němce stala „Moravská Golgota“. Tato 

kolej, kterou zaloţil potomek kníţete Kounice–Rietberga, kancléře za Marie Terezie, byla 17. 11. 

1939 obklíčena a pak obsazena komandem SS, které vedl hauptsturmführer Ewald Toudt. 

Studentky z ţenského oddělení mohly odjet domů, ale studenti byli zadrţeni, prohledáváni a vy-

slýcháni. 173 jich bylo internováno v Sachsenhausenu ([23] s. 97 **) Pak se Kounicovy koleje 

samy staly koncentračním táborem. Studentské pokoje se změnily ve vězeňské cely a na dvoře 

byly postaveny tři šibenice k provádění rozsudků smrti (později se zde „kvůli zjednodušení“ stří-

lelo do týla). Gestapo sice proti německému odboji postupovalo také nelítostně, ale pro českou 

inteligenci to byl konec. Nejenţe jí nacistický reţim rozbil stát, ale uloupil také budoucnost její 

mládeţi. 

Při „konečném řešení ţidovské otázky“ spolupůsobili v Brně jako i v dalších zemích, obsazených 

Hitlerem (Francii, Belgii, Nizozemí, Polsku atd.) i domácí obyvatelé. Byli to čeští antisemité 

a kolaboranti a také spolupracovníci německého původu. V Brně tomu nebylo jinak. Přesto se 

právě zde pak ţidovské hvězdy a transporty staly vzorem a příkladem velké odplaty. 



V květnu 1945 to protisíce Brňanů znamenalo pranýřování, vyvlastnění, vyhnání a pochod smrti. 

Sotva který Brňan počítal s výbuchem tak ohromné vlny nenávisti a brutality. 

 

Proč se toto stalo právě v Brně? 

Čtyři dny po kapitulaci německého wehrmachtu se na balkóně brněnské radnice ukázal českoslo-

venský prezident dr. Edvard Beneš. Z tohoto balkónu, na kterém stál r. 1939 také Adolf Hitler, 

vyhlásil za velikého jásotu českého obyvatelstva, shromáţděného na Dominikánském náměstí – 

Němci totiţ byli během jeho návštěvy pro jistotu zavřeni– hlavní cíl své politiky: degermanizaci 

ČSR. Protoţe měl tento projev pro další průběh brněnských dějin velký význam, citujeme ho: 

* „Děkuji vám upřímně a srdečně za opravdu vřelé a dojemné uvítání při mém návratu do vlasti. 

A mohu vám říci, ţe jsem upřímně rád, ţe uţ jsem doma.“ (Potlesk, volání „My také!“) „Bylo to 

dlouhé, bylo to někdy smutné, ale nikdy jsme nezoufali, nikdy jsme se nepoddali a musili jsme 

vyhrát. Nyní se dáme hned do práce. A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde 

v městě Brně s Němci a všemi ostatními. (Potlesk) Můj program je – a já to netajím – ţe otázku 

německou musíme v republice vylikvidovat. (Potlesk, volání: “výborně„!) V této práci budeme 

potřebovat všech sil všech vás. Já vím, jak se národ za celou tu dobu perzekuce dobře drţel, jak 

zůstal věrný, jak vy všichni jste věrni zůstali a v témţe duchu budeme muset nyní dělat svou prá-

ci v budoucnosti na novém vybudování republiky. Do této práce nyní se všichni dejme a této prá-

ci provolávám srdečně zdar!“ ([20] s. 139) 

Analýza Benešova textu jasně dokazuje, ţe prezident povaţoval za nejnaléhavější cíl české pová-

lečné politiky degermanizaci ČSR, obzvláště města Brna. To byl „program“, který v Brně vyhlá-

sil. To byla ta „práce“, ke které vyzýval všechny Brňany, ke které přál mnoho úspěchů a na kte-

rou měl kaţdý Čech nasadit všechny své síly. Dav shromáţděný na náměstí mu rozuměl a jásal. 

Ve velkém sále radnice, před shromáţděnými vedoucími funkcionáři se Beneš vyjádřil ještě zře-

telněji. 

Obhajoval svou politiku tím, ţe přisuzoval kolektivní vinu celému německému národu, obzvlášť 

Němcům, ţijícím v Československu, které nazýval „našimi Němci“. 

Ačkoli věděl, ţe se pomsta bude týkat především starých lidí, ţen a dětí, nenašel v Brně mírnější 

slůvko, ale naopak nezodpovědně rozdmýchával protiněmeckou náladu. Připomněl uzavření čes-

kých vysokých škol, Lidice, koncentrační tábory a odsoudil za teror hitlerovské diktatury, za hrů-

zy SS a gestapa k odpovědnosti celý německý národ: 

Tento německý lid šel do krvavého vraţdění jako slepý a hluchý, nevzepřel se, nezamyslil se, ne-

zastavil se; šel a dával se tupě anebo fanaticky zabíjet a zabíjet. Tento národ přestal být v této vál-

ce uţ vůbec lidským, přestal být lidsky snesitelným a jeví se nám uţ jen jako jedna jediná veliká 

lidská nestvůra. Tento národ musí stihnout za to všecko veliký a přísný trest. 

(z projevu ve sněmovním sále brněn. radnice 12. 5. 1945) 

Obvinil sudetské Němce ze zrady a spoluúčasti na rozbití československého státu a vyloučil ja-

koukoli dohodu s nimi, protoţe kaţdá smlouva by s sebou přinášela nebezpečí nové války a nové 

katastrofy. Tím se stala „definitivní likvidace německého problému“ nevyhnutelnou. 

= A myslíte, ţe je moţné znovu to zase opakovat a znovu se s nimi dohadovat a za deset, dvacet 

let znovu vytrpět ty hrůzy strašné války a nové strašné katastrofy? Ne, tu starou politiku, tu starou 

svou zkušenost uţ opakovat nebudeme. Řekli jsme si, ţe německý problém v republice musíme 

definitivně vylikvidovat. = 

([20] s. 138) 

To byl signál k tomu, co se v Brně odehrálo o 18 dnů později. Na svátek Boţího těla r. 1945 se 

Češi nemilosrdně zbavili Němců a to tak, ţe ty, co zůstali doma, vyhnali a ostatním upřeli právo 

na vlast. Na poniţování jejich ţen a dětí, loupeţích jejich majetku, na vraţdách a zabíjení se často 



podíleli především bývalí kolaboranti. 

Ke smutným kapitolám brněnské kulturní historie patří i to,co se pak stalo po tomto odsunu. Čeští 

nacionalisté zahlazovali všude moţně stopy německé minulosti a oslavovali zbourání „Německé-

ho domu“, jedné ze stavebních dominant města z r. 1891 jako konečné vítězství nad „němectvím“ 

v tomto městě. 

= Cihla po cihle, stěna po stěně padá a převádí bývalý Německý dům do historie. Tato odporná 

červená budova, které muţ z ulice případně říká cihelna, je nerozlučně spjata s bojem o české Br-

no, které za Rakouska a za okupace nenašlo nikde zastání. (…) 

„Rudý hrad Brna“ byl uţ dávno ostudou města také po stránce výtvarné a urbanistické. (…) Mu-

silo to přijít, ţe i tento zpupný dům viděl zármutek ve svých zdech (míněna smuteční tryzna po 

poráţce 6. Hitlerovy armády u STalingradu). A tento zármutek, stále těţší, byl upřímnější neţ ra-

dost na počátku války, kdy se zdálo, ţe Hitler dobude celého světa. Pak přišly boje o Brno a Rudá 

armáda zničila německý dům stejně dokonale jako vyhnala němectví z brněnských ulic. = 

Článek ze „Svobodných novin“ 

List sdruţení kulturních organizací 

1. roč. č. 92 v. 9. 9. 45 

 

3. Poměry po vstupu Rudé armády 

 

(Poznámka autorů: svědecké výpovědi následujících kapitol znějí často neobratně a obsahují sty-

listické chyby. Také občas nesouhlasí datování. Úmyslně jsme neprováděli ţádné korektury.) 

 

 

3.1 Zprávy svědků, kteří zaţili vstup Rudé armády do Brna * 

 

Část brněnského obyvatelstva setrvávala během bojů a během vstupu rudé armády (26. 4. 1945) 

v protileteckých krytech. 

 

* 26. duben patří ještě dnes jako „Den osvobození“ k místním svátkům, při kterých je nařízena 

vlajková výzdoba. 

 

= 20. listopadu 1944 nejhorší letecký úder, při kterém přišlo jen v Komárově o ţivot 36 lidí. Od 

té doby ţijeme ve sklepě. Od 20. listopadu nebyla škola. = (141) 

 

= Ke konci nás bylo vţdy 38 osob, které spaly ve školním sklepě. Přes den a během leteckých 

úderů a ostřelování artilerie nás samozřejmě (…) bylo víc. (…) Ve čtvrtek, 26. dubna 1945 dora-

zili ve tři čtvrtě na čtyři (15.45) Rusové a obsadili školní budovu. = (127) 

 

= 24. duben: Je pět hodin odpoledne. Sedíme všichni ve sklepě, venku silný dělostřelecký útok. 

Matka jde s paní Gerlovou před sklepní dveře. Brzy se vracejí a vyprávějí, ţe viděly v naší zahra-

dě běţet vojáka, který měl v kaţdé ruce ruční granát a utíkal k našemu domu. Netrvá dlouho a on 

k nám přichází do sklepa (…) Paní Vaculíková umí rusky a hned poznává, ţe je to Rus. Povídá si 

s ním. (…) Za pár minut byl náš sklep plný Rusů. Všechno prohledali, jestli se nikde neskrývá 

nějaký voják. Pak poţádali o všechny klíče od bytů, protoţe chtěli střílet z oken. (…) protoţe 

v Glöcknerových závodech byli ještě němečtí vojáci. 

25. duben: Rusové obsazují Brno. (…) Maminka teď musí chodit kaţdý den s tetou pracovat. 

Všichni Němci musí nyní pracovat, odklízejí trosky atd. (…) Je odpoledne, jiţ téměř k večeru, 



kdyţ k nám přichází Jarek od Marie a říká, ţe musíme na tři dny pryč z Brna do nějaké školy, 

(…) byli internováni ve škole na Winterhollerplatz. Ze tří dnů se ale stal týden. Jednou šla teta 

k nám do bytu. (…) tam byl na dveřích velký nápis „zabaveno“. Nejcennější věci z bytu byly 

pryč. Šli jsme všichni před její dům, kdyţ tu jsme uviděli jít tatínka. Byl to nejtěţší okamţik, kte-

rý jsem kdy zaţila, vidět tatínka po tak dlouhé době a ani ho nesmět pozdravit. Velmi jsem plaka-

la. = (142) 

 

= Naše městská čtvrť (Černé Pole) uţ byla zabraná a obsazená ruskými oddíly. Němečtí váleční 

zajatci procházejí kolem nás do tábora Černá Pole (…) Bojující oddíly se vůči civilnímu obyva-

telstvu chovají zdrţenlivě. Nerabuje se. V den kapitulace, den velkého vítězství je konec „klidu“. 

Oslavy vítězů, ke kterým se také počítají Češi, jsou mohutné. Bojující oddíly se stahují. 

Němci doufali, ţe jejich ţivot bude po dobách zmatků zase probíhat v jakţtakţ uspořádaných ko-

lejích. 

Stalo se však něco jiného: Mluvení německým jazykem zakázáno. Povolávání občanů na odklíze-

cí práce. Internování mnoha ţen a muţů v táborech. (…) Němečtí nemocniční pacienti byli vyho-

zeni na ulici, nevím, kde skončili. Naše babička leţela na klinice se zlomeninou stehenního 

krčku, dopravili jsme ji domů na vyprošeném ručním vozíku. Nemohli jsme ji vzít s sebou na vel-

ké putování. Zemřela nezaslouţenou smrtí, za kterou nesl odpovědnost brutální systém. Mnoho 

jejích spolusester a spolubratrů muselo jít stejnou cestou jenom proto, ţe byli Němci. = (145) 

 

= 25. dubna 1945 dorazili kolem 16. hod. do Brna Rusové. (…) Teď vzešla setba, kterou do Pro-

tektorátu dodával ze svého londýnského exilu Beneš formou rozhlasových poselství. Například 

27. října 1943: „V naší zemi bude konec této války psán krví. Němcům bude nelítostně a mnoho-

násobně splaceno to, co způsobili v našich zemích od r. 1938.“ = (36) 

 

= Pak přicházejí Rusové! Jsme od rána 7. hod. do páté hod. odpoledne nakomandováni do práce. 

My (to jsou: babička Marie, Hansl, Georg a já) musíme nosit na levé straně písmeno N (Němci) 

na bílém podkladu, nedostáváme kromě chleba ţádné jiné potraviny (…), musíme vyklízet ně-

mecké byty, provádět zahradní práce, čistit ulice a chlévy atd. Jednoho večera se říkalo, ţe čeští 

obyvatelé objevili sklad masa wehrmachtu a ţe ho rabují. Protoţe mne v Binderově ulici nikdo 

neznal, vmísila jsem se mezi lidi a ukořistila dva uzené jazyky, ze kterých jsme pak ţili. (Pak nás 

Rusové) vyhnali z Elfina bytu (…) do otcova domu v Binderově ulici 24, kde jsme ţili několik 

dní u nějaké paní Forejtníkové. Ta k nám byla velice ošklivá, chtěla přemluvit (Mamo) Jorkla, 

aby s ní vyskočil z okna (4. patro). Proto jsem ho brala s sebou do práce a tam mu jeden starý Rus 

(z Kavkazu) dával kaţdý den trošku ze svého oběda (kroupy). = (141) 

 

= Bylo 25. dubna 1945, asi 4 aţ 5 hodin odpoledne, kdyţ se na ulicích Brna odehrávaly sbratřují-

cí scény s Rusy, kteří obsazovali Brno. Šla jsem večer do svého bytu a uţ jsem viděla, jak téměř 

veřejná znásilňování ţen, mlácení, zneuţívání a nadávky přivádějí německé obyvatelstvo do sta-

vu nejvyššího rozčilení a strachu. = (201/19) 

 

= Po několika dnech jsme slyšeli volat Čechy: „Rusové! Hurá! Naši osvoboditelé jsou tady!“ 

Dveře se otevřely a do místnosti vstoupil ruský důstojník. Ptal se, kdo jsme a Čech mu řekl, ţe 

jsme sudetší Němci. Pak řekl něco rusky a odešel. Vedle mne byla stará paní a ta řekla mé matce, 

abych se schovala pod její spodničku, coţ jsem udělala. Pak uţ přišel rozkaz, aby se ţeny přihlá-

sily k loupání brambor. Jakmile tyto ţeny odešly, přišli jiní Rusové a já jsem slyšela pláč, neboť 

v sále byly téměř všechny ţeny znásilněny před svými dětmi. Kdyţ se bránily, byly zkopány. Tr-



valo to téměř celou noc, bylo to hrozné, neboť ţeny, které odešly loupat brambory, stihl stejný 

osud. 

V tělocvičně byla také jedna zdravotní sestra, která si, krátce předtím, neţ přišli Rusové, rozdělila 

se svou přítelkyní kapsli cyankáli. Protoţe ale byla dávka pro obě příliš malá, křičely bolestí. = 

(49) 

 

= Má dceruška Elizabeth přišla na svět během ostřelování 1. května 1945. Po dvou dnech přišli 

čeští četníci, sebrali mi všechny peníze a šperky. Roztrhali rodný list a dokumenty mého muţe 

a prohlásili: „To uţ nepotřebujete – ten uţ se nevrátí.“ Ukradli mi také poslední zbytky majetku, 

dokonce dětské oblečení, pleny, mé oblečení a šaty mé matky. Pak nás doslovně vyhodili na ulici. 

Šli jsme do sokolovny v Řečkovicích, kde byl zřízen úplně primitivní tábor. Ţádné postele, ţádné 

matrace – vůbec nic. Kaţdý den si přicházeli Rusové pro ţeny a mladé dívky, které jsme pak uţ 

nespatřili. Denně jsme se třásly hrůzou, ţe nám seberou děti a schovávaly jsme se pod hadry 

a staré noviny. Několik dnů nato jsme byly „propuštěny“. Byly jsme dopraveny do sklepních by-

tů jiţ obsazených a vyrabovaných domů a za několik dnů jsme uzase byly přeloţeny do tábora ve 

škole v Řečkovicích. To se opakovalo čtyřikrát. Stále ven a pak zase zpátky do domů a to všech-

no do konce května. To, co jsme v těchto čtyřech týdnech proţily, nechci raději blíţe popisovat; 

chci zmínit jen jedno: nedostávaly jsme vůbec nic k jídlu a ţivily se starým chlebem a trochou 

kostkového cukru, který jsme si přinesly s sebou. Vodu jsme téměř nedostávaly, protoţe němec-

kým ţenám bylo zakázáno chodit k pumpám. Nevěděly jsme, jak se umýt nebo jak vyprat pleny. 

Ani po porodu jsme se nemohla umýt. = (93) 

 

= Přišli Rusové. Němci jsou volní jako ptáci, mohou být štváni a vraţděni bez milosti. Nastává 

nejhorší doba mého ţivota. Češi si na nás vylévají svou nenávist. Má spolubydlící (18 let) se tři 

neděle nemohla posadit. Měla zadek zmlácený do krve, protoţe neuměla česky; je to jen malý de-

tail ze zločinů, páchaných na nás. = (06) 

 

= Můj otec Rudolf Hawiger pracoval jako mistr v gumárenské továrně Viktoria ve starém Brně. 

Poté, co Rusové obsadili Brno, řekl otec matce a mně: „Bude nejlépe, kdyţ se mnou půjdete pra-

covat do Viktorie, neţ abyste oklepávaly na ulicích cihly, neboť Brno bylo ve válce vícekrát 

bombardováno.“ (…) Rusové otce vyzvali, aby zhotovil inventární seznam strojů, hotových vý-

robků a materiálu. Ve Viktorii se také vyráběly lodenové kabáty a bundy. Rusové odvezli všech-

no na rošické nádraţí a poslali do Ruska. Jednoho dne jsme se dozvěděly, ţe byl otec předvolán 

k výslechu. Tři dny jsme o něm nic neslyšely a pak přišel večer nějaký cizí muţ a vyprávěl nám, 

ţe se otci daří dobře a ţe přijde brzo domů. Nevrátil se však. Dozvěděly jsme se od jeho sestry, 

která byla provdaná za Čecha, ţe Rusové odvezli mého otce jako odborníka do Ruska. Poté, co 

jsme byly v r. 1946 vyhnány do Německa, jsme stále ještě doufaly, ţe se s ním shledáme, ale 

marně. V říjnu r. 1988 jsem se dozvěděla od otcova bratra, co se otci r. 1945 přihodilo. Jedna 

svědkyně, která ţila v Sinsheimu, vyprávěla mému strýci, ţe byla v Brně s mým otcem internová-

na. V jakém táboře to bylo, mi není známo. Ráno, neţ odcházeli do práce, se museli postavit do 

řady a byli odpočítáváni. Večer se konalo totéţ. Vyprávěla mému strýci, ţe byl otec při večerním 

sčítání přítomen, ráno však chyběl. Jak svědkyně vyprávěla, byli muţi přivazováni na ţidle a sha-

zováni ze schodů. V noci slyšela smrtelné výkřiky. – Proč jsem se tuto strašlivou zprávu dozvě-

děla tak pozdě? Má matka byla těţce nemocná se srdcem a kdyţ r. 1986 zemřela v 87 letech, 

chtěl můj strýček, abych se dozvěděla pravdu. Nemohli jsme to pochopit. = (01) 

 

Němcům se nepovoluje jezdit tramvají, musejí nosit pásky na rukávech s písmenem N (Němec.) 



 

= Po skončení války jsme se museli hlásit na stanovišti, kde jsme byli přidělováni pro různé prá-

ce. Já jsem musela se svou matkou a sestrou zametat a odklízet na výstavišti skleněné střepy. Ta-

ké jsme museli čistit v brněnské vodárně zaolejovanou kachlíkovou dlaţbu. Kdyţ jsme byli hoto-

vi, čeští zaměstnanci nám to zase pošlapali a nadávali nám za „špatně provedenou“ práci. Jako 

Němci jsme nesměli jezdit tramvají a nedostávali jsme ţádné potravinové lístky. Jenom lístky na 

chleba. Kdyţ jsme přišli večer z práce, tak uţ jsme ţádný chleba nesehnali. = (07) 

 

= Nejprve byli všichni Němci povinni nosit pásku s písmenem N (Němec). Pak přišla výzva: 

Všichni Němci jsou povinni odevzdat své rozhlasové přístroje. Dále jsme museli vyklidit své do-

my a byli ubytováni na sběrném místě v tělocvičně v Brněnských Ivanovicích. Odtud jsme byli 

přidělováni na práci Rusům. Obvyklý rozkaz zněl: loupání brambor. Byla to však také záminka 

k zavlečení a znásilňování ţen a děvčat. U nás v blízkosti byl vinný sklep, který Rusové vyrabo-

vali. V jeho okruhu bylo znásilňování obzvlášť nebezpečné. Stáří děvčat a ţen tu nehrálo vůbec 

ţádnou roli. = (71) 

 

= Bojující jednotky se k civilnímu obyvatelstvu chovají zdrţenlivě. Nic se zatím nerabuje (…) 

Následné obsazování Rusy nezachází obzvlášť s Němci příliš citlivě. Rabuje se, na prodej je ja-

kékoli zařízení i s lidmi! 

(…) Národní výbor přejímá správu (…) Od tohoto okamţiku začíná utrpení německého národa. 

Kaţdý Němec musel na svém oblečení nosit viditelně připevněné N. Hovor v německém jazyce 

byl zakázán. Německé obyvatelstvo bylo povoláno k odklízecím pracím. Mnoho ţen a muţů bylo 

internováno v táborech. Nesměli pouţívat veřejnou městskou dopravu. Kromě toho bylo Čechům 

úředně povoleno vykonávat podle svého uváţení na Němcích spravedlnost. Němečtí pacienti byli 

vyhnáni na ulici. (…) = (71) 

 

= Náš brněnský byt v Senefelderské ulici byl jiţ obsazen neznámými Čechy. (…) Podle nařízení 

národního výboru, který sídlil v zabrané Rattingerově vile v Trávníkách 7, jsme byly se sestrou 

donuceny si navzájem vyholit hlavy (…) Truda a já jsme pak byly převeleny na vyklízecí práce 

do blízké lesnické školy, kde jsme byly za stálého hlídání a popohánění nuceny uklízet nepopsa-

telný nepořádek po Rusech, kteří zaneřádili i skříně odpadky a výkaly. 

Otto pak zašel do bytu, aby viděl, kolik nám toho Rusové nechali. Tam vládl neuvěřitelný chaos. 

Na podlaze nebylo volného místečka, všude se tyčily kupy a haldy zbytků látek, vytaţených ze 

zásuvek, který byly posety střepy, peřím, starými dokumenty, vysvědčeními našich děti i nás ro-

dičů, rodinnými památkami… Je příšerné, ţe vţdy, kdyţ si vzpomenu na náš krásný, krásný do-

mov, ve kterém jsme proţili tak milé a šťastné chvíle, mám před očima tento obraz zmaru. Také 

bych se chtěla zmínit o tom, ţe zásuvky byly doslovně vyplundrovány. Všechny krásné šaty, 

prádlo, obleky a kabáty se ztratily. Dokonce peřiny byly ukradeny. Leţeli jsme jenom na matra-

cích. Spíš byla prázdná, všechny zásoby pryč, dokonce sklep na uhlí byl úplně prázdný, takţe 

jsem nemohla vařit. = (83) 

 

= 2. května byli všichni Němci do 65 let povoláni na nucené práce. Paní ředitelová musela jít ja-

ko posluhovačka do ruského lazaretu, pan ředitel musel nosit se svým čtrnáctiletým synem v ka-

sárnách na Špilberku těţká břemena. Má sestra a já jsme byly odveleny do dezinfekční stanice na 

jatkách, kde jsme pracovaly střídavě pro Rusy a pro Čechy. Chci zde uvést, ţe Rusové s námi za-

cházeli mnohem lidštěji a ohleduplněji neţ Češi. Alespoň s námi vlídněji hovořili a odměňovali 

nás za naši těţkou a špinavou práci vydatným eintopfem a téměř bílým chlebem, zatímco Češi 



nám nedávali jídlo ani mzdu, jen nám nadávali a honili nás do práce. = ([127]) 

 

Bohuţel měla spousta ţen s Rusy – jsou tím míněni příslušníci Rudé armády, ať uţ pocházeli 

z Ukrajiny nebo Kazachstánu – velmi traumatické zkušenosti, zejména kdyţ velitelé oddílů a ná-

čelníci posádek nezasahovali proti rabování a znásilňování, ačkoli tomu byli v zájmu mezinárod-

ního respektování Sovětského svazu a morálky vojska vlastně povinováni. 

 

= Jako mladé, sexuálně zcela nezkušené děvče jsem byla vytaţena Čechem zpod postele a přive-

dena k sovětskému důstojníkovi. (…) Utrpěným šokem, potvrzeným tehdy českou gynekoloţkou, 

u mne došlo ke ztrátě paměti. = (107) 

 

= Paní učitelka F. velice plakala. Na otázku, proč pláče, ukázala na svou čtrnáctiletou dceru. Toto 

krásné světlovlasé dítě bylo mnohonásobně znásilněno. = (64) 

 

Výpovědi svědků, kteří se do Brna vrátili aţ po kapitulaci 

 

Kdyţ bombové útoky na Brno vrcholily, rozhodlo se hodně ţen opustit město s akcí „Ţena a dí-

tě“. Jejich cesta skončila v chaosu posledních válečných dnů. Co zaţila matka, která se chtěla 

opět vrátit do Brna, vám přiblíţí následující zpráva: 

 

Návrat z tábora 

= Konečně jsme dorazili do tábora a byli ubytováni ve velkém sále v odlehlé tabákové továrně. 

(…) Bylo uţ zde asi 200 Slezanů. Spali jsme na primitivních dřevěných palandách, ale v prvo-

třídním starém hostinci „Beseda“ se dalo jíst za přemrštěné ceny jako v dobách nejhlubšího míru. 

Český hostinský a personál mluvili dobře německy. Čtrnáct dnů později byli tito zaměstnanci 

hostince vlastními Čechy krutě zmláceni a uvězněni jako kolaboranti. (…) Ruští vojáci a čeští 

partyzáni stříleli z bujnosti samopaly do vzduchu. (…) Od této chvíle uţ jsme si do města netrou-

fali. (…) 

Zeptala jsem se jednoho českého kapitána, co se s námi uprchlíky stane. Řekl mi, ţe nejsme ţádní 

„gestapáci“ a ţe se tedy nemusíme ničeho obávat. Rozhlas hlásil, ţe se všichni uprchlí Němci 

mají vrátit do svých bydlišť. (…) Byly pro nás připraveny nákladní vagóny. V Rapotitz jsme ale 

byli z vagónů vyhozeni. Jedna Češka (…) na nás poslala stráţ. Byla noc a na nástupišti nás potka-

li Rusové, kteří si v naší skupině chtěli vyhlédnout nějaké oběti. Chtěli s sebou také odvléci mou 

Gerti, tehdy dvanáctiletou, ale já jsem křičela ze všech sil, ţe je ještě dítě a tak si odvedli do křoví 

dvě mladé ţeny. My ostatní jsme čekali s dětmi na silnici, aţ se ty ubohé mladé ţeny celé rozru-

šené vrátily. Naše kufry jsme museli nechat stát u kolejí, neboť nám bylo řečeno, ţe nyní se do 

Brna musíme vydat pěšky. Po cestě jsme se zastavili v Katkovicích u známého českého sedláka 

Machata, u kterého jsme si uloţili celé nákladní auto věcí před bombardováním. Paní Machatová 

ale zoufale lomila rukama. Ve vsi bylo oznámeno, ţe kaţdý Čech, který pro Němce ukrývá něja-

ké věci, je musí odevzdat, nebo bude zastřelen. Nezbylo nic jiného, neţ jí říci, aby všechno 

odevzdala. (…) Na silnici jsme se přidali k ostatním, kteří táhli v celých kolonách. V Sagengottel 

jsme se tázali, kde můţeme přespat. Byli jsme odkázáni na zámeckého správce. Vidím ho před 

sebou jako dnes, jak tam zachmuřeně stál a ukazoval cestu, která nás měla dovést k dřevěné bou-

dě. (…) Mlčky jsme pokračovali v chůzi. Byla stále větší tma, ale ţádnou boudu jsme neviděli. 

Začalo poprchávat a protoţe děti uţ dál nemohly, rozhodli jsme se, ţe přespíme v příkopu u silni-

ce. Rozloţili jsme na trávu deky a ulehli. Brzy ráno nám bylo jasné, ţe nás správce zámku 

schválně obelhal. Byli jsme všichni tak zoufale unaveni, ţe jsme tu trošku zavazadel nechali leţet 



v příkopu. Do Brna jsme dorazili odpoledne jen s nejnutnějšími věcmi v batohu. (…) Náš dům 

díky bohu ještě stál! 

Ve třetím sousedním bytě se však mezitím odehrála tragédie. Do tohoto bytu vnikl Rus, který 

chtěl znásilnit paní Singulovou před očima jejího muţe, bývalého velitele ponorky. Ten chtěl 

svou ţenu chránit a Rus ho zastřelil. V prvním patře našeho domu se uvelebil český komunista, 

který se jmenoval Látal. Přivedl si s sebou kromě své ţeny a šestileté dcery také svou milenku 

a v noci se tam odehrála divoká pranice. (…) Paní Látalová se pak ráno objevila s obvázaným če-

lem. Náš nábytek byl zcela přestavěn a jejich malá se hned zmocnila kočárku pro panenky s vel-

kou pannou, ktero Gerti hlídla jako oko v hlavě. Byla to památka na její dětská léta. Panence hol-

čička hned utrhla nohu, ale my jsme museli mlčet. Mnoho německých ţen teď muselo uklízet ve 

městě sutiny. Paní Skruschny, manţelka učitele odnaproti, se oběsila při odklízecích pracích v re-

álné škole v Kounické ulici. Já měla nařízeno pracovat na přerovském nádraţí. Tam jsme musely 

my německé ţeny prát na nástupišti Rusům prádlo. = (109) 

 

Návrat z Telče 

= 11. května, těsně před svačinou, přišlo několik drsných členů národního výboru a odvedlo mne 

a dvě německé vychovatelky do tábora, aniţ by nám dovolili vzít si něco z našich pokojů. (…) 

Celkově nás bylo asi 50 Němců, také uprchlíci z východní Moravy, kteří měli být přepraveni 

z Telče zpět do svého domova (…) Museli jsme dojít bez potravin na nádraţí a leţeli pak celou 

noc v nákladním vagónu na holé zemi. Druhou noc jsme strávili na nádraţí v Náměšti a teprve 

třetí dne jsme dorazili do Horních Heršpic. Elektrika ještě nejezdila a tak jsme mašírovali domů. 

Náš byt byl obsazen nějakým českých architektem Jeţkem a já jsem do něj nesměl vstoupit. Na-

šel jsem pak útulek v sousedním domě u paní Fialové, jejíţ muţ, můj bývalý ţák, byl zatčen. Po 

několika dnech jsem se musel přestěhovat dle nařízení Národního výboru ke slečně Kuklové do 

přízemí. Obě ţeny o mne ze soucitu pečovaly, protoţe jsem neměl ţádné potravinové lístky. Ne-

měl jsem ani peníze a tak mi rodina Beyerova věnovala 300 korun. = (82) 

 

Návrat z Čech 

= Na jaře r. 1945 nechal brněnský primátor pan Oskar Judex přistavit pro brněnské Němce auto-

busy a vlaky, které je měly vyvézt z ohroţeného města. Mí rodiče na tuto výzvu zareagovali a tak 

jsme se 17. dubna 1945 připojili k jednomu transportu. (…) Kdyţ jsme se vrátili do Brna, seděl 

uţ v našem bytě český policista, který nám z našich věcí nevydal ani knoflík. Tvrdil, ţe zná mého 

otce (učitele), který prý si vţdy stěţoval na policii na české děti. Kdo znal poměry v Čechách, ví, 

jak je toto tvrzení absurdní. Našli jsme pak ubytování ve zcela vyrabovaném bytě, kde jsme mu-

seli spát na podlaze. Můj otec, tehdy sedmašedesátiletý, byl odvelen k zahrabávání německých 

mrtvých a já jsem musela plít u bulharských zahradníků od slunka do slunka plevel. = (52) 

 

= 30. května se nám podařilo vrátit se do Brna. (…) kdyţ jsme se dostali k bytu, uţ jsme do něj 

nemohli. Byl zapečetěný a zabraný a jak jsme mohli vidět škvírou na dopisy, také částečně vystě-

hovaný. Ujala se nás stará dáma, která si ještě směla ponechat dům. (…) a uţ k sobě přijala 

spoustu spolutrpitelů. Dozvěděli jsem se také, kde je internován můj otec (…) a mohli s ním mlu-

vit. Můj otec byl diplomovaný inţenýr v oboru strojírenství a elektrotechniky. Musel pracovat 

v opravárenské dílně Rusů v blízkosti Augartenu. Bylo to poslední shledání v našem ţivotě. (Ro-

dina musela ještě téhoţ dne sbalit své věci. Otec zemřel r. 1948 v Československu.) = (115) 

 

Návrat ze severní Moravy 

= Kdyţ jsme dorazili do Brna, očekávali nás tu uţ ozbrojení partyzáni. Můj otec se dostal nejprve 



do vězení a pak do pracovního tábora. My jsme museli do rozbombardované české školy. Příštího 

dne nás hnali ozbrojení bandité do prázdných sešlých bytů asociálních Čechů, kteří mezitím ob-

sadili německé domy a byty. Byli jsme v jedné místnosti s dvaceti ţenami a dětmi a strávili zde 

noc schouleni na podlaze. V noci přišli Češi a vybrali několik ţen, které pak Rusové znásilnili. = 

(46) 

 

Návrat do Modřic 

= Kdyţ jsme se pak po skončení války sešli z různých koutů zase doma – byli jsme vyzváni ná-

rodním výborem a sovětským komandem „vrátit se opět na své místo a pokračovat v práci“ – byl 

náš rodinný dvojdomek alespoň zvenku jakţtakţ v pořádku. Protoţe měl můj strýček ve své části 

přistavěnou opravárenskou dílnu, obsadily mu okupační síly nejen dílnu, ale téměř celý obytný 

dům. (…) Uţ jsme nesměli vstoupit do té části domu, kteoru jsme jinak s rodiči normálně obýva-

li. (…) Otevřenými dveřmi jsme občas zahlédli ve svém bývalém bytě totální devastaci. Kolem 

nás se ozýval i v noci hlasitý křik a hektický lomoz. Měli jsme velký strach, protoţe okupační vo-

jáci byli díky euforii z vítězství neustále opilí. Moje matka musela brzy nastoupit na nucené práce 

s ostatními modřickými ţenami. Pracovaly na polích pro konzervárnu Lederer, jejíţ majitel byl 

v této době jiţ zatčen. = (158) 

 

Návrat po propuštění z wehrmachtu 

= R. 1944 jsem byl v severním Finsku těţce raněn střelou do hlavy. Po mnoha měsících, stráve-

ných v lazaretech jsem byl (…) začátkem dubna 1945 propuštěn jako neschopen vojny 

z wehrmachtu. Po skončení války jsem se dostal do Brna. Na státní hranici jsem byl okamţitě za-

tčen a přiveden k výslechu na národní výbor. Po dvoudenním výslechu jsem po úderech hlavou 

o zeď omdlel a zhroutil se. Lékař objevil v lebeční kosti díru velkou jako pětimarkovku. Dostal 

jsem úřední vysvědčení: „neschopen práce“, musel jsem se však denně hlásit na národním výbo-

ru. Přesto jsem však byl často zatýkán a odváděn. = (70) 

 

= 23. 6. 1946 jsem se vrátil s transportem 88 válečných zajatců, vracejících se z ruského zajetí, do 

Brna. Tam jsme byli všichni strašlivým způsobem zmláceni třemi českými vojáky a dvěma ţelez-

ničáři. Všechny nás zbili obušky. Pak jsme si museli lehnout na zem a oni po nás dupali. Jednoho 

muţe tak zbili, aţ zvracel. Dva ostatní ho museli olízat. Museli jsme se navzájem pohlavkovat 

a Češi nás přitom mlátili. Byli jsme všichni ve velmi špatném tělesném stavu, většinou dystrofici, 

kteří byli kvůli této nemoci propuštěni z ruského zajetí. Z Brna jsme pak byli dopraveni do tábora 

Kuřim. = 

[Zpráva Emila Hully z 21. 8. 1946 (201/25)] 

 

= Po skončení války jsem se vrátila v polovině května se svým muţem (těţký válečný invalida, 

amuputovaná pravá ruka) do Brna. Dům rodičů a náš malý byt jiţ byly obsazené českými rodina-

mi. Na svá pracovní místa na ředitelství pošty uţ jsme nesměli nastoupit. (…) Můj muţ se musel 

hlásit v den odsunu na policii. Jiţ se nevrátil a proţil strašlivá utrpení v Kounicových kolejích. Po 

osmi týdnech vazby byl přeloţen do pracovního tábora Maloměřice a pak prošel ještě dvěma dal-

šími tábory. = (69) 

 

Kdyţ se ţeny a děti, evakuované z Brna, ocitly mezi dvěma frontami, musely neustále počítat 

s přepadením partyzánů a často se celé dny skrývaly. Proţívaly přitom dlouhé hodiny strachu. 

Návrat do Brna však byl ještě horší. 

 



= V ranních hodinách zůstal vlak stát. (…) Nic k jídlu, nic k pití. (…) Něměckého strojvůdce Če-

ši v noci zastřelili a my stáli tři dny na trati a nevěděli, co s námi bude. Potom jsme byli, po-

lomrtvi hladem a ţízní, odvezeni do Tábora. Schovali jsme se u jednoho sedláka do stodoly; ne-

myti, unaveni a vyčerpáni. Maminka mne nepustila ze stodoly a vyměnila zbytek našich věcí za 

kousek chleba. Pak nás vzali nějací němečtí vojáci na náklaďák. Dodnes nevím, kde všude jsme 

bloudili. Náhle byla jízda u konce. Všechny čtyři vojáky zajali Rusové. (…) Ukradli nám ještě to 

málo, co nám zbylo. (…) Shodili nás z náklaďáku, prohledali, zda nemáme zbraně a pak nás něja-

cí Češi zbili. (…) Všude uţ bloudila spousta vyhnanců. Někteří říkali, ţe půjdou do Německa, ně-

kteří chtěli zpátky do města, odkud pocházeli. Já jsem se rozhodla vrátit se do Brna, neboť tam 

jsme přece patřili. (…) No a teď přišla ta největší rána osudu: Konečně jsme se vrátili do Brna. 

Město bylo pusté a prázdné (všichni Němci byli kvůli návštěvě Beneše zavřeni). Maminka a já 

jsme přišly do našeho domu, ale také zde byli všichni zavřeni. Příštího dne nám bylo řečeno, ţe 

musíme uklízet škody po bombardování. (…) Nadávali nám, plivali na nás a mlátili. (…) nic 

k jídlu, na podlaze leţelo v malém pokoji 18 osob. = (160) 

 

 

3.3 Benešova návštěva 

 

V květnu přijel prezident Beneš do Brna. O tom, co ve městě dělal, mluvil, nebo dojednal, nemo-

hou naši svědci podat ţádnou zprávu, neboť byli v těchto dnech zavřeni. Němci byli internováni 

buď ve sklepích, skladech, tělocvičnách a školách nebo jim bylo zakázáno opustit své byty. Bylo 

také co nejpřísněji zakázáno dívat se z oken. Jestli měla tato akce skutečně slouţit jenom jako 

ochrana prezidenta nebo jestli uţ to byla příprava na masové deportace, nevíme. 

 

Co Beneš 12. května 1945 v Brně říkal, jsme jiţ otiskli v kap. 2.4. Střihy z jeho promluv byly také 

vysílány v televizním pořadu „Češi a Němci“ tel. ZDF. 

 

= Uprostřed května, na datum si nevzpomínám, přijel do Brna Edvard Beneš. Během jeho pobytu 

byli všichni Němci internováni, my ze Steinovy ulice v myslivně. Měli jsme se s sebou vzít jídlo 

na tři dny. Mnoho jsme sice neměli, ale náš známý pekař, pan Jiraud z Vídeňské ulice nás ale-

spoň zásoboval chlebem. Ze tří dnů najednou bylo šest a teprve potom jsme směli domů. V na-

šem bytě bydleli Rusové. (…) Beneš (proto zmiňuji tuto epizodu) vedl zřejmě během naší inter-

nace štvavé řeči. (…) Po jeho návštěvě se rozšířily různé zvěsti: Němci budou posláni na Sibiř, 

vyhnáni, postaveni před soud, ti, kteří Čechům neuškodili, se nemusejí ničeho obávat atd. Atmo-

sféru nenávisti dokládá i to, ţe se na ulici nesmělo mluvit německy. Náš soused, Čech, nám sdě-

lil, ţe všichni Němci budou vyvlastněni. Má matka měla převést na jeho dceru dům, prý aţ vzru-

šení pomine, dostane to zpátky. Má matka se rozhodla tuto nabídku přijmout, protoţe neviděla 

ţádné jiné východisko. = (92) 

 

= Kdyţ jsme se shromáţdili, abychom byli po dobu Benešovy návštěvy odvedeni do koncentrač-

ního tábora, bylo nám najednou řečeno: muţi vlevo, ţeny a děti do devíti let vpravo!„ Byla jsem 

ochromená hrůzou a kdyţ mi chtěl nějaký partyzán odvést Jorkla, kterému bylo tehdy téměř 10 

let, zhroutila jsem se. Ten Čech mi pak dovolil nechat si syna u sebe. V následující době jsem 

Hansla viděla jen dvakrát nebo třikrát a to ještě tajně a krátce. Pak se dostal (kvůli svému členství 

v Hitlerjugend) do Říčan na nucené práce do cihelny. (…) Chtěla bych ještě zmínit, ţe hlady sáli 

syrové koňské kosti a spali osm měsíců na holé zemi.“ = (141) 

 



= Brzy jsme se dozvěděli, ţe do Brna má přijet prezident Beneš. Protoţe nám nevěřili, byli jsme 

zavřeni. Dopoledne se na dvoře musely seřadit všechny ţeny, byly očíslovány a bylo jim sděleno 

toto: „Pamatujte si! Pokud by se panu prezidentovi něco stalo, bude kaţdá desátá ţena zastřelena. 

Tu, která se odváţí pohlédnout z okna, stihne trest smrti!“ = (02) 

 

= Bydleli jsme tenkrát v Sebrowitz. Byli jsme vyzváni, abychom se všichni dostavili na náves, 

protoţe do Brna přijede Beneš a všichni Němci mají být internováni. Zdráhala jsem se uposlech-

nout této výzvy, protoţe jsem se v r. 1942 provdala a stala rakouskou státní občankou. Češi mi 

řekli: „Svině zůstane sviní, ať je německá nebo rakouská!“ = (02) 

 

= Neţ přijel prozident Beneš do Brna, museli jsme (svědkyně byla tehdy patnáctileté děvče) na 

letišti zasypávat krátery po bombách. (…) kdyţ Beneš přijel, byli jsme my Němci odvedeni do 

Pestalozziho školy a tam jsme byli tři dny zavřeni. Češi nám tehdy sebrali všechny šperky, nahá-

zeli je do prádelních košů a odvezli. = (101) 

 

= Náhle jsem uslyšel, jak nějaký Čech vyhnal z jednoho domu ranami bičem Němku a povídal jí: 

„Tebe taky zavřu, ty německá svině!“ Brzy jsme zjistili, ţe jsou všichni brněnští Němci zavřeni. 

= (111) 

 

= Po skončení Benešova hostování zůstali muţi (mezi nimi i můj otec) v internačních táborech, 

ţeny a děti směly jít domů. Byly pak ale přiděleny na práce u Rusů, např. na praní, dezinfekci ob-

vazového materiálu, uklázení kasáren. Ruští vojáci se k nám chovali celkem slušně, horší to bylo 

večer, kdyţ si vítězové vybírali z domů a bytů německé ţeny pro ukrácení dlouhé chvíle. Tu bylo 

častokrát nutné pouţít lsti. Jednoho večera jsme po návratu domů našli přede dveřmi kufr a batoh 

s oblečením a uţ jsme nesměli do svého bytu. Sousedé nám zatím poskytli přístřeší aţ do chvíle, 

kdy zaznělo: „Všichni Němci se musí shromáţdit (tentokrát s příručním zavazadlem) a odejít do 

internačního tábora.“ = (103) 

 

= Uprostřed května jsem musela se svým čtyřletým synem a 71letou matkou opustit byt a na tři 

dny jsme byli zavřeni v učitelské akademii v Augarten. Po propuštění jsem zjistila, ţe je náš byt 

obýván Čechy, kteří mi nevydali nic z mých věcí, takţe jsem zůstala jen s nouzovým ranečkem, 

který jsem si brala před leteckými údery. Bydlela jsem pak aţ do vyhnání ve sklepě sousedního 

domu. V noci jsem se skrývala v zahradním altánku, abych unikla dalšímu znásilňování a ve dne 

jsem byla nasazována na práci u Rusů nebo na pohřbívání německých sebevrahů. = (110) 

 

= Jídlo měl s sebou jen ten, kdo si prozíravě strčil nějakou maličkost do kapsy. Jedna část, asi 

6000 osob, byla nahnána do ţelezničního tunelu severně od Brna. Co se dělo tam, se vymyká ja-

kémukoli popisu. Pět dnů a pět nocí trval pobyt těchto hladovějících lidí v temných štolách. Mno-

zí z nich se uţ nikdy nevrátili ke svým rodinám, někteří aţ po letech. Další část se dostala do 

pískoven za Juliánovem. Bylo půl dvanácté v noci, za jasného měsíčního svitu, kdyţ kolona po-

chodujících lidí dorazila na kraj pískoven. Tito lidé nikdy nezapomenou na strašlivý neartikulo-

vaný výkřik starého jednonohého majitele Charlottiných lázní, kdyţ se kutálel střemhlav po ka-

menitém srázu na dno pískovny. Sedmnáctiletý partyzán tohoto starého muţe srazil, protoţe šel 

příliš pomalu. Chvílemi bylo moţno zahlédnout hlavu, chvílemi jednu nohu. Berle, které křečovi-

tě svíral, se točily v kruzích. Tak se kutálel 30 aţ 40 metrů a vţdy strašlivě vykřikl, kdyţ dopadl 

hlavou na kámen. Na dně těchto pískoven bylo několik asi tři metry širokých štol, který byly aţ 

100 metrů hluboké. Do těchto štol byli nyní smrtelně unavení Němci napěchováni. Protoţe tyto 



štoly stoupaly a měly jen jeden východ, brzy v nich byl vydýchán vzduch. Zápalky zhasínali oka-

mţitě po zaţehnutí. Omdlelí byli vyvlékáni blízko k východu. Opuštění štol bylo zakázáno, na ty, 

kdo neuposlechli, bylo stříleno. Partyzáni se brzy pustili do rabování. Běda tomu, kdo dobrovolně 

neodevzdal všechny cennosti a u koho pak bylo ještě něco nalezeno. 

Několikrát za noc přišli k východu partyzáni a přečetli několik jmen, jejichţ nositelé museli vy-

lézt. Pak bylo slyšet výstřely a jmenovaní se jiţ nevrátili. To se opakovalo pět aţ šestkrát za noc. 

Ráno však nikde nebyly vidět ţádné krvavé skvrny. Jenom jeden mrtvý leţel po celé dny na cestě 

k latríně. Byli toto lidfé zabiti, nebo to byl jen manévr jak ostatní udrţet ve srachu? 

Osmdesátiletý majitel slévárny Ludwig se zbláznil. Hledal neustále mezi muţi svou dceru, které 

přikazoval, aby zhasla v temných štolách světlo. Zajatci, sami pološílení, do něj kopali, kdyţ jim 

sahal do obličeje nebo šlapal na nohy. Začal pak nadávat Čechům. Partyzáni ho za to brutálně 

mlátili, ačkoli věděli, ţe je blázen. = (30) 

 

4. Svědectví o koncentračních táborech v Brně a okolí 

 

Jedním z opatření, kterým se mělo dosáhnout toho, aby Němci přijímali odsun jako druh milosti, 

bylo zřizováni koncentračních táborů, do kterých bylo umisťováno stále více Němců ne kvůli spá-

chaným zločinům, ale kvůli národnosti. Tak byli pdle rozhodnutí Národního výboru pro Velké Br-

no 29. května 1945 (Vyhl. 78/1945) všichni muţi od 14 do 60 let, nacházející se ve městě, shro-

máţděni v pracovních táborech. O nelidských poměrech, které tam panovaly, budou vypovídat 

naši svědkové. Na prvním místě však uveřejňujeme dokument, který popisuje zavrţeníhodnou pra-

xi (činnost) z neutrálního hlediska. Je to dopis, který psal tehdejší delegát CICR kompetentní pro 

Československo 4. září 1945 ministru vnitra Československé republiky Václavu Noskovi: 

= Sire, (…) 

Informace, které dostáváme ze všech stran, potvrzují, ţe podmínky v táborech jsou velice ne-

uspokojivé. Například: 

a) Co se týče ubytování, jsou zde obyvatelé tábora napěchováni, spí často na holé podlaze 

a v mnoha případech pod širým nebem bez jakékoli ochrany proti špatnému počasí; 

b) Zásobování potravinami je absolutně nedostačující a špatné kvality. Mnoho internovaných 

zhublo během dvou nebo tří měsíců 20 i 30 kg; 

c) Internovaní prohlašují, ţe musí celý den těţce pracovat a jsou pak kvůli špatné stravě náchylni 

k nemocem; 

d) Většina internovaných byla okradena o veškerý majetek a oblečení, jsou nyní v hadrech a ne-

mají ţádnou moţnost se umýt; 

e) V určitých táborech je nedostatečný počet lékařů a zdravotních sester, vůbec ţádné léky a ope-

race jsou prováděny za mimořádně primitivních podmínek; 

f) dalším bodem je, ţe mnoho stráţců, většinou mladých lidí, s internovanými zachází velice kru-

tě. Denně mlácení, často také ţen a dětí, existují také případy pálení a mučení, které vedou k smr-

ti postiţených; 

g) Ţeny a mladé dívky jsou velice často znásilňovány. 

 

Přikládám výtahy z dopisů a zpráv, které dokládají shora uvedené všeobecné připomínky. Ob-

zvlášť bych chtěl Vaši excelenci upozornit na zpávy, které podali pozorovatelé po návštěvě jed-

noho z táborů. Jistě pochopíte, ţe nemohu prozradit jejich identitu. (…) Tato zpráva je samozřej-

mě absolutně soukromá a důvěrná. Předkládám je zcela nestranně, protoţe se cítím povinován, 

vás s těmito fakty seznámit. Kdyţ jsem měl tu čest být přijat vaším prezidentem Dr. Edvardem 

Benešem, emfaticky * mi sděloval, ţe opatření, týkající se menšin, budou prováděna co moţná 



nejvíce lidsky a já jako delegát mezinárodního výboru Červeného kříţe musím udělat vše, co je 

v mé moci, pro zlepšení podmínek internovaných osob, nehledě na jejich národnost nebo rasu. 

V úctě 

Váš oddaný 

Walter Menzel 

Delegát Mezinárodního výboru Červeného kříţe v Československu = 

(přeloţeno z angličtiny podle archivu CICR v Ţenevě) 

* V anglickém textu je na tomto místě: „be emphatically stated“. Tím chtěl Menzel jistě naznačit, 

ţe byl Beneš při tomto vysvětlování značně rozrušen. Jinak by asi delegát Červeného kříţe pouţil 

spíše slova „declared“ nebo „affirmed“. Výraz „stated“ je velice blízký slovnímu obratu „to be 

in a state“ (angl. být velmi rozrušený, vzrušený) a upozorňuje nás na duševní stav, o který by se 

měli zajímat i psychologové. 

 

O některých koncentračních táborech v Brně a okolí předkládáme zprávy svědků, kteří mohou 

z vlastních zkušeností dokázat, co všechno museli tehdy uvěznění Němci proţít. 

 

 

4.1 Kounicovy koleje 

 

= Byl jsem pět měsíců v Kounicových kolejích v Brně (od 5. 5. do 5. 10. 1945) a byl jsem tam 

několikrát denně bit. Při bití jsem přišel o zuby. Obţiva se skládla z řídkých polévek a syrových 

brambor. 17. dní jsme vůbec nedostali chleba. Při přijetí do tábora byl můj kamarád, který měl 

zraněnou nohu a musel jako já stát 24 hodin u zdi, zabit kopanci do břicha a krku, kdyţ se mne 

drţel, aby neupadl. Ve světnici byly stěny, strop, podlaha a matrace potřísněny krví, neboť kaţ-

dou noc byli vězňové mláceni do krve. V mé světnici jich jedné noci bylo zabito pět. Často jsme 

byli vyháněni v noci ze světnic, museli jsme lézt po čtyřech a štěkat jako psi. Přitom nás čeští vo-

jáci bili. Velká část vězňů měla úplavici. Počet klozetů byl zcela nedostačující. Světnice byly ne-

ustále zamčené a my jsme museli pouţívat kbelíky. = [Zpráva Josefa Brandejského z 31. 8.1946 

(201/23)] 

 

= 30. května jsem se měl dostavit na národní výbor k výslechu. Tam jsem byl obţalován (já, těţ-

ký invalida, propuštěný 1944 z vojny) ze sabotáţe, z vyhození mostů do vzduchu a (…) ze smrti 

tisíců rudoarmějců. Výslech netrval dlouho (…) Ještě během dopoledne mne odvedl mladý 

ozbrojený muţ do Kounicových kolejí. Směl jsem v aule zaujmout místo s nosem a špičkami no-

hou na zdi. Kaţdé nepatrné zakymácení mělo za následek úder do zátylku, takţe můj nos pak po 

několika úderech podle toho vypadal. Potom mne odvedli k holiči, který mi vystříhal pleš. Během 

dne se aula zvolna naplňovala, takţe ke konci uţ někteří neměli u stěny místo. Odpoledne byly 

vedle mne postaveny dvě ţeny. V nestřeţeném okamţiku mi obě ukázaly stehna plná krvavých 

podlitin, které schytaly u výslechu. Zadek a záda prý vypadaly stejně. Bylo jim vyčítáno, ţe jako 

učitelky v mateřské školce učily děti německy pozdravit. 

Asi po dvanácti hodinách stání bez jídla a pití jsme byli rozděleni do pokojů v jednotlivých pat-

rech. Byl jsem umístěn ve druhém poschodí, v prvním byly ţeny. A jaké byly pokoje? Ačkoliv 

byly původně určeny pro dva studenty, nyní se zde muselo směstnat 15 a v některých dnech i 20 

osob. Zařízení se skládalo z ţelezné postele bez matrací, dvou vestavěných skříní, které jsme ne-

potřebovali, protoţe jsme nic neměli a z vědra na fekálie. Před nočním klidem se vědro muselo 

vţdy vyprazdňovat. Toho se kaţdý bál. Nosiči věder byli vystaveni zlovolné šikaně hlídařů. Oblí-

benou hrou bylo podráţení nohou nosičům a pak následoval trest za nešikovnost. Samozřejmě se 



musely také odklidit rozlité fekálie. 

Dá se předpokládat, ţe v ţenském oddělení se slavily orgie, aspoň jsme tak usuzovali podle hlu-

ku. Pak jsme byli na řadě my. Dveře se rozletěly, my museli nastoupit a hodina tělocviku začala. 

Dřepy, dokud starší mezi námi uţ nemohli a byli pak k dalším výkonům povzbuzováni 

bejkovcem. Poté následovaly kliky, spojené s kopáním do zátylku. Hodina tělocviku končila vţdy 

zjizvenými čely, zkrvavělými nosy a bolavými zády. Kapající krev musel kaţdý slízat z podlahy, 

abychom prý nebyli „chudokrevní“. 

Oblíbené bylo také skákání ze schodů. Často končilo zlomeninami a pro postiţeného bylo prak-

ticky smrtelné. 

Druhého dne večer jsme byli vyhnáni na dvůr, abychom nafasovali jídlo. Čekali jsme ve čtyřstu-

pech, aţ na nás dojde řada. K dispozici bylo pouze osm kusů plechových nádob a na kaţdou oso-

bu se dostalo dvou naběraček nedefinovatelné polévky se dvěma čtvrtkami neloupaných bram-

bor. Polévka byla tak horká, ţe se nádoba nedala udrţet holýma rukama. Pít se smělo v poklusu 

v kruhu. Byla povolena tři kola. Kdo nádobu upustil, nebo nespolykal rychle jídlo, byl opět po-

trestán známým způsobem – mlácením. (…) Kaţdý večer se tu shromaţďovaly celé davy zvědav-

ců, které při kaţdé ráně, uštědřené zatčeným radostně hulákaly a povzbuzovaly bijce oplzlými 

řečmi. V sobotu bylo koupání, coţ byl také způsob obveselení dozorců. Sprchy byly ve sklepě 

hlavní budovy a voda vařící. Museli jsme vejít nazí do sprcháren, projít pod puštěnými sprchami 

a hlavně se nezastavovat, protoţe horká voda pak byla velmi nepříjemná. Pak jsme se bez utírání 

rovnou navlékli do hadrů a rozpáleni koupelí a ještě více párou jsme opět skončili na pokojích. 

páchli jsme s koupelí i bez koupele, celé týdny v jedné košili, v jedněch spodkách, trápeni mnoţ-

stvím hmyzu. (…) Lékařem zde byl dr. Dworski, také on byl za chvíli jako stín. 

Co jsem viděl za několik hodin v čekárně, se nedá popsat. Zuboţené postavy, mladí i staří lidé 

a všichni zmláceni k nepoznání. Přivedli sem mladého vojáka SS v poutech, která mu rozedřela 

zápěstí aţ do masa. Jeho obličej byl jeden veliký otok, sotva se drţel na nohou. Dozvěděl jsem se 

zde, ţe pod dřevěnými budovami na dvoře jsou cely samotky, ve kterých byli vybraní Němci sy-

stematicky mučeni aţ k smrti. 

Kdo byli hlídači v Kounicových kolejích? Muţi mezi 30–40 lety, kteří se rádi oblékali jakoby vo-

jensky a hráli si na partyzány. Pořád nám sadisticky připomínali, ţe se všechny hrůznosti naučili 

a zaţili na gestapu. Byli však dobře ţiveni, rozhodně čas strávený na gestapu uţ musel být dávno 

minulý. Osobně jsem přesvědčen, ţe nikdo, kdo zaţil něco podobného jako v Kounicových kole-

jích na vlastní kůţi, nemá v sobě tolik brutality, aby to samé mohl páchat na jiném člověku. (…) 

Koncem července byly denní hlídky vystřídány regulérními policisty, takţe se staré způsoby opa-

kovaly jen v noci. Obráceně by to bývalo pro zatčené lepší. = (148) 

 

= (…) bylo to peklo, pořád jenom „rychle, rychle!“ Téměř nic k jídlu. 40 muţů na pokoji, ale 

pouze 20 lţic. (…) Za dobu svého pobytu jsem zhubnul o 30 kg. Kdyţ jsem se poprvé viděl v zr-

cadle, zděsil jsem se. (…) Před okny ţenského oddělení stála šibenice, která byla často pouţívá-

na. = (151) 

 

Vedle výpovědí svědků, kteří popisují vlastní záţitky, uveřejňujeme také zprávy rodinných přísluš-

níků. Také z nich vyplývá, ţe se Kounicovy koleje, které předtím slouţily jako vězení a popraviště 

gestapa, staly místem hrůzné pomsty, před kterou bledlo všechno, co se v těchto místech událo 

předtím. 

 

= Dozvěděla jsem se mnohé od svého otce, ve sklepě, mezi jeho vzlyky. Můj táta tehdy váţil 40 

kg. Přišel o nohu, kdyţ odstraňoval u starobrněnského mostu náloţe. V Kounicových kolejích 



musel polykat moč a sliny, lízat záchod, byl nahý mlácen na tělocvičné lavičce. Pak musel celou 

noc stát nahý v rohu a na hlavu mu kapala voda. Celý týden nedostal nic k jídlu a bachařr mu na-

dával: „Ty zatracená německá svině, týden ti nedáváme ţrát a ty jsi ještě tlustší.“ Při bití mu těţce 

poškodili jednu ledvinu. Já jsem se stala potupným způsobem ve 14 letech ţenou a tak jsme 

o tom zřídkakdy hovořili. Vím ale, ţe mému otci strčili hadici do z… a napumpovali ho vodou 

k obveselení přihlíţejících. = (144) 

 

= 23. května se ozvalo klepání na dveře bytu. Kdyţ jsme otevřeli, stáli tam dva ozbrojení mláden-

ci z národního výboru. Jeden z nich drţel v ruce starou rozbitou pušku. Ptali se, jestli je Otto ma-

jitelem továrny, ţe zde našli tu rozbitou pušku. Otto tu pušku nikdy neviděl, ostatně všechny 

zbraně se přece musely odevzdat. Zahradník Zoufal vypovídal, ţe Ottu dříve s touto puškou ví-

dal. Ten mizera vypovídal falešně, přestoţe pro něj Otto udělal mnoho dobrého. To však stačilo, 

aby mého ubohého Otíka odvedli k výslechu na policejní stanici. Večer se vrátil domů. Byl ob-

jednán na druhý den ráno, na půl osmou k novému výslechu, ze kterého se uţ nevrátil. Ubohý ne-

šťastný nevinný se dostal do Kounicových kolejí, kde se děly strašné věci a odkud se lidé jen těţ-

ko vraceli. Do Kounicových kolejí nebylo moţno se dostat, byly přísně střeţené. Tu jsem se do-

zvěděla, ţe jistý český advokát, dr. Jirásek, osvobozuje německé zajatce. Jednou jsem za ním 

v poledne zašla a promluvila si s ním. Slíbil mi, ţe si prohlédne spisy ve Starém Brně, abych za 

ním ve čtvrtek 31. května přišla. Stalo se však něco úplně jiného. = (83) 

 

(Pozn. aut.): Otto Schneider, zatčený 23. 5. a 24. 5. definitivně odvedený do Kounicových kolejí 

musel denně na nucené práce na nádraţí. Byl kaţdou noc zbit, později přeloţen do koncentrační-

ho tábora u Boskovic, kde zemřel po všech útrapách a sadistickém mučení 16. října 1945. Byl po-

hřben na zdejším hřbitově. 

 

= Protoţe jsme věděli, ţe jsou zajatci odváděni ve skupinách na různá pracoviště, šla jsem brzo 

ráno k táboru (…) Kdyţ jsem Vincence (Vincenz Berka, ředitel První brněnské strojírenské to-

várny) poprvé objevila, šla jsem kousek cesty s ním a on mi pošeptal, kam asi jdou: na poštovní 

šekový úřad. Stráţce, velmi mladý český student mne seřval a pohrozil mi, ţe mne dá zatknout, 

kdyţ budu mluvit s vězněm. (…) Dvakrát jsem se s Vincencem mohla sejít na poštovním úřadu. 

Poznala jsem podle jeho rudých očí, jak je s vězni zacházeno a on mi vyprávěl, jak jsou v táboře 

mláceni. = (102) 

 

O hrůzných činech v Kounicových kolejích existují také německé soudní spisy, neboť jeden z nej-

horších katů, Johann Kouřil byl v německu poznán a postaven v Karslruhe před soud. Tam vypo-

vídal Josef Sigan, který byl v Brně hrobníkem, ţe v táboře přišlo o ţivot 1800 Němců následkem 

hladu, vysílení a surového zacházení. Dozorci pod vedením Kouřila krutě týrali především chlap-

ce ve věku 12 aţ 16 let, kteří byli členy Hitlerjugend. Kdyţ zůstal jeden chlapec bezvládně leţet 

na zemi, zkopal ho Kouřil do hlavy. Tento svědek dále vypovídal, jak Kouřil popadl ţenu ve vyso-

kém stupni těhotenství a vyzval své komplice, aby jí skákali na břicho. V novinové reportáţi 

o Kouřilově procesu v Karslruhe (květen – červen 1951) jsou zmiňovány ještě další mučící meto-

dy, jako „hra na šibenici“ nebo pálení rozţhaveným ţelezem. Kouřil byl také kápo v táboře 

Klajdovka! (201/27) 

 

 

4.2 Tábor Maloměřice 

 



Obávaný byl také sběrný tábor v Maloměřicích, do kterého byli po válce posílány Brňanky 

a Brňané na nucené práce. Později slouţily Maloměřice také jako průchozí stanice pro ty Němce, 

kteří ještě museli projít „přezkoumáním“, neţ jim bylo „povoleno“ vysídlení. Někteří z nich 

v tomto táboře zůstali déle neţ rok. 

 

První zatýkání probíhala často na ulici nebo ve vlaku. Stačilo, kdyţ partyzánská hlídka objevila 

Němce. 

 

= (…) konečně jsme zase v našem milovaném rodném městě Brně. Náš domovník Zobr spráskl 

ruce a povídá: „Můj boţe, vy přicházíte a všichni Němci mají být nastrkáni do koncentráků!“ Tak 

tedy zpátky do Blanska. Sedíme v otevřeném dobytčáku a v Blansku přichází kontrola: starší 

muţ, který by nás asi nechal v klidu. Ale pak přišli partyzáni. (…) H. byl tak zmlácen paţbou 

pušky, ţe upadl na zem. Odvedli nás k Stadel an der Bahn. 

Bylo poledne a strašné horko. Museli jsme stát se zdviţenýma rukama. Kaţdý pohyb byl trestán 

ranami. V okolních lesích byly slyšet výstřely. Vše, co bylo německé, se smělo lovit. Kdyţ se se-

tmělo, naloţili nás na náklaďák a odvezli do lesa, kde uţ téměř nebylo vidět. Na jednom stromě 

visely tři oprátky. Postavili nás pod ně a poodešli stranou, zřejmě, aby se poradili. Pak nás odvez-

li na náměstí do Blanska k výslechu. H. odvádějí do vedlejší místnosti; slyším české povely. Je 

mučen, šlapou mu botami, pobitými hřebíky, na ruce a nohy. (…) Kdyţ se opět začalo jezdit ţe-

leznicí do Brna, odvezla mne tam stráţ, aby zjistili, jestli tu proti mně Češi nic nemají. Ačkoli se 

nic špatného nezjistilo, dovezli mne do tábora v Maloměřicích. V místnosti, kde seděla spousta 

muţů, jsem se musela svléci do naha, pak mne prohmatávali na intimních místech, jestli tam ne-

mám skryté peníze nebo šperky. My nováčci jsme byli rozděleni do čtyř skupin: na čištění cihel, 

odklízení sutin, zednické práce nebo uklízení. Vyzkoušela jsem všechno. Při úklidu jsem měla 

moţnost se podělit o jídlo se psem, který pobíhal po dvoře. Při čištění cihel jsem si způsobila zá-

nět spojivek a kromě toho jsem měla úplavici. Kdyţ neexistují podmínky pro nutnou hygienu, tak 

je to strašné. (…) Denním přídělem 250 g chleba a jedné naběračky černé kávy jsem dosáhla to-

ho, ţe jsem těsně před porodem svého syna váţila sotva 45 kg. 

Ráno jsme vstávali brzy, abychom byli v 6 hod. připraveni k odchodu. Pak nástup na počítání. 

Naše velitelka (údajně Rakušanka) byla sprostá a záludná. Kdo nebyl dost rychlý, musel jít za 

trest na tři dny do „bunkru“! Byl to skutečný betonový bunkr, ve kterém stála smrdutá voda. Ţe 

se odtud mnozí uţ nevrátili, po tom se nikdo neptal. Velitelka – jmenovala se Bublová – měla 

vţdy kolem sebe nejméně pět ţen, které jí slouţily. Domnívaly se, ţe si tím trochu ulehčí situaci. 

Večer ale přicházeli Rusové pro ţeny, které si velice pečlivě vybírali, na „loupání brambor.“ (…) 

Odchod do práce. V Husovicích byl „trh s otroky“, kam přicházeli Češi, kteří si zde vybírali lidi 

na práci. Já jsem se dostala na stavbu. V říjnu jsem, hlady celá zesláblá, seděla na lešení, padal 

sníh a já cvakala zubama, protoţe jsem měla jenom úplně lehoučké šaty. Do tábora jsem přišla 

s horečkou a zimnicí. táborový lékař dr. Kuchař u mne zjistil zápal plic a prohlásil: „Ta německá 

sviňa ať scípne!“ Zjistilo se ale, ţe mám tyfus a tak jsemse dostala na pokoj s osmi osobami, kte-

ré umíraly. Za nějaký čas mne pak odvezli do porodnice na Obilném trhu. (…) Tři dny po porodu 

mne opět odvezli do tábora. (…) 

 

[Na tomto místě následuje zpráva o německých vojácích, dopravených do tábora, ačkoliv měli 

propouštěcí papíry sovětského vojenského velitelství – moţno přečíst pod č. 148.] 

 

Vyprávěly se nejhrůzostrašnější historky. Často bylo vidět ţebřiňáky, které odváţely nahé kost-

naté vyhublé mrtvoly do společného hrobu u tišnovské dráhy. Konečně měl být vypraven trans-



port. Na policejním ředitelství mi řekl jeden úředník: Vy jste tak slabá, jak chcete ten transport 

přeţít? Prosila jsem ho se sepjatýma rukama: „Prosím, jenom pryč odsud!“ Uvolnil pro mne ještě 

jednu osobu na doprovod. Mohla jsem tak dostat svého otce z Kounicových kolejí. = (161) 

 

[Pozn. autorů: Kdyţ tento transport dorazil na hranice, zdráhali se Američané tyto vyhnance pře-

vzít. Jejich zuboţený stav se neslučoval s představou o „humánním transferu“, jak ho předpoklá-

dala postupimská dohoda. Povolili pak pravděpodobně proto, ţe nechtěli vysídlence vrátit jejich 

mučitelům.] 

 

= Jednoho dne do tábora vpochodoval oddíl asi 30 německých vojáků. Vojáci byli Rusy propuš-

těni, Češi je ale poslali do tábora jako levnou pracovní sílu. Jejich šikovatel okamţitě protestoval 

v kanceláři proti novému zajetí, vtom na ně zaútočili ozbrojení Češi a rozmístili je v táboře. Šiko-

vatele krutě zřídili a hodili ho v bezvědomí vojákům pod nohy. Byla tu jedna paní středního věku 

s nevěstou svého syna. Nevěsta byla poloviční ţidovka, která přestála válku v úkrytu u jedné ně-

mecké rodiny. Byla však německé národnosti a tak musela být zavřená. = (148) 

 

= V táboře v Maloměřicích bylo také internováno 14 hluchoněmých, se kterými bylo zacházeno 

stejně jako s ostatními zajatci. Celý svůj ţivot neřekli jediné německé slůvko, ani ţádnému nero-

zuměli. Určitě nikdy nevolali „Heil Hitler“ ani nebyli v ţádné straně nebo organizaci. Byli však 

zapsáni v německém registru a tím se podíleli na kolektivní vině. = (30) 

 

 

Maloměřice – Borky 

 

= V květnu 1945 jsem byla internována v táboře Maloměřice – Borky a zůstala zde do června. 

Vládly zde strašné poměry. Při přijetí s námi bylo krutě nakládáno, museli jsme vše odevzdat pod 

hrozbou zastřelením. V noci jsme se museli svléknout a leţeli pak na holé zemi, ačkoli jsme ne-

měli ţádné deky. Kaţdý den, ba kaţdou hodinu pokračovalo týrání. Kdyţ lidé ráno nastupovali 

do práce nebo kdyţ se z ní večer vraceli, mlátily je hlídky obušky a vším, co jim přišlo pod ruku. 

Osmdesátiletá paní Oplustilová z Brna utrpěla při této příleţitosti zlomeninu pánve. Jednou v no-

ci si došli donašeho pokoje pro lékaře, který leţel vedle mne. Po 2–3 hodinách se vrátil bez zubů 

a zmlácený k nepoznání. (…) Strava se skládala z hořké kávy a kyselých polévek. V táboře se tak 

začala vyskytovat úplavice, otoky z hladu atd. Z lidí se stali vyhublí kostlivci. Denně bylo 9 – 10 

případů úmrtí následkem vyčerpání. Mnoho lidí bylo také umláceno k smrti. Teprve začátkem 

července bylo povoleno přijímat balíky. Týrání postupně ustávalo, pokračovalo však při pracích 

mimo tábor. Na vysídlení jsem dostal jenom zavazadlo, které mi připravila dcera, která se pro-

vdala za Čecha. = (149) 

 

 

4.3 Tábor Juliánov 

 

Obyvatelé tábora Maloměřice, kteří nebyli schopni práce (svědek přišel na frontě o ruku) byli ná-

hle z hodiny na hodinu přeloţeni do tábora Juliánov. Po několika dnech (…) jsme se museli s ce-

lou řadou starých křehkých muţů vydat na pochod do tábora v Bohunicích. Těsně před odchodem 

přišla do tábora skupina mladých policejních čekatelů, prý na výcvik. Nám to bylo jedno, kdyţ 

vtom přistoupil jeden z nich ke mně, oslovil mne jako svého spoluţáka a ptal se, jak to, ţe jsem 

Němec. Byl jsem velice vyděšen a nedůvěřivý, protoţe jsem nevěděl, co má za lubem. Jen jsem 



něco zakoktal a byl rád, kdyţ se stáhl. Ještě mi se smíchem řekl, ţe mi to patří a abych chcípl. 

(148) 

 

4.4 Tábor Bohunice 

 

Tento tábor měl rovněţ vysokou úmrtnost, protoţe jeho obyvateli byli převáţně staří nebo práce 

neschopní lidé. 

 

Tábor se nacházel nad krematoriem, ale na opačné straně. (…) Také zde byly baráky, apelplac 

a jinak nic. (…) Pomalu se ochlazovalo a noci uţ byly velmi nepříjemné. To bylo pro mnohé sta-

ré pány osudné a mnozí z nich zemřeli na zápal plic. Také zde měli velkou bednu se čtyřmi koly, 

která byla denně vysypávána na ústředním hřbitově do masového hrobu. Tento hrob byl těsně 

pod krematoriem. Čtyřikrát jsem se zúčastnil převozu bedny. Mrtvoly byly nahé, neboť jejich 

prádlo a oblečení ti co přeţili nutně potřebovali. Masový hrob byla 2,5 m hluboká jáma, do které 

byly mrtvoly naházeny bez ladu a skladu. Čtyři aţ pět mrtvol leţelo přes sebe a nakonec byly za-

sypány hlínou. Tento hrob rychle rostl a zakrátko nestačila ani jeho délka sto metrů. Civilisté, 

kteří chodili kolem, se na nás jen unaveně usmívali. 

Hrob byl zásobován všemi věznicemi a tábory. (Kromě zde popsaných existovalo ještě jedno vě-

zení na Zeilu a dům práce v Nové ulici) Počet mrtvých z věznic a táborů (…) pravděpodobně pře-

vyšuje počet obětí pochodu smrti. (…) Kdyţ byl někdo starý a nemocný nebo měl úraz, byl hned 

převeden do tábora a ponechán svému osudu. (…) Někteří nově příchozí pocházeli z jiţní Mora-

vy. Muţi, kteří absolvovali pochod smrti a po protrpěné úplavici a jiných nemocech si nějakým 

způsobem našli cestu do Brna. Byli jenom kost a kůţe a veliké oči. Od nich jsme se dozvěděli, co 

se děje na jiţní Moravě a v Dolním Rakousku. Moc toho nechtěli povědět. V táboře většinou ne-

přeţili ani týden. (…) V táboře byl také jeden spolutrpící, jednoruký pěšák. Jeho ţena byla Češka, 

která mluvila lámavě německy. Přesto s ním podstoupila pochod smrti a skončila ve Vídni. (…) 

Před několika dny sem byl dopraven starý muţ ve svém nejlepším tmavomodrém obleku. (…) Uţ 

další den byl zablešen a nechtěl dále ţít. Mé kalhoty se po pěti měsících neustálého nošení poma-

lu odporoučely. Švy se roztrhaly a nic uţ nedrţelo pohromadě. Smrt starého muţe mne zachráni-

la. Jeho tmavomodré kalhoty mne pak provázely přes Vídeň do Německa. (…) 

 

9. listopadu 1945 nařídil národní výbor – referát pro bezpečnost, mé propuštění: 

 

Pracovní a internační tábor č. 3 

Brno–Bohunice Bohunice 9. listopadu 1945 

Č 777/45 

Potvrzení 

Stehlik Leopold, nar. 15. 10. 1923 v Brně nyní bytem Prátlsbrun č. 134 Stehlik Marie, propouští 

se dnes z našeho tábora na příkaz referátu pro bezpečnost při Národním výboru zemského hlavní-

ho města Brna ze dne 9. listopadu č. 9/996 

Velitel tábora 

Poznámka: Rodina svědka se zúčastnila pochodu smrti, ale uţ se nedostala přes hranice. Čekali 

v Březí (Bratelsbrunnu) na jeho propuštění (viz odd. 6, Březí!) (148) 

 

 

4.5 Lesní tábor Hodonín u Kunštátu 

 



Tábor měl být podle výpovědi našeho svědka bývalým táborem pro cikány, který také slouţil pro 

ubytování lidí, neschopných práce. Těm se dařilo ještě hůř neţ ostatním internovaným, protoţe 

nebyli schopni si obstarávat stravu při pracích mimo tábor. Následující zprávu podává svědek, 

který byl poslán z Maloměřic do Hodonína na „zotavenou“. 

 

Mezi baráky se motali starci a stařeny s uzlíky nebo taškou v ruce a ptali se na cestu domů. 

Zbláznili se ze sebe a z lidí. (…) Strava byla ta nejhorší, jakou si dokáţete představit. (…) týdny 

nebylo nic jiného neţ vodová polévka z hnijících a klíčících brambor, mnohokrát vyvařených ve 

vodě. Účinek byl zničující. Průjem jako hrom a k tomu ţádný toaletní papír a ţádná teplá voda 

k vyprání špinavého prádla. (…) Jediná zdravotní sestra pro 450 lidí! Bylo to k uzoufání. V ně-

kterých dnech byli tři aţ čtyři mrtví posíláni do Brna na pitvu. My všichni jsme byli pevně pře-

svědčeni, ţe se odsud ţivi nedostaneme. (60) 

 

4.6 Tábor Klajdovka 

 

Kdo nastoupil do tohoto tábora, mohl se seznámit s jiţ zmíněným Janem Kouřilem, který zde pá-

chal své nepravosti jako velitel tábora. 

 

= Zde si hráli s Němci na „šibenici“ (…) poloţili jim kolem krku oprátku a celé hodiny je vytaho-

vali a pak spouštěli ze šibenice. Křik mučených děsil dokonce i Čechy, bydlící v blízkosti. = 

(147/1) 

 

= Byla jsem 15 měsíců v internačním táboře Klajdovka, kde bylo umístěno mnoho set lidí. Tábor 

byl plný blech a štěnic. Strava se skládala jen z vody a chleba. Bylo tu internováno i mnohomatek 

s malými dětmi. Všechny malé děti do čtyř let zemřely na podvýţivu. Bylo to jistě přes 100 dětí. 

Také mé dítě tam zemřelo 12. 4. 1946 v patnácti měsících. 3–4 dny předtím ho odvezli do dětské 

nemocnice, kde byli dokonce i Češi zděšeni jeho stavem. V táboře mne pak vyrozuměli o jeho 

úmrtí. Kdyţ jsem se jich však zeptala, kde bude pohřbeno, dostala jsem od hlídky ránu do hlavy, 

aţ jsem omdlela. Dodnes nevím, kde je mé dítě pohřbeno. Ostatním ţenám se stalo to samé. = 

[zpráva Marty Wölfelové z 31. 8. 1946 (201/24)] 

 

V článku o soudním procesu v Karslruhe proti Janu Kouřilovi vypovídá pětačtyřicetiletá Gertrud 

Beinhauerová o smrti svého muţe toto: 

 

= Teprve po sloţitém pátrání se dozvěděla od bývalých internovaných z tábora Klajdovka, ţe její 

muţ tam zemřel jako „Kristus na kříţi“. Výpovědi byly potvrzeny více neţ deseti svědky. 

Beinhauer, zcela normální člověk, byl českými dozorci a obzvlášť Kouřilem tak dlouho bit, aţ 

zešílel. Poté byl těţce zraněný zavřen do úzké vojenské skříňky, ze které ho Kouřil neustále vyta-

hoval, mlátil a znovu zavíral. Krátce nato Beinhauer zemřel. = (147/2) 

 

= V r. 1949 se jistému dentistovi z okolí Karlsruhe zdál podezřelý člověk, který mu nabídl ke 

koupi vylomené zlaté zuby a můstky. V tomto člověku poznal dentista Kouřila, bývalého zástup-

ce velitele tábora Klajdovka a udal ho státnímu zastupitelství. Karlsruheský soud odsoudil Kouři-

la za jeho zločiny, páchané v letech 1945 a 1946 na německých státních příslušnících a sudet-

ských Němcích k patnácti letům káznice. Byl uznán vinným za ubití sudetského Němce Kaleuse 

rýčem, za napadení se smrtelnými následky účetního Beinhauera a za dalších 28 případů jedno-

duchého nebo těţšího ublíţení na zdraví internovanch z brněnského tábora Klajdovka, Kounico-



vých kolejí a Juliánova. (…) Kouřil byl postrach táborta. Na jeho rozkaz se mlátilo, kopalo a mu-

čilo. Zatčení byli nuceni vypít vědra, naplněná močí a krví, tančit nazí pro obveselení dozorců 

a na český národní svátek byli vězňové vytahováni a spouštěni pro legraci ze šibenice. Jiní byli 

páleni rozţhaveným ţelezem. Jednomu svědkovi nacpali ve vyšetřovací místnosti hlavu do zá-

chodové mísy a on přitom musel zpívat německou hymnu. Bývalý hrobník tábora v Kounicových 

kolejích udával, ţe odtransportoval během svého působení mrtvoly asi 1800 oběšených a zabi-

tých Němců, mezi nimi i 250 vojáků, předaných Čechům. = 

[Ze zprávy o procesu proti českému státnímu příslušníkovi Janu Kouřilovi před porotním soudem 

v Karlsruhe (201/27)] 

 

 

4.7 Pracovní skupina rošické nádraţí 

 

= Ţelezničáři nám nadávali bez jakékoli příčiny. (…) Já sám jsem se na tomto pracovišti 16. úno-

ra 1946 těţce zranil. Ačkoli jsem si zlomil levou ruku, musel jsem celý den čistit pravou rukou 

cihly. Během této doby jsem byl několikrát předveden k policejnímu výslechu do Bohunic, kde 

byl kaţdý internovaný vyslýchán kvůli vysídlení (…) 

V této době tam byl táborovým velitelem známý kápo z Kounicových kolejí Spusta. (…) Prakti-

kovalo se zde chování jako v koncentračním táboře – přijetí, nadávky nejhrubšího zrna a výhrůţ-

ky. (…) Vše, co jsme si v těchto měsících uspořili pro vysídlení, nám tyto hordy uloupily. (65) 

 

 

4. 8 Zábrdovice 

 

= V Zábrdovicích nás přivedli do školy, kde jsme pak byli zavřeni ve sklepě. Byl tam místní čes-

ký komisař, údajně nějaký Schneider, který všemu velel. V této době jsme ještě vlastnili doku-

menty jako křestní list, rodný list, přihlašovací lístek atd. to vše nám bylo odebráno a pak přišel 

výslech. V pokoji stál dlouhý stůl plný šperků. Komisař nám řekl, ţe ve sklepě uţ leţí pár mrtvol 

a pokud se k nim nechceme přidat, máme odevzdat všechny naše šperky, které jsme schovali. 

Vyčetl totiţ z papírů, ţe můj otec byl zlatníkem. Moje matka a já jsme řekly, ţe máme šperky za-

šité v ramenních vycpávkách. Vytrhli nám vycpávky, několikrát nás nakopli a zahnali zase do 

sklepa. Na chodbách stály úzké vojenské skříňky, v nichţ byli zavřeni němečtí vojáci. Nikdy 

jsme se nedozvěděly, co se s nimi stalo. Kufry, které jsme měly, nám také sebrali. Zůstalo nám 

jen to, co jsme měly na sobě. Noci byly hrozně studené, ze stěn se sypal písek. Vyčerpány jsme 

usnuly vsedě. Dalšího dne jsme musely vstávat brzy ráno a pak nás hnali ve čtyřstupech do Brna. 

Byly jsme s matkou předvedeny před dům, kde jsme bydlely a tam jsme musely zametat ulice. To 

byl první den. Později jsme musely dělat různé jiné věci. Nedostávaly jsme vůbec nic k jídlu, kro-

mě vody z knedlíků a vody s nudlemi. Brzy jsem zhubla na 34 kg a moje matka také hodně ztrati-

la na váze. Kaţdý den brzo ráno leţel na dvoře zavraţděný voják, proděravělý kulkami. Oni – 

Češi – nám nalepili čísla a na vyzvání jsme museli podle nich nastupovat. Tentokrát jsem byla 

poslána s matkou a ještě několika jinými osobami do české vesnice, kde jsme museli zahrabávat 

zákopy. Jednou jsem nemohla slabostí ani udrţet lopatu. Český sedlák, kterému pole patřilo, mi 

lopatu sebral, zarazil ji do jílovité půdy a řekl: „Takhle se to dělá!“ Mně se najednou udělalo 

špatně a omdlela jsem. (…) Pak jsme zase mašírovali zpátky do tábora do našeho sklepa. Bylo 

nám uţ všechno jedno. Matka mi řekla, ţe budeme brzo vysvobozeni, protoţe slabostí zemřeme. 

Ale člověk ani neví, co všechno dokáţe vydrţet. Zrovna, kdyţ jsme se ve sklepě usadili, ozvalo 

se: „Vstávat, nástup, kaţdý druhý bude zastřelen!“ Moje matka mne pohladila a řekla mi, ţe brzy 



bude všechno strašné za námi. Byla to ale jenom šikana. Aţ do rána nás mlátili a nadávali nám 

a pak se zase ozvalo: „Nástup!“ = (49) 

 

 

4.9 Ivančice 

 

Od konce dubna do července 1945 panoval v táborech teror „partyzánů“ a „národních gard“. 

Týrání probíhalo všude podle stejného brutálního rituálu. 

 

= Auto pak dorazilo aţ k hranicím. Zde nás dohonil motocyklista a přivezl rozkaz, podle kterého 

měl transport směřovat ne do Brna, ale do Ivančic. Tam jsme dorazili aţ po setmění a byli ubyto-

váni na pokoji č. 9. V místnosti, kterou obvykle obývali 3 vězňové, se nyní tísnilo 24 lidí. (…) 

Spal jsem ještě se třemi muţi na svém kabátě pod ţeleznými postelemi. Časně ráno jsme museli 

nastoupit ve vzdálenosti 10 cm čelem ke zdi a dostávali kopance do zadku. Aţ do půlnoci nebylo 

na spaní ani pomyšlení, protoţe partyzáni byli opilí a kdyţ se jim zachtělo, vybrali si vězně a ve-

sele ho mlátili. (…) Jednou k nám přišel na návštěvu syn jednoho ivančického advokáta a zeptal 

se kaţdého jednotlivě, odkud pochází. kdyţ jsem mu řekl, ţe jsem ze Ţelešic, prohlásil, ţe tam 

jsou tedy „sakra Němci“ a uštědřil mi několik pádných kopanců do pohlavních orgánů, takţe 

jsem omdlel a zůstal bezvládně leţet. Ve vdlejším pokoji byly ţeny. Kaţdou noc nebral jejich 

křik konce, neboť Rusové si mezi nimi stále vybírali. 

Četničtí velitelé z Ivančic, kteří se jmenovali Schenk a Janoušek, byli začátkem května úplně nazí 

zavřeni a zbičováni. Pak museli sníst vlastní zvratky a moč. (…) 31 spoluvězňů bylo bez jakého-

koli předvedení nebo projednávání zastřeleno jenom proto, ţe byli Němci. Byli zastřeleni ve skle-

pě a za svítání je jejich spolutrpitel Janoušek vyvezl na káře k cihelně na Neblowitzké str. Tam 

jsou pohřbeni na poli švagra Andrleho pod jménem Novotný. (…) Mezi těmito 31 muţi bylo 

mnoho vídeňských sociálních demokratů, kteří museli uprchnout, kdyţ se k moci dostal Dollfuss 

(Svědek si vzpomíná na jméno jednoho z nich – Ill.) Pracovali v uhelnýchdolech v Oslavanech 

(…) jak často jsme museli nastoupit bosi v noci na kamenných dlaţdičkách a dělat dřepy, aţ jsme 

omdlévali. Nebo zápasy – vţdy jeden slabý proti silnému. (…) Ten, kdo podlehl, dostal za odmě-

nu 25 ran. Také jsme si museli svléknout kazajky, lehnout si na podlahu a jeden ze spolutrpitelů 

uděloval leţícímu 25 ran „nagajkou“. Pak si s leţícím vyměnil roli. (…) 

Partyzáni měli obzvlášť spadeno na kamaráda Pirochtu, českého úředníka finančního úřadu. Ten-

to člověk měl cukrovku. Dostával denně tolik ran, ţe mu ze zad odpadávala kůţe v celých ku-

sech. Také ruce měl celé krvavé. Nakonec mu nastrkali za nehty na rukou i nohou krátké jehly, 

takţe mu všechny nehty uhnily. Spolutrpitele Joucha poslali ze špitálu domů do Oslavan. Po ces-

tě ho zabili. Jednou jsme měli návštěvu z Brna. Byla to ruská komise. Zeptali se kamaráda Ja-

nouška, který byl ve tváři modrý jako fialka, jestli tu je někdo mlácen. On prohlásil ţe ne, ţe upa-

dl, kdyţ šel na záchod. Jeden policejní důstojník si postěţoval, ţe byl zmlácen. Po odchodu ná-

vštěvy dostal tolik ran, ţe nemohl 8 dní sedět ani stát. V den, kdy u nás slouţili partyzáni posled-

ní sluţbu – bylo to začátkem června – jsme museli líbat různé emblémy a pak nás všechny zahna-

li pod postele. (…) Kdyţ ten, co lezl jako první, nebyl dost rychlý, schytal další za ním rány na 

zadek. (…) Po převzetí tábora četníky se situace trochu zlepšila. (…) Jednoho dne jsme dostali 

nový přírůstek na celu. Byl to známý partyzán Prokop z Oslavan. (…) Tato svině nás týrala ze 

všech nejvíc a proto jsme byli rádi, ţe ho osud také dostihl. = (151) 

4.10 Poměry v nemocnici sv. Anny 

Následující svědectví podaly zdravotní sestry, které tehdy v nemocnici sv. Anny pracovaly. Od 

nich jsme se dozvěděli podrobnosti nejen o poměrech, které zde v květnu r. 1945 vládly, ale také 



o způsobech a druzích zranění, se kterými byli do špitálu přijati lidé, kteří byli zmláceni na uli-

cích nebo v táborech. 

= Dostala jsem rozkaz pracovat v nemocnici sv. Anny, protoţe se zjistilo, ţe jsem sestra Červené-

ho kříţe. Byly mi přidělovány jen nejhorší práce. Teprve po intervenci jednoho českého lékaře, 

který v této nemocnici pracoval jiţ déle, jsem opět mohla působit jako zdravotní sestra. Směla 

jsem ale vykonávat sluţbu jenom v bunkru a ve sklepě, kam byli odkládáni všichni němečtí pa-

cienti. Tito lidé zde leţeli pouze na slamnících bez dek a polštářů, aniţ by jim byla poskytnuta lé-

kařská pomoc. Pro tyto Němce nebyly ţádné léky a ţádné zdravotní pomůcky. Sklep byl nouzově 

osvětlen malinkou lampičkou a já jsem těmto těţce nemocným mohla pouze poskytnout obklady 

a podat vodu. Uţ druhého nebo třetího dne mého působení sem byl dopraven strašlivě zohavený, 

polomrtvý, téměř umučený člověk, kterého jsem mohla pouze utěšovat vlídnými slovy, protoţe 

jsem neměla vůbec ţádný zdravotnický materiál. Začalo velké umírání. Ti, co byli dovezeni 

z Kounicových kolejí, téměř bez výjimky zemřeli a tento přísun byl jak na běţícím pásu. Prvním 

mrtvým byl muţ, který sem byl dopraven uţ umírající se strašlivým zraněním v oblasti pohlav-

ních orgánů. (…) Zeptala jsem se ho: „Jak jste k tomuto strašnému zranění přišel?“ Odpověděl 

mi: „Kopancem, protoţe jsem kdysi prodával gestapu zeleninu.“ Těmito slovy se vyčerpal a uţ 

jsem se od něj víc nedozvěděla, protoţe zemřel. 

Od advokátního úředníka Venklarczika, 63let, bytem v Brně, Stiftgasse jsem se dozvěděla toto: 

partyzáni ho pod průhlednou záminkou zavlekli do Kounicových kolejí a tam ho tak strašlivě 

zmlátili, ţe jeho záda tvořila jednu obrovskou zející ránu. Za toto trýznění musel ještě svým mu-

čitelům poděkovat. Napůl bezvládného ho dovlekli do druhého poschodí, kde se pokusil v nestře-

ţeném okamţiku ukončit svůj ţivot skokem z okna. Zůstal ale viset na stromě pod oknem a odra-

zil si při tomto pádu ledvinu. Kdyţ ho sem dopravili, byla jeho stolice a moč samá krev. Kdyţ 

sem přivezli druhého Němce s podřezanými ţílami, viděla jsem zde v tomto sklepě plném nesčet-

ných raněných poprvé lékaře. Lékař, sám Čech, si prohlédl nešťastného Venklarczika a prohlásil: 

„To ale nemáte od toho pádu z okna!“ 

Těţce zraněný totiţ nesměl na otázku, odkud pocházejí jeho zranění, v ţádném případě obvinit 

nějakého Čecha. Za to by následoval trest smrti. = (Zpráva M. v. W. z 22. 2. 1951) (1201/19) 

= Jako bývalá sestra Červeného kříţe jsem byla převelena na 3 měsíce do nemocnice sv. Anny na 

německé oddělení. Vládly zde hrozné poměry. Pro nemocné s průjmem nebyla zvláštní dieta. 

Prádlo tvořily hadry, které se měnily jednou za měsíc. Nikde se nedalo vařit, voda byla nepoţiva-

telná a nedala se nikde převařit. Většina nemocných sem byla z táborů dopravována příliš pozdě, 

takţe většinou umírali. Strava byla zcela nedostačující, nemocní vybírali odpadky z popelnic. 

Velká část nemocných trpěla podvýţivou, nebo na následky mučení, např. zlomeniny čelistí, hni-

savé rány atd. = 

[Zpráva Kathariny Ochsové z 31. 8. 1946 (201/22) ] 

4.11 Snahy mezinárodního výboru Červeného kříţe (CICR) 

Mezinárodní výbor Červeného kříţe se snaţil zlepšit poměry v táborech, neboť zprávy, které při-

cházely do Ţenevy, vzbuzovaly velké obavy: 

Velký počet lidí byl překotně (hurriedly) internován v táborech, kdepak čekali na svou deportaci. 

Protoţe jediným důvodem pro tuto internaci před vysídlením (expulsion) byl německý původ (…), 

pojal CICR stanovisko, ţe se na tyto internované bude logicky pohlíţet jako na „civilní internova-

né“ (civilian interness) a snaţil se přimět českou vládu, aby také přijala toto stanovisko. Poprosil 

také, aby jeho delegace mohla navštívit tábory ([25] s. 676 f.) Ţádal kompletní seznam táborů 

a navrhoval okamţitá opatření: shledání rodinných příslušníků, výdej šatstva, zlepšení hygienic-

kých podmínek a lékařské péče. První povolení k návštěvě bylo uděleno k 16. říjnu 1945 (viz tele-

gram delegace CICR v dodatku 12. 7.!) 



Ve všeobecném memorandu, které adresoval mezinárodní výbor Červeného kříţe praţské vládě 

14. března 1946, vyjádřil, ţe by „provizorní internace“ měla být kvůli neuspokojivým poměrům 

v táborech co nejdříve ukončena a zadrţované osoby by měly do té doby získat statut „civilních 

internovaných“. 

CICR vyjádřil přání, aby si deportovaní (those deported) směli vzít osobní majetek a potraviny 

v dostačující míře, aby bylo zamezeno tomu, „jak se často stává, aby do Německa dorazili totálně 

vyčerpáni a podvyţiveni“. Delegace určená pro Československo „se starala o příslušníky raso-

vých menšin (racial minorities), kteří byli často bezdůvodně zatýkáni a dosáhla propuštění mnoha 

stovek osob.“ [25 ] 

Návštěvy táborů a vyjednávání Červeného kříţe pak konečně přinesly některá zlepšení. Mnoho 

internovaných však uţ v té době nebylo naţivu. 

Seznam táborových návštěv podle podkladů z archívu CICR 

Brno–Jundrov (Comp. č. 34) 18.6.46 

Brno–Slatina 19.6.46 

Brno–Maloměřice 27.9.46 

Brno–Kuřim 27.9.46 

Brno–Jundrov 27.9.46 

Brno–Jundrov 30.3.47 

Brno–Kuřim 30.3.47 

Brno–Jundrov 19.2.48 

Brno–Maloměřice 23.2.48 

Brno–Maloměřice 24.2.48 

Jundrov (dětský tábor) 24.2.48 

Kromě toho byly na podzim 1946 navštíveny ještě dva tábory v okolí hraničního přechodu Miku-

lov. 

Mikulov 29.4.46 

Milkulov (dětský tábor) 26.11.46 

Zprávy z těchto návštěv nebyly v Ţenevě nalezeny. 

4.12 Další tábory 

Kromě těchto uvedených táborů existovaly podle zpráv bavorského Červeného kříţe ještě pracov-

ní tábory v těchto místech: 

Blansko 

Gurein (Kuřim) 

Königsfeld (Královo Pole) 

Maloměřický vedlejší tábor: Schubertbund, Legionářská ul., Špitálská louka, Výstaviště 

Misslitz 

Mládkov 

Oslavany 

Rosice 

Šlapanice 

Tišnovice 

Wolframitz 

Zinsendorf 

Zde byli zadrţováni a nuceni pracovat němečtí, ale i čeští muţi a ţeny. 

Zprávy o návštěvách mezinárodního Červeného kříţe v těchto táborech nemáme. 

Většina táborů byla zrušena v r. 1946, některé i v r. 1947. 

 



 

 

 

5. Svědecké výpovědi o pochodu smrti 

 

Upozorňovali jsme uţ v kap. 4.1 na potíţe popsat chaotické dění v časové posloupnosti. Neměli 

jsme přístup k příslušným českým archívům a museli se spoléhat jen na výpovědi svědků, které 

se lišily podle míst výpovědí. Přesto se nám podařilo tento přehled v základních rysech sestavit. 

I kdyţ měly pogromy v jednotlivých městských čtvrtích různé formy – podle charakteru pachate-

lů – je v nich jasně znát politický úmysl: překotné vyhnání brněnských Němců nebylo ţádným 

spontánním činem, ale chladně promyšlenou akcí. Organizátoři dokázali během jediné noci vy-

táhnout z bytů moravské metropole téměř 30 000 Němců (podle dnešních odhadů) a během další-

ho dne je vyhnat z města, nebo je (pokud se jednalo o muţe ve věku od 14 do 60 let) umístit do 

koncentračních táborů. Počet vyhnaných a okolnosti, za kterých byli vyhnáni, jednoznačně napl-

ňují skutkovou podstatu masové deportace, která představuje podle mezinárodního práva jeden 

z nejtěţších zločinů proti lidskosti. 

Lidé si museli v nejvyšší rychlosti sbalit své věci, byli tělesně i duševně týráni a navrch jim bylo 

zatajeno, proč mají opustit své byty. V tak krátké době (často méně neţ půl hodiny) si mnozí ne-

mohli sbalit ani to nejnutnější. 

Všechny pochodující skupiny, které byly vytvořeny ve Velkém Brně, v předměstích a jazykových 

enklávách vykazují podobné sloţení osazenstva. 

Výpovědi našich svědků jasně dokazují, ţe brutálními metodami vyháněčů byli postiţeni hlavně 

staří lidé a matky s dětmi. Muţi v odvodovém věku uţ v této době buď padli na frontě, nebo se na-

cházeli ve válečném zajetí či v lazaretech. 

Ti, kteří měli to štěstí, ţe padli do zajetí Američanů nebo Angličanů, se většinou uţ nevraceli do-

mů, protoţe jim v Československu hrozilo nejen nové zajetí, ale také zlé zacházení, o kterém se 

neustále dovídali od osob, které odsud prchaly na západ. 

 

5.1 Vyhlášky a shromaţdiště 

 

Povel k nástupu před domy * nacházel lidi většinou zcela nepřipravené. Mnozí se právě vraceli 

z práce a neměli ani čas si oddechnout nebo se najíst. 

 

* Doslovné znění úřední vyhlášky (Rozhodnutí národního výboru Velkého Brna z 29. května 1945 

je moţno si přečíst v kap. 12 – dodatku). Protoţe národnímu výboru byly podřízeny všechny bez-

pečnostní sloţky (policie a sbor národní bezpečnosti), spolupůsobily při odsunu Němců úředně 

společně. 

 

= 30. května 1945 večer v 9 hodin jsem právě přišla se svou matkou domů. Byly jsme vyčerpané 

z odklízecích prací, kdyţ tu za námi přišel jeden ze sousedů a sdělil nám, ţe budeme za několik 

minut převezeny do tábora a to na tři dny. Měly jsme se zabalit jenom to nejnutnější, protoţe se 

stejně zase vrátíme. My – má matka, obě mé babičky, mladší sestra a já. Na ulici byla má matka 

vyzvána pod pohrůţkou nejpřísnějších trestů, aby odevzdala vkladní kníţky, peníze a cennosti. 

Protoţe jsme stejně byli úplně vyrabováni, nemohli jsme nic odevzdat. = (116) 

 

= Kdyţ jsem se 30. 5. 1945 vrátili večer z práce domů, oznámili nám nějací chlapi z národního 

výboru, abychom se za půl hodiny hlásili na sluţebně v Nové ulici k odjezdu a vzali si s sebou 



jen to nejnutnější. Bydleli jsme tenkrát ve sklepě našeho domu, protoţe náš byt uţ byl zapečetěn. 

Ulomili jsme pečeť a došli si pro dokumenty, mé malířské potřeby a trochu oblečení. Byt byl těţ-

ce zdevastovaný a vyrabovaný Rusy i Čechy. V půl osmé jsme pak šli na sluţebnu, kde nás pro-

hledávali, jestli nemáme šperky a peníze. Stáli jsme nacpáni se stovkami lidí na dvoře, byli jed-

notlivě předváděni, prohledáváni, zapisováni. Nadávali nám a mlátili nás. Museli jsem se zařadit 

do šestistupů a pak nás asi o půlnoci hnali směrem k nádraţí za řevu a ran obušky a provázeli nás 

střelbou. Na chodnících stály davy čumilů, kteří se nám vysmívali, plivali na nás, snaţili se nám 

vyrvat ještě to málo, co jsme měli a sbírali po nás to, co jsme v divokém tempu museli odhodit. 

Neměli jsme tašky ani kufry a nesli si tu trošku věcí svázanou v ranci z prostěradla na zádech. 

Ranec nás bolestivě řezal do krku. Od nádraţí jsme nabrali směr na vídeňskou silnici. Průvod tr-

pících se v kaţdé ulici zvětšoval. Němci byli vyháněni ze všech čtvrtí. = (57) 

 

 

= Ve středu 30. května 1945 přišel k večeru český policista a řekl nám, ţe se máme během půl 

hodiny dostavit na určené místo. Měli jsme si s sebou vzít, co jsme chtěli. Také jsme měli přinést 

šperky a vkladní kníţky. Jaký výsměch pro člověka, kterému uţ všechno sebrali, aţ na to, co měl 

na holém těle. Na uvedeném místě uţ bylo shromáţděno velké mnoţství ţen, dětí a starců. Muţi 

jiţ přece byli zadrţováni v pověstných táborech. Celou noc jsme museli stát na ulici. Nikdo si ne-

směl sednout. Je neuvěřitelné, co člověk všechno vydrţí. Dalšího dne byl svátek Boţího těla, 31. 

května. V ten den jsme byli hnáni Císařskou ulicí, která vede z Brna do Vídně. = (52) 

 

= Kdyţ jsem přišla unavená z práce domů, ozval se zvonek a ve dveřích stáli dva Češi, kteří nás 

vyzvali, abychom si sbalili věci a vzali teplé oblečení a jídlo na tři dny. (…) Měli jsme se shro-

máţdit na rohu ulice. Byli jsme úplně zkoprnělí (…) nemohli jsme najít ţádný kufr nebo batoh. 

To všechno uţ si mezitím odnesl komunista, který se mezitím nastěhoval do domu se svou rodi-

nou. Nejprve bylo řečeno, ţe staří lidé mohou zůstat doma, ale pak musela matka, které bylo 74 

let, vstát a připravit se. (…) Ani ve snu nás nenapadlo, ţe je to rozločení navţdy. Mysleli jsme si 

(…), ţe asi musíme na pár dní do tábora k výslechu. Také komunisté, kteří se u nás zabydleli, nás 

utvrzovali v domnění, ţe budeme za pár dnů zpátky. (…) Měli jsme dvacet minut na to, abychom 

si zabalili. = (109) 

 

Mnozí lidé si při balení trošky svého skrovného majetku vůbec nedokázali představit, ţe by měli 

Brno opustit navţdy. Dostávali také většinou od lidí, kteří je vyháněli, falešné informace, zřejmě 

aby je ušetřili nepříjemností. 

 

= Na příslušné policejní stanici nám byl vydán pokyn nebrat si s sebou NIC, protoţe večer bude-

me zase doma. = (106) 

 

= Večer 30. května 1945 jsme dostali výzvu, ţe se máme shromáţdit na Vídeňské ulici u ústřed-

ního hřbitova. Nemusíme si vzít nic s sebou, protoţe se zase vrátíme domů. (…) Kdo se narodil 

v Československu, můţe zase domů. Pochodovali jsme v noci aţ do Pohořelic. = (101) 

 

= Měli jsme jít do velkého tábora předměstem. (…) kdyţ jsme dorazili k hlavnímu nádrdaţí, valil 

se uţ lidský proud ze všech částí města směrem k ústřednímu hřbitovu. Milice nás neustále pobí-

zela: „jdeme, jdeme, rychle!“ A častovala nás oplzlými poznámkami. = (71) 

 

= Paní Štěpánková mi přivezla na poslední chvíli malou bednu na cukr, která měla přimontovaná 



čtyři kolečka. Divila jsem se, vţdyť přece bylo řečeno, ţe musíme odejít jenom na tři dny z Brna. 

(…) Teprve po cestě jsem slyšela, ţe všichni Češi věděli, ţe budeme vyhnáni za rakouské hrani-

ce. Asi v osm hodin večer jsme odcházeli. Momo jako osmdesátiletá směla zůstat v bytě. O dvě 

hodiny později ztratilo naše vozidlo jedno kolo. (…) Při další zastávce v nějaké škole mi někdo 

vozíček ukradl a já jsem byla skoro ráda, protoţe mi ostatní na něj naloţili kufry a batohy. Já sa-

ma jsem měla jenom kabát. = (141) 

 

= V noci na 31. květen nespí ţádný Brňan. Pozdě večer bylo vydáno heslo: „Všichni Němci 

ven!“ 

Drama začalo. Na ulicích je nepřirozeně ţivo. Oddíly ozbrojených dělníků a partyzánů chodí od 

domu k domu. „Bydlí tu Němci?“ Mohou se informovat podle štítků se jmény. Paţby pušek duní 

na dveře. Jakmile někdo ustrašeně otevře, hned zazní rozkaz: „Sbalte si to nejnutnější! Musíte 

pryč. Za dvě hodiny musíte být na … náměstí. 15 kg zavazadel, víc ne.“ Uţ dupou holínky zase 

po schodech dolů. Sousedé se domnívají, ţe zase přijede Beneš. Jiní říkají, ţe všichni Němci mu-

sí do tábora, ale nikdo neví nic přesného. V bytech se konečně balí. Mladí chlapi vnikají do bytů, 

seberou lidi, tak jak jsou, vlečou je po schodech dolů, a pak je táhnou na místa, kde uţ čekají 

ostatní. = (30) 

 

= Večer 30. 5. přišel nějaký bandita a hlásil: Ve 20 hodin musí být všichni Němci nastoupeni 

v řadě. Něco se šuškalo o táboru. Přesně ve 20 hodin přišli ozbrojení bandité a vyhnali nás ţeny, 

děti, starce a nemocné paţbami pušek a samopaly aţ na kraj města. = (46) 

 

= Vtom k nám rozpačitě vešel náš domovník a vyzval nás, abychom si do půlhodiny sbalili, ţe se 

pak máme dostavit na dvůr. Váhavě a nešťastně jsem začala balit, neschopná pochopit hrozný do-

pad této situace. Co jsem si to dala do batohu, který jsem si sama ušila? Ani sama nevím. Nic ne-

chápu. Drţím se však pevně své matky. Je klidná. Je zde hodně lidí. Teď přichází nějaký pořada-

tel s puškou, která má nasazený bodák. Co chce? „Pryč s vámi.“ Tak tedy půjdeme. Kam – ptají 

se všichni – kam? Krok za krokem kupředu, starou ulicí, městem! Ven do polí. = (55) 

 

= Jde se Zeilem, směr nádraţí. Všude skupiny Němců v pětistupech, nebere to konce. Většinou 

ţeny, děti, starci a několik málo muţů středního věku se svým skrovným majetečkem. Na 

Prešpurské ulici po mnohahodinovém postávání opět prohlídka. Vše, čím by se mohlo řezat nebo 

bodat je odebráno. Na otázku, co s námi bude, odpovídají partyzáni rozpačitě: „Ale za dva dny 

jste přece zase doma“ atd. Pokoušejí se zřejmě něco před námi utajit. Tak tu půl noci stojíme 

a pak se jde dál kolem Vranzensberg aţ na Grillowitzsgasse. Opět uplyne den bez potravy, napl-

něný otázkami, co se stane. = (13) 

 

= 29.5. přišli pověřenci z národního výboru. Museli jsme jim odevzdat všechny šperky a můj otec 

musel pro nás všechny vyplnit policejní odhlašovací formuláře. Pak nám bylo sděleno, ţe musí-

me opustit Brno. Toho dne pozdě večer kolem deváté hodiny jsme museli opustit byt rodiny 

Jurkových v Dolní 4. Mého nemocného otce s horečkou od nás odtrhli. Pak nás nahnali na dvůr 

policejního ředitelství. Několik ţen bylo zmláceno, pískalo se a hlulákalo, ale nějaké větší výpa-

dy proti Němcům jsem neviděla. Doba, za kterou jsme došli na dvůr, trvala jen několik minut. 

Noc jsme strávili vsedě na našich „zavazadlech“. Protoţe uţ jsme v Čechách o všechno přišli, tak 

jsem měla jen tašku přes rameno se všemi doklady. V malém batohu byla trocha oblečení a deka. 

Leţela jsem na našem vozíčku protiletecké ochrany, který jsem sehnala v naději, ţe na něm budu 

moci otce převést. = (20) 



 

= Večer před svátkem Boţího těla 1945 zaznělo: „Za dvacet minut odchod!“ Bylo krátce po de-

vatenácté hodině. Děti uţ spaly. Co udělat napřed? Připravit kojenci láhev, kterou bych mohla 

hřát na těle, sbalit kufříček s potrvinami, svázat do uzlíku trochu šatstva, vzbudit děti a obléci jim 

přes pyţamka tepláky a kabátky… to všechno vyţadovalo nejvyšší pozornost a nedovolilo mi, 

abych se začala bát toho, co přijde. Jen jedna starost všechno zaplašila: matka tu nebyla! Běţela 

za otcem do internačního tábora, aby mu přinesla něco teplého k jídlu. Dorazila v posledním oka-

mţiku a zařadila se do průvodu. Mnoho lidí mělo velké kufry a ruční vozíky, naplněné zavazadly. 

Také má starší sestra měla na dvoukoláku naloţený majetek rodičů a ubohé mladší sestry, která 

se těţce vlekla. Její zavazadlo sebral nějaký člověk, co nás doprovázel, z vozíku a přehodil ho do 

nejbliţší zahrady. Kolem cest stálo mnoho přihlíţejících a na ulici byly bílé nápisy „Němci ven“ 

a jiná nenávistná slova. 

Přestoţe tu byla spousta lidí, všude vládlo strašidelné ticho. V sokolovně v Husovicích nás ještě 

jednou obrali, hlavně o peníze a cennosti. Porodní báby prohledávaly ţeny a dívky na intimních 

místech. = (53) 

 

= 30. května večer přišel rozkaz připravit se během hodiny na pochod. Architekt Jeţek mi dovolil 

vzít si s sebou kabát a Käthinu bundu. Celou noc jsme strávili bez jídla a spánku v českém gym-

náziu a museli odevzdat hodinky, prsteny, noţe a peníze nad 200 korun. = (82) 

 

 

5.1.1 Nástup před domy 

 

= Večer 30. května 1945 bylo moţno si přečíst na policejní stanici v Praţské ulici toto sdělení: 

„Všichni Němci se shromáţdí v 7 hod. ráno s nejnutnějšími věcmi před svými domy, budou 

odtransportování.“ = (67) 

 

= Kolem poledne (30.5.) přišli čeští muţi a nařídili, ţe musíme do tří hodin stát na ulici před do-

mem. Směli jsme si vzít tolik zavazadel, kolik uneseme. Kdo se zdrţí nebo schová, bude zastře-

len nebo zabit. Nemohli jsme tomu ani uvěřit, ale všichni Němci ze Steingasse na tom byli stejně. 

Matka sbalila v největší rychlosti to, co se jí zdálo důleţité. Měli jsme batoh a dva kufry. Kromě 

několika kusů oblečení a potravin – česká sousedka nám darovala bochník chleba – jsme zachrá-

nili i rodinné doklady, včetně mých školních vysvědčení, medailónku s obrázkem Panny Marie, 

vzpomínky na Vranov a Reißzeng. Všechny tyto předměty stále ještě vlastním a velice si jich vá-

ţím. = (29) 

 

= V noci 30. května zabušili na naše dveře partyzáni paţbami a poručili nám, abychom do deseti 

minut opustili byt a vyšli na ulici. Rychle jsem na sebe navlékla patero šatů, matka strčila do ko-

čárku k miminku ještě chleba, cukr a trochu marmelády a uţ nás hnal český partyzán z bytu. Všu-

de na ulicích stály německé ţeny, děti a starší muţi. Všichni vytvořili dlouhý, dlouhý průvod, 

který čeští vojáci poháněli nadávkami a často také ranami. Po nekonečných hodinách nás nacpali 

na velký dvůr, kde jsme strávili noc. Neustále přicházeli Rusové a vybírali si ţeny a dívky. Ně-

které uţ se nevrátily. Matka mne chránila tím, ţe si na mne lehla s miminkem v náručí, takţe mne 

Rusové ve tmě neviděli. = (05) 

 

= (…) večer nám český domovník sdělil (…): „Nástup na ulici před domem za dvě hodiny s de-

kami, teplým oblečením a stravou na tři dny.“ (…) Hlídači uţ na nás na ulici čekali. Byli to mladí 



ozbrojení muţi v civilním oblečení. (…) Kaţdý z nich měl na prsou tabulku se jménem koncent-

ráku, jako znamení toho, ţe jím prošli. Věkově však tomu vůbec neodpovídali. Byli to dělníci br-

něnské Zbrojovky, vyrábějící aţ do konce války pro německou armádu. To také povrdil jeden bo-

jovník českého podzemního hnutí. = (70) 

 

= 30. 5. jsme byli večer v devět hodin vyhnáni z bytů a pak jsme aţ do půl jedné v noci stáli ve 

Veverkové ulici. Pak jsme se dali do pohybu. Husovou ulicí přes Pekařskou, Kříţovou a Vídeň-

skou ven z Brna. = (73) 

 

= My z Černých Polí jsme museli stát do 22 hod. před dveřmi (údajně jen kvůli „registraci“). Li-

dé, co obsadili můj byt, striktně odmítli mou prosbu, aby mi vydali z mého majetku aspoň spor-

tovní kočárek pro mého syna. Řekli mi, ţe ho mám táhnout za sebou v bedýnce od margarínu. 

Poté, co nám tu Češi odebrali poslední zbytky majetku (šperky, peníze, doklady atd.) museli jsme 

aţ do půlnoci stát na ulici. Pak nás ozbrojení muţi z národního výboru nahnali na Praţskou ulici 

do bývalé stranické sluţebny, kde uţ bylo shromáţděno mnoho dalších Němců z jiných brněn-

ských čtvrtí. Zde jsme zůstali bez jídla přísně střeţeni do dalšího poledne. = (72) 

 

= 30. května 1945 byly večer ve 20 hod. všechny ţeny, děti a starci ze starobinců a útulků a také 

nemocní seřazeni na ulicích do průvodu, který se dal pomalu do pohybu k státní hranici. Zde pak 

zůstal celou noc stát, dokud se nerozednilo. Ráno pak těm, kteří nesli víc, neţ bylo povoleno, 

všechno sebrali, u některých našli zašité šperky nebo peníze. Nám pak nakonec chtěli sebrat ko-

čárek, ale já jsem křičela a bojovala, ţe uţ stejně nic jiného nemáme a tak nás nechali na pokoji. 

= (24) 

 

= Bylo brzy ráno, (…) kdyţ tu někdo zabušil vší silou, zřejmě paţbou na mé dveře a zařval: 

„Okamţitě ven, ty německá svině. Nesmíš si nic vzít, jinak tě zastřelíme.“ (…) Skutečně jsem si 

nemohla vzít téměř nic s sebou, protoţe jsem měla tříletého syna, kterého jsem chvílemi vezla ve 

sportovním kočárku. = (68) 

 

= Protoţe poslední večer v naší vlasti byl nádherně teplý, vychutnali si Češi pěkně celé divadlo. 

(…) Jeden ze sousedů k nám přistoupil a povídal: „Tak vidíte, tohle jste dělali Ţidům!“ Nemohla 

jsem se udrţet: „Pane Rate, prosím vás, nebuďte směšný. Skoro dvacet let jsme spolu normálně 

mluvili. Kdo to byl, kdo se před lety tak radoval, ţe jsou Ţidi pronásledováni, vy nebo já?“ Ve 

Veverkové ulici jsme se museli zastavit. Na tamnější policejní stanici nám kontrolovali průkazy 

a zapisovali jména a data. Tyto procedury trvaly celé hodiny. Mezitím jsme byli těmito ošklivými 

kluky (jinak to neumím vyjádřit) okradeni. Tatínek, kterého jsem mezitím našla, přišel o jeden 

kufr. Konečně nás seřadili, tentokrát do širších řad. Kdo chtěl utíkat, riskoval rány bičem, kromě 

toho se ozývaly samopaly. Po chvíli začal otec zůstávat pozadu. Jiní ztratili své děti. Ozýval se 

řev: „Jdeme, jdeme!“ „Rychleji, pakáţi líná, jste nemoţní. To jsou ti velcí Němci!“ = (64) 

 

Někteří Němci byli dokonce do pochodující kolony zařazeni přímo z ulice, kterou právě procháze-

li. 

 

= 30. 45. 1945 mi bylo znemoţněno dojít se svým dvouapůlletým synkem k mé tchyni. Nějací 

Češi nás zastavili v Augustinské ul. Museli jsme pak pokračovat jenom v tom,co jsme měli na so-

bě, městem směrem na jih. = (76) 

 



Některým Němcům, kteří se vraceli pozdě z práce, bylo také zabraňováno vstoupit do svých bytů. 

Museli se okamţitě zařazovat do kolon, aniţ by si směli vzít alespoň to nejnutnější. 

 

= A tak nastal 30. květen 1945. Toho dne jsem musela pracovat ve vysoké škole zemědělské, kde 

byla ve válce umístěna kasárna SS. Dopoledne jsem pomáhala v malém lesíku odklízet kopec 

smetí. Museli jsme to svinstvo nabírat na vůz holýma ruka. Kdyţ jsem se na chvilku narovnala, 

protoţe uţ mne hodně bolela záda, strčil mi hlídkující partyzán obličej do bahna a křičel: „Ţer, ty 

německá svině!“ Několik slovenských partyzánů ho pak přimělo, aby mne nechal. Odpoledne 

jsem kydala hnůj v maštali. Kdyţ jsem chtěla v pět hodin odejít, donutili mne dva mladí Rusové, 

abych zůstala a strčili mne a Jorkla na veliký záchod. Tam se svlékli do naha (…) a já očekávala 

něco strašného. Byla jsem štěstím bez sebe, kdysţ se ukázalo, ţe jim mám jenom vyprat prádlo. 

Udělala jsem to, jak nejlépe jsem uměla. Bylo uţ asi třičtvrtě na sedm a kdyţ jsme vyšli na ulici, 

stáli podél domů ve dvojicích Němci. Partyzán před našimi domovními dveřmi mi sprostě vyna-

dal, ţe přicházím teprve teď. Na otázku, co se děje, mi bylo řečeno, ţe půjdeme na několik dní do 

koncentračního tábora, protoţe tentokrát přijede do Brna Stalin. (…) Ţeny, které stály seřazené, 

mi radily, abych si ještě rychle došla pro kabát a něco k jídlu, ale partyzán mi to zakázal. Tajně 

jsem poţádala Jorkla, aby vklouzl do domu a přinesl kabát a malou plechovku se sádlem, do kte-

ré jsem schovala několik prstenů a pět nebo šest zlatých dukátů. = (141) 

 

Naštěstí se malému chlapci podařilo propašovat z bytu na poslední chvíli kabát a plechovku sád-

la. Cenné předměty pak matce a dítěti zachránily ţivot. 

 

 

5.1.2 Shromaţdiště v Brně 

 

Jakmile se zajistilo, aby Němci opustili své byty a nevzali si s sebou ţádné cenné věci, hnali pří-

slušní dozorci lid, stojící na ulici na různá shromaţdiště. Zde byli ještě jednou prohledáváni, pří-

padně někteří nuceni vyplňovat odhlašovací formuláře a podepisovat je. Protoţe tyto „formality“ 

probíhaly podle přiloţených svědectví jak v městských úředních místnostech, tak na policejních 

stanicích, spolupracovaly ve většině případů také policejní orgány. Uniformovaná policie byla 

přítomna také na Mendelově náměstí, coţ bylo hlavní sběrné stanoviště ve Starém Brně. 

Na tomto místě chceme zhodnotit a připomenout několik faktů, týkajících se chování úředníků: 

byli to většinou titíţ lidé, kteří slouţili ve stejných policejních uniformách s typickými helmami uţ 

druhé vrchnosti: Od r. 1918 do r.1939 Československé republice a pak aţ do r. 1945 „Protekto-

rátu Čechy a Morava“. Dá se dokonce předpokládat, ţe starší úředníci přísahali ještě císaři. Ne-

jenţe se všichni naučili svému řemeslu, ale ještě se zdokonalili v umění, jak se zalíbit nadřízeným. 

Tato schopnost byla na jaře r. 1945 velice ţádána. Kdo se obával, ţe přijde kvůli kolaboraci 

o místo nebo dokonce o ţivot, ten se snaţil zachránit se horlivou poslušností. 

 

Pánem policie byl národní výbor města Brna, neboť on představoval rozhodovací, ale i exekutiv-

ní orgán s dalekosáhlými pravomocemi. Všechny úřady ve městě mu byly dekretem podřízeny. 

Mohl tedy kdykoli udílet policii rozkazy. Tento exekutivní systém byl, jak jsme zjistili, domluven 

v základních rysech v prosinci 1943 mezi Edvardem Benešem a českým vůdcem komunistické 

strany Klementem Gottwaldem uţ v Moskvě a platil pro celou ČSR. Protoţe byl národní výbor 

ustaven hned po vstupu Rudé armády, mohli komunističtí funkcionáři okamţitě vyuţít výhod, kte-

ré jim nabídla zpravodajská sluţba a logistika sovětské armády. Měli v grémiu rozhodující slovo, 

uměli zdůraznit své poţadavky a byli schopni zorganizovat vyhnání Němců tak, ţe v předvečer 



Boţího těla stály ve všech čtvrtích Brna a jazykových enklávách (vyjma Ţelešic) připravené gar-

dy, které v určitém okamţiku vyháněly lidi z domů. Protoţe policejní šéf Brna směl jednat jen na 

příkaz Národního výboru, byl zrovna tak vykonavatelem rozkazů jako jeho podřízení. Ti se chova-

li odpovídajícím způsobem. Vykonávali příkazy buď s horlivou poslušností nebo s vnitřními vý-

hradami. 

Jako polehčující okolnost je moţno uvést, ţe uniformované policie a četníků se vyhnanci tolik ne-

báli jako takzvaných „národních gard“ a partyzánů. 

 

 

Shromaţďovací stanoviště radnice 

 

= Kdyţ jsme přišli k našemu příbytku, čekalo tam uţ několik partyzánů. Rychle jsme popadli tro-

chu našich skrovných věcí a uţ nás vedli k radnici, kde stála kolona lidí. Znovu jsme byli 

perlustrováni. Z toho, co nám zbývalo, nám ještě sebrali nějaké věci, také šperky (dokonce snub-

ní prsten mé matky). Pak nás zahnali holemi na radniční dvůr. Tam se odehrávaly otřesné scény. 

Lidé byli mláceni, museli opakovat různá hesla a říkadla. Často to postihovalo starší lidi, kteří ne-

uměli česky. = (115) 

 

 

Shromaţďovací stanoviště Černá Pole respektive Merhautova ulice 

 

= Pak jsem šla k předem určenému shromaţďovacímu stanovišti. Kdyţ ve své výpovědi říkám 

„šla“ nebo „jít“, znamenalo to poklus za výhrůţek a pod ranami, ktermi jsme byli častováni. Uţ 

jsem nemohla plakat a naříkat, protoţe jsem po všem předchozím poniţování a znásilňování, bití 

a potupách měla srdce z kamene. Plakat se ani nesmělo, plačící matky a děti byly uklidňovány 

pohlavky a ranami. 

Nastal svátek Boţího těla. Shromaţďovací stanoviště v Černých Polích (brněnské čtvrti) se hem-

ţilo lidmi. Kromě matek a dětí sem byli nahnáni také staří a nemocní lidé. Stáli jsme tam velmi 

dlouho. (…) Kdo neuměl česky a kladl svému sousedovi německé otázky, byl za trest bit přes 

obličej. Pak nás z Černých Polí hnali kolem dětské nemocnice za neustálého řevu a bičování na 

Praţskou ulici, kde jsme strávili noc ve stoje nebo v podřepu namačkáni na nějakém dvoře. (…) 

Neustále přicházeli ruští vojáci a vybírali si ţeny údajně pro „kuchyňské práce“. Přicházely pak 

zpátky za několik hodin, poníţené a uplakané. Protoţe plakaly, tak dostaly ještě bití od Čechů. 

(…) Za úsvitu přišli čeští dozorci a vyhnali nás jak dobytek na ulici. Museli jsme se dívat, jak ko-

lem pochodují zajatí němečtí vojáci a jak je české civilní obyvatelstvo mlátí a plive po nich. = 

(68) 

 

= Poté, co jsme dorazili na shromaţdiště, byly jsme s matkou odděleny od našeho otce. Můj otec 

měl v r. 1941 těţký úraz na ţeleznici, při kterém přišel o pravou ruku a nohu nad kolenem a bě-

hem jednoho roku pak absolvoval 45 operací. Na shromaţdišti nám sebrali všechny šperky, rov-

něţ i peníze v hotovosti a vkladní kníţky. Přitom nás titulovali jenom těmito slovy: „německá 

svině“ a „kurvo“. = (22) 

 

= Ze všech domů proudili Němci se zavazadly k shromaţdišti v Merhautově ulici. Zde uţ stály 

české stráţe v civilu. Museli jsme ještě ve stoje vyplnit policejní odhlášku a pak jsme se přidali 

k průvodu utrpení a nelidskosti. Kaţdých deset minut se stálo, (…) trasa, která se jinak dala 

zvládnout za 25 minut, nám trvala zhruba dvě hodiny. (…) Noc jsme strávili venku na dvoře poli-



cejního ředitelství v Nové ulici. Přišli sem ruští vojáci a honili mladé dívky a ţeny. Schovávali 

jsme tedy své děti, jak jen to šlo. = (109) 

 

= Mnoho Němců se bránilo opustit město. Jedna stará paní chtěla zůstat a pak ji nějaký mladý 

Čech před mýma očima tak dlouho mlátil, ţe uţ nemohla vstát. Chtěla jsem jí otřít krev z obliče-

je, ale dostala jsem také ránu od toho surovce. = (11/112) 

 

 

Nová ulice, respektive Praţská ulice 

 

= Povel k shromaţďování byl vydán 30. května 1945. Bylo to ve večerních hodinách (19 hod.) 

a všechny německé obyvatele čtvrti Černá Pole to velice překvapilo. Zavazadla jsme si s sebou 

vzít nesměli, jen to, co jsme měli na sobě. Měla jsem malý batůţek s trochou chleba a cukru a de-

ku s malým polštářkem. My všichni z této čtvrti jsme byli sprostě zahnáni na policejní dvůr v No-

vé ulici. Tam jsme dorazili v noci a pak jsme museli jít pod českým dozorem přes celé město.= 

(25) 

 

= Uplynulo několik týdnů a pak mne jednou k sobě zavolala babi a řekla: „Musíme všichni do 

večera devíti hodin ven z Brna.“ (…) Pak přišla paní Babincová a my jsme jí předali byt. Vero 

a já jsme plakaly. (…) Všechny nás shromáţdili na policii v Praţské ulici. (…) Pak nás zavedli 

do bývalé stranické budovy, kde jsme seděli aţ do jedné v noci na dvoře na svých kufrech. (…) 

kdyţ jsme přišli k nádraţí, právě svítalo. Najednou přišli cizí muţi a sebrali všem lidem kufry. 

Kdyţ jsme přišli k ústřednímu hřbitovu, objevili se někteří stráţci a ţádali po nás všechny prste-

ny, kapesní noţe, nůţky a vkladní kníţky. = (142) 

 

= 30. května – Od devíti hodin večer do čtyř do rána jsme trčeli zavřeni na dvoře Praţské ulice. 

Pak pochod do Pohořelic. = (06) 

 

 

 

Kněţský seminář 

 

= 28. 5. 45 jsme byli vyzvni partyzány, abychom se postavili před vchod. Z mého majetku uţ 

moc nezbývalo, protoţe Češi a Rusové nás nesčetněkrát vyrabovali. Napřed nás nahnali na dvůr 

kněţského semináře, kde nám sebrali všechny cennosti, peníze, noţe, nůţky a vkladní kníţky. Za 

kaţdou vkladní kníţku jsme dostali utrţený, rukou psaný kus papíru, který, jak se později ukáza-

lo, byl zcela bezcenný. Kdyţ jsme šli kolem policejního ředitelství, slyšeli jsme odtamtud hrozný 

křik a hlasitý pláč. Sem byla zahnána část průvodu, brutálně oloupena a týrána. = (26) 

 

 

Královo Pole 

 

= V Králově Poli jsme stáli celou noc na ulici a ráno přijelo několik náklaďáků, na které byli staří 

lidé hozeni jako dobytek. kdyţ jsem o tom pronesla poznámku, dostala jsem pořádnou facku od 

čtrnáctiletého chlapce. Má matka nesměla nanáklaďák, ale mne vzali s dětmi aţ do Rajhradu, kde 

nás pak vyloţili na nějaké louce. = (93) 

 



 

Starobrněnská klášterní zahrada a Mendelovo náměstí 

 

= Zde zůstal průvod stát celou noc, dokud se nerozednilo. Kdyţ se k němu pak přidaly průvody 

z ostatních městských čtvrtí, hnali nás jak prašivé psy ven z města. Nikdo se nesměl zastavit, ne-

smělo se mluvit a rozhodně ne německy. kdyţ jsme potřebovali na záchod, museli jsme o to pro-

sit. = (46) 

 

= 30. května večer v devět hodin, tedy hodinu před odchodem, jsme byli vyzváni, abychom se 

dostavili na Mendelovo náměstí a opustili město. Všichni byli zděšeni, bylo to neuvěřitelné, ne-

čekali jsme, ţe k něčemu takovému dojdu. Měli jsme všechno, tedy byt, nábytek, všechno, co 

nám ještě zůstalo a co jsme měli rádi, tu nechat navţdy a odejít do neznáma jen s malým raneč-

kem, který představoval celý náš majetek. Tak něco hrůzného a ďábelského se ve světových ději-

nách asi ještě neodehrálo. Sbalila jsem několik svých zbývajících nejnutnějších věcí do batohu; 

z ubrusu jsem udělala uzel a do něj dala ještě několik dalších věcí a do síťovky chleba na cestu. 

Tak jsem se připravila na pochod. Ottův batoch s punčochami a trochou prádla zůstal v koupelně. 

Mylně jsem se domnívala, ţe se snad ještě jednou vrátíme. = (83) 

 

= Šla jsem s mnoha ostatními na Mendelovo náměstí, kde jsme tábořili v úplné tmě před koste-

lem a strávili zde noc vsedě na zavazadlech. Ve čtyři hodiny ráno, poté, co nám byly vyrabovány 

kabelky a odebrány peníze a vkladní kníţky, jsme unaveně pochodovali Vídeňskou ulicí směr Ví-

deň. = (83) 

 

= Strávili jsme noc v klášterní zahradě sedíce na svých batozích. Moje babička z otcovy strany, 

které bylo 79 let, od nás byla oddělena. Měla být na hranice dopravena nákladním autem. Tak 

jsme se poprvé dozvěděli, co se s námi stane. Babičku uţ jsme nikdy neviděli. Zemřela 19. červ-

na 1945 v jednom chlívě v Pohořelicích. = (116) 

 

= Moje matka a já jsme měly kaţdá batoh. Společně jsme nesly kufr s šatstvem, ale ten nám ve 

Vídeňské ulici vytrhl nějaký Rus. = (103) 

 

= V devět hodin večer 30. května 1945 jsme byli vyhnáni z bytů. Celou noc jsme stáli v davu ţen, 

muţů a dětí ve starobrněnské klášterní zahradě. Za úsvitu jsme byli z této zahrady vyhnáni a seřa-

zeni do tří průvodů. Pak přišel nějaký štábní kapitán s hordou partyzánů a četníků a řval: „Ode-

vzdat peníze, zlato a vkladní kníţky!“ Potom se všichni partyzáni, četníci i on sám vrhli na bez-

branné ţeny a starce a servali jim všechny šperky, peníze a cennosti, prostě vše, co se jim zdálo 

cenné, z těla a kufrů. Kaţdý partyzán měl kufr plný zlata, stříbra a šperků. Rozkaz vydal štábní 

kapitán Holátko. = (201/19) 

 

= 30. května 1945 byli všichni Němci, kteří ještě zůstali ve městě, vyzváni, aby opustili během tří 

hodin své byty a dostavili se na shromaţdiště. Tam byli oloupeni o všechny cennosti a druhý den 

brzy ráno hnáni na silnici k Vídni. V tomto průvodu utrpení pochodovalo asi 25 000 aţ 35 000 li-

dí, především ţen, dětí, starců a nemocných. Práceschopní muţi uţ byli před několika týdny do-

praveni do koncentračních táborů na nucené práce. „Vina“ těchto lidí spočívala v tom, ţe byli 

Němci, výjimky se neudělovaly ani německým antifašistům. = (96) 

 

= Tak ubíhaly dny, aţ nastal svátek Boţího těla. V předvečer svátku zaklepali na naše dveře dva 



Češi. Řekli nám, ţe se máme dostavit ve 21 hod. na náměstí za starobrněnským kostelem, ţe ale 

předtím musíme domovnímu důvěrníkovi odevzdat šperky, vkladní kníţky a klíče od bytů. Nevě-

děli jsme, co se s námi stane. Rychle jsme si sbalili během půlhodiny několik věcí, některé i zcela 

nesmyslné. K jídlu jsme toho mnoho neměli, chleba, bramborovou pomazánku a ještě trochu zá-

sob, které jsme měli ve spíţi. Opustili jsme tedy náš byt, kaţdý obtěţkán batohem, malým kufrem 

a taškou a odebrali se na náměstí za kostelem. Tam jsme strávili noc. Pak jsme byli vyvoláváni 

podle odhlašovacích lístků, byla nám prohledávána zavazadla, ze kterých nám odebírali, co se 

jim zalíbilo a v půl šesté ráno na svátek Boţího těla jsme byli Vídeňskou ulicí vykázáni do nezná-

ma. Nebyli jsme sami. To samé s námi proţívalo mnoho tisíc Brňanů. = (07) 

 

= Na shromaţdišti panoval chaos, nikdo nevěděl nic přesného a také čeští organizátoři nevěděli, 

co se s námi stane. Museli jsme se nechat zaregistrovat a odevzdat přitom všechny peníze, zlato 

a hodinky. Sundavali nám prsteny z prstů a hodinky z rukou. Pro dospělé byla noc ještě celkem 

snesitelná, ale ţeny s malými dětmi a staří lidé velice trpěli, protoţe tam nebyly ţádné toalety. 

Mnoţství lidí mezitím vzrostlo asi na čtyři nebo pět tisíc. Kdyţ se rozednilo, přijela na koních po-

licie a pokusila se hrozbami pistolemi a puškami a koţenými biči sformovat průvod. Teď se sem 

draly davy z jiných shromaţdišť a vznikl strašlivý chaos. Trhaly se rodiny, ztrácely děti, které 

zoufale volaly své matky a ty je hledaly. Můj dvaasedmdesátiletý tchán, který velmi špatně viděl 

a špatně chodil, byl od nás při registraci také oddělen, jako všichni muţi. Ti, co byli ještě schopni 

práce, byli odvedeni do pracovního tábora. = (69) 

 

Protoţe byli Němci vyháněni ze všech městských čtvrtí Brna, dá se předpokládat, ţe shromaţďo-

vacích, respektive registračních míst muselo být ještě víc. Zjistilo se také, ţe ne všichni svědci byli 

nuceni pochodovat na shromaţdiště u starobrněnského kláštera (Mendelovo náměstí). Někteří by-

li rovnou vyzváni, aby se dostavili k ústřednímu hřbitovu na Vídeňské ulici, jiní uţ byli na pokraji 

svých sil, kdyţ tam dorazili. 

 

 

5.1.3 Výpovědi z předměstí a jazykových enkláv 

 

Brněnské Ivanovice 

 

= V předvečer Boţího těla nám bylo po setmění sděleno, ţe máme druhý den ráno nastoupit se 

vším co uneseme, před tělocvičnou v Brněnských Ivanovicích. Mysleli jsme si, ţe půjdeme do 

nějakého tábora, ale šlo se směrem na jih. Začaly nejhorší dny mého ţivota. Ačkoli mi bylo tepr-

ve 10 let, nikdy na tento pochod utrpení nezapomenu. Byli jsme vyháněni jako Němci, ale ne-

směli jsme mluvit německy. Dostala jsem kopanec, který cítím dodnes. Staří lidé, kterým sešlo 

těţce, byli mláceni gumovými obušky. Tak to šlo aţ na rakouské hranice. = (90) 

 

= Koncem května začala noční akce: vyhnání. V tělocvičně seděli u některých stolů Češi a kaţdý 

Němec byl povinnen odevzdat jim své vkladní kníţky, šperky, náramkové a kapesní hodinky 

a také peněţenky s penězi. Bylo 30. května 1945, uprostřed noci, kdy nás pak s tím, co nám zů-

stalo a co jsme unesli, vyhnali v kolonách na pochod. Ti, kteří si směli vzít ruční vozík nebo dět-

ský kočárek, mohli mluvit o štěstí. My měli obojí. Má tehdy jedenapůlletá sestra leţela v kočárku 

a můj jedenáctiletý bratr směl pouţít ruční vozík jako místo ke spaní, kdyţ uţ únavou nemohl 

dál. Špatné to bylo pro staré a nemocné, kteří byli poháněni naším (českým) ozbrojeným dopro-

vodem, protoţe po několika hodinách pochodu uţ nemohli. Unaveni a zesláblí si lehali do příko-



pů. Byli však ranami, kopanci a řevem opět donuceni pokračovat v pochodu. Pak začali Češi stří-

let a mlátit lidi paţbami. Někteří staří lidé se ještě jednou vzchopili, nechali své poslední věci 

v příkopech, protoţe uţ je neunesli. Má matka a já jsme se střídaly v tlačení kočárku nebo tahání 

vozíku. Často jsme také pomáhaly ostatní. Ti si k nám mohli dát svá zavazadla. Tlačení bylo leh-

čí neţ nošení. Stále častěji jsme viděli po mnoha hodinách pochodu leţet v příkopech lidi, kteří 

uţ nemohli. Mnozí z nich uţ se nehýbali. Ale ostatní se u nich nesměli zastavit. Stráţe nás hnaly 

pořád dál. = (89) 

 

= V poledne k nám domů přišel policista a poručil nám, abychom šli do tělocvičny. Měli jsme na 

to jen půl hodiny času. Musela jsem vyplnit odhlašovací lístky v českém jazyce šestkrát. To samo 

trvalo půl hodiny. Moje tchyně mi zatím sbalila ţebřiňáček s trochou prádla, chleba a potravin. 

Museli jsme opustit dům, v dětském kočárku dvě děti, v ručním vozíku něco k jídlu a oblečení. 

Mému tchánovi bylo 74 let, mé tchyni 64, mému synovi Franzovi 3 roky a mé dceři Edeltraud 20 

měsíců. Pak jsme jeli k tělocvičně. Tam uţ byli shromáţděni všichni Ivanovičtí. V tělocvičně 

jsme museli pod pohrůţkou zastřelením odevzdat všechny peníze a zlato. Mladí hlídači byli vel-

mi brutální, chovali se k Němcům jako ke štvané zvěři. Mou matku Češi zabili. Bylo jí teprve 46 

let. = (84) 

 

 

Komárov 

 

= 29. 5. 1945 jsme se shromáţdili v 18 hod. před kostelem v Komárově. Výzvu k nástupu jsme 

dostali den předtím. Pak jsme odpochodovali aţ do Mostecké ulice. Kaţdý musel se svým zava-

zadlem do budovy, kde se vybírala potravinová daň, v Ivanovické ulici. Tam nám prohledali za-

vazadla a věci, které neodpovídaly, vybrali. Celou noc jsme strávili v Mostecké ulici (proti 

Polzer–Hajek). Měla jsem s sebou čtyřapůlletého syna, má sestra tříměsíční dítě, ještě s námi byli 

mí rodiče a tchyně. Kdyţ se 30. 5. rozednilo, přišel rozkaz k pochodu. (…) Během pochodu ně-

kteří staří a nemocní lidé zůstávali pozadu. Byli znovu a znovu popoháněni, aţ nakonec zůstali 

leţet v příkopech. (…) Jejich jména nevím. = (75) 

 

= Kdyţ den před Boţím tělem přišla matka domů z práce u Čechů, přišli k nám dva Češi a řekli, 

ţe se (můj dědeček, mámatka, sestra a já, třináctiletý chlapec) máme dostavit za půl hodiny na 

shromaţdiště ke komárovskému kostelu, jinak ţe budeme zabiti. Směli jsme si vzít s sebou, co 

uneseme. – Přišli jsme ke kostelu. Někteří uţ tam byli a přicházelo stále víc lidí. Neměli jsme tu-

šení, co s námi mají Češi v úmyslu. Celou noc sme stáli před kostelem. Bez jídla a pití. Byli jsme 

unaveni. Za svítání přišli čeští partyzáni, kteří nás nechali nastoupit do řad. Tři aţ čtyři osoby pak 

vcházely do budovy, kde jim byla prohlíţena zavazadla a oblečení. (…) a byly odebrány vkladní 

kníţky, zlato, stříbro, cenné papíry a cenné předměty. Pak jsme byli zase seřazeni a museli po-

chodovat směr Heršpice – Vídeňská ulice. = (108) 

 

 

Horní Heršpice 

 

= Jsme (…) dorazili na shromaţdiště Horní Heršpice k hostinci Hájek. Po dvou dnech nás seřadili 

do průvodu. Malé děti a poslední zbytky majetku byly naloţeny na povoz a jely aţ do Rajhradu. 

Tam muselo být zase všechno vyloţeno a dál se šlo pěšky. (…) Mému chlapci tenkrát byly čtyři 

roky. = (74) 



 

 

Modřice 

 

V Modřicích byli všichni lidé svoláni, aby si rychle sbalili, aniţ by se jim povědělo o co jde. Chtě-

li si ušetřit hněv a odpor? Anebo se věřilo, ţe si Němci vezmou s sebou méně věcí, kdyţ nebudou 

znát pravé úmysly? Nevíme. Jisté je jen to, ţe tento podvod byl rozhodně nelidský. 

 

= V Modřicích vybubnovával ráno mezi pátou a šestou hodinou bubeník, doprovázený dvěma 

ozbrojenými partyzány, ţe se mají všichni shromáţdit během tří hodin v Ţelešické ulici za hřbito-

vem na konci obce. Je třeba vzít s sebou deku, prádlo na převlečení a jídlo na tři dny. Všichni 

jsme si mysleli, ţe se jedná o transport někam na práci. 

Museli jsme toho v těchto slabých třech hodinkách ještě spoustu zařídit. Museli jsem se postavit 

u radnice do fronty, kde jsme byli u vchodu do šenku prohlédnuti, jestli nemáme schované zbra-

ně. Také jsme museli donést vkladní kníţky a hodit je tam do bedny. Všichni byli naprosto zma-

teni těmito událostmi a téměř nikdo si nepoznamenal číslo své kníţky nebo výši úspor. Nikdo to 

také nekontroloval. Kaţdý dostal u stolu u východu 50 marek, ať byla výše úspor jakákoli. 

To tedy bylo všechno, co jsme nyní vlastnili. Mnozí uţ pak nesměli vstoupit do domů, kde bydle-

li. To se také stalo mé matce, sestře a mně. (…) Z tohoto místa jsme tedy museli, aniţ jsme ještě 

jednou spatřili náš dům, nastoupit do pochodu, který se stal pro tolik Němců pochodem smrti. = 

(139) 

 

= 31. května 1945 na Boţí tělo jsme byli ráno vzbuzeni bubeníkem. Tedy mí rodiče, má švagrová 

a její třiapůlměsíční miminko a já. O hodinu později se měli všichni obyvatelé domu dostavit na 

radnici. Tam jsme museli odevzdat všechny své peníze. Dostali jsme zpátky 100 říšských marek 

a klíče. Pak se pokračovalo s ručními vozíky, trakaři, s batohy a kufry na silnici do Ţelešic, která 

pak navazuje na vídeňskou silnici. = (10) 

 

Ve dnech odsunu ukončilo mnoho Němců dobrovolně svůj ţivot. Chtěli raději zemřít, neţ se ne-

chat vyhnat za nelidských podmínek z vlasti. Neobvykle vysoký počet sebevraţd byl zaznamenán 

zejména v jazykových enklávách jiţně od Brna, kde byli lidé nuceni opouštět statky, které byly ce-

lá staletí jejich rodinným majetkem. 

 

= Nyní nás tedy hnali dál Ţelešickou ulicí ve směru na říšskou silnici na Vídeň. Museli jsme tedy 

zase zadem kolem Pohnitzerovy usedlosti, kde jsme narazili na příbuzné, kteří právě nakládali 

nějaké věci na ruční vozík. Můj prastrýc Pohnitzer ještě chyběl. Šel ještě jednou zpátky, údajně 

pro něco důleţitého. Uplynulo asi 15 minut. (…) Paní Pohnitzerová snaţně prosila dozorce, aby jí 

dovolili podívat se po jejím muţi. (…) Po několika minutách se vrátila s kamenným výrazem 

zpět. Strýček Pohnitzer se nechtěl nechat vyhnat z místa, které pro něj znamenalo všechno na 

světě a proto sám ukončil svůj ţivot. = (158) 

 

 

5.2 Pochod na jih k rakouské hranici 

 

31. května 1945 časně ráno byli v Brně uvedeni do pochodu lidé, z nichţ většina strávila noc ve 

velkých obavách na shromaţdištích. Přitom se odehrávaly scény, které svědkové těţko mohou 

uvést bez emocí. 



 

= Pořád ještě svítí měsíc. Jsou uţ tři hodiny. Dlouho se tu nic nedělo, jen občas řev nějakého roz-

kazu nebo nařízení, chvílemi je slyšet střelba. Kolony se v ranních hodinách dávají pomalu do 

pohybu. Lidské shromáţdění začíná oţívat, čekání je u konce. Konečně se pokračuje. Uţ jsou vi-

dět ulice, kterými se průvod pohybuje. Okna se otevírají a lidé přihlíţejí, jak je 35 000 Němců 

vyháněno ze své vlasti, ve které jejich rodiny sídlily celé generace. Čtyřstupé kolony se pohybují 

ulicí. Chodník je plný partyzánů a dělníků ze zbrojovky. Jde se směrem na jih. Je vidět ústřední 

hřbitov. Jednotlivé průvody se sbíhají ze všech směrů. 35 000 lidí projde touto branou a utvoří 

pak několikakilometrový průvod. = (30) 

 

= Byly tři hodiny ráno, kdyţ jsem musela s nevyspalými, unavenými dětmi, odloučena od svých 

příbuzných, nastoupit cestu z mého rodného města. S východem slunce bylo čím dál větší teplo 

a přibývalo stále více lidí ze všech částí města a předměstí: starci, matky s dětmi, nemocní a ne-

mohoucí. Zvláštní dojemný průvod na Boţí tělo. Také ochrnutý ţidovský chlapec s námi musel. 

Jako Ţid proklet, jako Němec vyhnán – nenávist nezná slitování. 

Slunce pálilo a kdyţ se začal průvod zastavovat, začaly děti, které uţ spaly v chůzi, omdlévat. 

Musela jsem je uloţit do příkopu. Dva z procházejících dozorců nás nechali na pokoji. Třetí ale, 

celý netrpělivý, popadl děti a poloţil je ostatním vyhnancům na jejich vozíky. Mé tři děti tak byly 

daleko od sebe roztroušeny po silnici, protoţe málokterý z vyhnanců měl vozík. Trvalo celé hodi-

ny, neţ jsem vyděšené plačící děti opět našla. = (53) 

 

= K ránu jsme vyrazili směrem k vídeňské silnici kolem ústředního hřbitova směrem na Modřice. 

Většina lidí se ohlíţela po hřbitovní zdi, kde nechávala všechny své pohřbené příbuzné. Na dlou-

ho. Muţi s puškami nás hnali dál. Jenom se nezastavovat, jenom neodpočívat, pořád jen dál a dál. 

Někteří staří lidé o holi, nebo ti, co špatně chodili, byli mláceni paţbami nebo poháněni kopanci 

k rychlejšímu pohybu. Svá zavazadla postupně odhazovali, protoţe jim překáţela v chůzi. Tento 

mnohatisícový dav lidí neměl moţnost se někde napít. Příkopy podél silnice se plnily odloţenými 

věcmi, mezi kterými bylo občas moţno zahlédnout i nehybná těla. Viděla jsem starou ţenu, která 

upadla a jeden z hlídačů ji nutil vstát a jít dál. Klečela a prosila ho se sepjatýma rukama, aby ji 

nechal odpočinout, ţe uţ nemůţe. Praštil ji paţbou přes hlavu, ona upadla a uţ se nehýbala. 

Rychle jsme kolem nich přešli, abychom také něco neschytali. = (162) 

 

= Kdyţ se rozednilo, vyhnali nás Češi na ulici a „pochod smrti“ mnoha tisíců německých ţen, dě-

tí a starých muţů z Brna, který směřoval k rakouským hranicím, začal. Vídeňskou ulicí, kolem 

ústředního hřbitova ven z města. Byl horký den. Lidé byli poháněni paţbami. Ti, co uţ vyčerpá-

ním nemohli pokračovat, byli zmláceni a zůstali leţet v příkopech. = (05) 

 

Byl to nejsmutnější průvod Boţího těla, který Brno kdy zaţilo. Dozorci vyháněli ze všech čtvrtí 

velkoměsta davy poníţených ţen, zastrašených dětí a zoufalých starců na Vídeňskou ulici. Jako 

pomocníci organizátorů působili většinou mladí lidé, kteří se vydávali za partyzány a dělníky ze 

Zbrojovky. Kvůli velké rozloze města se poměry v jednotlivých místech lišily. Tak se stalo, ţe 

v některých čtvrtích byli i starší lidé nastrkáni do nějakých uniforem a odveleni jako doprovod. 

Na některých místech byla jízdní policie a vojsko. Mluví se také o rudoarmějcích, kteří měli zřej-

mě rozkaz podporovat ze všech sil tuto českou akci. Nemálo z nich vyuţilo příleţitosti, sáhnout po 

německém majetku a zneuţít i německé ţeny. 

 

= S těţkým srdcem jsme dělali to, co po nás bylo ţádáno. Kdyţ jsme dorazili k hlavnímu nádraţí, 



valily se ze všech stran davy. Neustále popoháněni milicí: „Jdeme, jdeme, rychle!“ stíháni oplzlý-

mi nadávkami, kopáni, mláceni. = (195) 

 

Ačkoli průvod Němců, který se pohyboval směrem na jih, dosahoval jiţ v ranních hodinách ne-

přehlédnutelné délky, přidávalo se k němu během dne stále více lidí. 

 

„Kolem třetí hodiny jsme byli nuceni k odchodu. Ovládala nás nenávist k těm, kteří nás vyháněli 

a strach z budoucnosti. Vţdyť jme nevěděli, kam máme jít, i kdyţ se říkalo, ţe do Rakouska. Na-

še putování vedlo Kamennou ulicí do Vídeňské, kde jsme u obchodu se smíšeným zboţím Kinter 

zahnuli doprava. Pak jsme se spojili s dalšími nešťastníky, kteří přicházeli z centra a uze sever-

ních městských čtvrtí. 

Kolem páté hodiny, kousek před ústředním hřbitovem jsme museli odbočit vpravo k policejní sta-

nici, kde jsme odevzdávali šperky, vkladní kníţky, fotoaparáty a plnicí pera a kde jsme museli 

vyplňovat odhlašovací materiály. Kolem 23 hod. byla procedura ukončena. Pokračovali jsme ko-

lem hřbitova na jih, stále dál a dál. Noc musela být jasná, nevzpomínám si, ţe bychom měli pro-

blémy s viditelností, byli jsme ale stále unavenější.“ = (92) 

 

 

5.2.1 U ústředního hřbitova 

 

= Zde uţ naříkalo a prosilo několik starých ţen Boha o pomoc a chtělo zde být raději pohřbeno. 

Zástupy lidí byly hnány stále dál a dál. (…) Protoţe docházely síly, někteří lidé táhli kufry za se-

bou po ulici na provaze. Kufry praskaly a jejich obsah se válel po ulici a na krajích příkopu. = 

(70) 

 

= U ústředního hřbitova se utvořila nepřehlédnutelná kolona. Nebyl vidět její začátek ani konec. 

Šlo se směrem na Pohořelice za stálého doprovodu ozbrojených partyzánů. Kdyţ uţ lidé nemohli 

dál, byli nuceni nechat svůj majetek leţet v příkopech. Často bylo také slyšet střelbu a bylo vidět 

staré zesláblé lidi (…) kteří klesali vyčerpáním. Všichni měli ţízeň, ale nesměli se napít ani deš-

ťové vody ze sudu. = (115) 

 

= Poté co jsme odpochodovali z Brna, došli jsme aţ k ústřednímu hřbitovu. Tam jsme stáli do tří 

hodin do rána, protoţe nám zde ještě odebírali šperky, noţe atd. Partyzáni mi sebrali Karlíkův 

nůţ (s lékařskými nástroji) a náušnice. Plechovku se sádlem mi nechali.= (141) 

 

= 31. května asi ve tři hodiny ráno nás vytrhli z dřímoty. Dav se dal do pohybu, všude poháněči, 

kteří se vyţívají ve švihání biči a obušky. Pokračujeme přes Nový most na vídeňskou silnici. Po-

znávám mnoho známých tváří. Kdyţ jdeme kolem hřbitova, cítím v hloubi duše, ţe je to loučení! 

= (13) 

 

= V blízkosti ústředního hřbitova jsem viděla prvního mrtvého, starého muţe s bílými zkrvavělý-

mi vlasy. Vlečeme se rozpáleni vedrem a pak v prudkém lijáku aţ do Pohořelic, bez jídla a bez 

vody. Lidé, kteří nám chtěli podat hlt vody, byli zahnáni paţbami pušek. = (116) 

 

 

 

5.2.2 Za ústředním hřbitovem 



 

= Mezitím se průvod rozrostl na tisíce lidí. Brno, zemské hlavní město Moravy, mělo tehdy asi 

300 000 obyvatel, z nichţ bylo přes 20 % Němců. Asi 25 000 lidí bylo ranami paţeb a hadic hná-

no za nejhorších nadávek a kleteb mladými výrostky na jih. (…) Nikdy nezapomenu, jak jeden 

z těch hrozných chlapců neustále mlátil starou bělovlasou ţenu, protoţe nezvládala jít dostatečně 

rychle. Vystoupila jsem z řady a zavolala na něj pochopitelně česky: „Člověče, ty jsi neměl nikdy 

matku?“ Odpovědí byla rána duší z kola do mého obličeje a další rány týrané ţeně. Odpočinek 

byl povolen jen jednou, ovšem bez jídla a pitné vody. Tak se stalo, ţe děti do jednoho roku tento 

pochod nepřeţily. Staří lidé, kteří po tělesných a duševních útrapách uţ nebyli schopni pokračo-

vat, zůstávali leţet v příkopech a partyzáni je několika ranami dobíjeli. = (26) 

 

= Kdyţ jsme dorazili na kraj města, přicházeli ze všech okolních vesnic Němci, kteří měli často 

svůj majetek naloţený na ţebřiňácích. = (69) 

 

= Odevšad sem proudily ţeny, děti a starci se svými narychlo sbalenými věcmi. Nikdo nevěděl, 

kam se půjde a co se s námi stane. Nejistota byla nesnesitelná. Slunce nemilosrdně pálilo, nikde 

nebyla voda, nebyla chvilka k odpočinku. Zastrašené děti plakaly a křičely, mnohé z nich klesaly 

k zemi, ale rána paţbou jim zase pomohla na nohy; nebo zůstaly leţet a byly později zahrabány. 

Kdo s sebou ještě něco vlekl, musel to odloţit, protoţe námaha byla příliš velká. Češi za námi jeli 

s ţebřináky a všechno pak posbírali. Kdo to sám neproţil, nedokáţe si takové utrpení vůbec před-

stavit. Bylo to nejstrašlivější procesí Boţího těla všech dob. = (52) 

 

= Uţ po několika kilometrech seděly v příkopech zesláblé staré ţeny a muţi. Ranami bičem 

a paţbami bylinuceni pokračovat. Tak jsem také našel v jednom příkopu svou starou bezmocnou 

babičku. Prosila o pomoc. Kdyţ mne poznala, vztáhla ke mně ruce a volala mne. (…) Byl jsem 

donucen údery paţbou pokračovat v chůzi, aniţ bych jí mohl pomoci. (…) O mé baoičce uţ jsem 

nikdy neslyšel. Ti, co zemřeli v příkopech, pak byli zahrabáni v díře na nejbliţším poli. = (70) 

 

= Doprovod sestával z partyzánů a propuštěných vězňů, kteří na nás byli vypuštěni, aby se mstili 

na starých lidech. Neexistoval odpočinek pro totálně vyčerpané, byli bez slitování mláceni paţba-

mi a nuceni pokračovat. Táhli za sebou kufry na provazech tak dlouho, aţ se kufry prodřely 

a prádlo se vyvalilo na ulici. Mnozí z vyháněných padali do příkopů. V takových případech po-

máhali katovi pohůnci a poskytovali takzvanou „pomoc umírajícím“. = (140) 

 

= Byli jsme hnáni (z tábora) zpět do Brna, kam přicházeli ze všech stran Němci. Bylo nás stále 

víc, myslím, ţe nás bylo asi třicet tisíc Brňanů. Mladí Češi přicházeli s nasazenými bajonety 

a hnali nás z města směrem na Pohořelice. Byly to samé ţeny, děti a staří lidé, neboť muţi byli 

většinou ve válce a ti, co zbyli, byli v českých táborech smrti trýznivě zavraţděni. Mnozí zůstá-

vali leţet na krajnicích a nikdo se o ně nestaral. = (49) 

 

= Hned v Heršpicích a Modřicích začalo utrpení. Pro mnohé děti a staré lidi to byl pochod smrti 

a bídně zahynuli v silničních příkopech. Na cestě z Brna do Mikulova jsme byli doprovázeni čes-

kými partyzány. Mé boty byly pro takový pěší pochod samozřejmě nevhodné a kdyţ jsem s nimi 

začala mít potíţe, protoţe mi z nich vylézaly hřebíky a nohy mi začaly hnisat, chtěla jsem si tro-

chu odpočinout v příkopu, abych se vyzula a pokračovala v chůzi bosa. Také jsem nechtěla ztratit 

svou matku a sestru. Jeden český partyzán se u mne zastavil a prohlásil, ţe aţ napočítá do tří a já 

nebudu pokračovat, zmlátí mne. Kdyby byl moţná počítal do čtyř, snad bych měla sílu vstát. 



Takto mne zmlátil. S modrými podlitinami a zhnisanýma nohama jsem pokračovala bosa v po-

chodu smrti. Při této příleţitosti mi někdo sebral tašku s jídlem. Můj malý kufřík, který jsem nes-

la na hlavě, mi Češi strhli. Tak byl mým jediným majetkem batoh a to, co jsem měla na sobě. = 

(07) 

 

V Bobravském údolí dorazila kolona modřických na vídeňskou silnici a musela se připojit k prů-

vodu Brňanů. 

 

= Zde jsme museli počkat, aţ kolem nás projdou dlouhé kolony brněnských Němců, většinou 

ţen, dětí a starců. Doprovázeni partyzány museli jsme se připojit k těmto průvodům utrpení. Šlo 

se dál směrem k hranicím k Mikulovu. V silničních příkopech uţ leţeli staří vyčerpaní lidé z Br-

na, kteří uţ dál nemohli a mnozí k nám vztahovali prosebně ruce nebo k nebi. Večer pak přišlo 

komando smrti. = (10) 

 

= Ozbrojení partyzáni nás hnali po pravé straně silnice směrem na Bobravu. Tam jsme narazili na 

průvod Brňanů, ve kterém bylo mnoho starců a nemocných. Starší pán, který se v křečích posadil 

na kraj silnice, byl právě usměrňován kopanci a pak hnán dál napřaţenou puškou. Slzeli jsme při 

proţívání takových situací. 

Všichni muţi se náhle museli postavit na protější levou stranu silnice. Bylo jich jen málo, protoţe 

většina muţů uţ byla zatčena předtím a vyslýchána za strašného mučení. I kdyţ tam nestál ţádný 

náš přímý příbuzný, docela jsme se báli, kdyţ jsme je tam tak viděli stát. Měli nařízeno nedívat se 

na nás, ale směrem na východ. Doprovázející partyzáni k nim nyní přistoupili a odebrali jim vše, 

co měli ještě u sebe: prsteny, hodinky, kapesní noţe atd. Tato procedura se neustále opakoval 

v dalších skupinách průvodu, takţe jsme byli čím dál nervóznější. Nikdo nemohl vědět, co mají 

tito nelidové ještě za lubem. = (139) 

 

= Poté, co jsme strávili celou noc na Kostelním náměstí a mnohým z nás byly ještě odebrány cen-

nosti, vyrazil náš průvod do nejistoty. Teprve později se začalo šuškat, ţe máme dojít na rakous-

kou hranici. Není mi známo, ţe by průvod měl nějaké velení. Vedli nás mladí ozbrojení muţi, 

kteří neustále řvali a stříleli do vzduchu. Doprovázela mne má dvaašedesátiletá matka, svého 

dvouapůlletého synka jsem vezla v kočárku. Uţ po několika kilometrech jsme viděli sedět na 

krajnici staré lidi, kteří odpočívali nebo uţ dál nemohli. Často se také rozbily ţebřiňáčky a zava-

zadla, která byla moc těţká, skončila v příkopech. = (21) 

 

= Po hodině jsem se rozhodla, vydat se na hlavní silnici a tu uţ jsem viděla dav, který vycházel 

pěšky z Brna. Připojila jsem se tedy k pochodu smrti. Zařadila jsem se a protoţe měla moje starší 

dcera horečku, posadila ji jedna hodná rodina na malý ţebřiňáček. Skoro bych své dítě uţ nikdy 

nespatřila, kdybych za nimi neutíkala, neboť jsem musela mezitím nakojit svou nejmladší. = (93) 

 

= Připojla jsem se k bývalé kamarádce z obchodní školy, kterou jsme společně navštěvovaly. By-

la to paní Slawiková, rozená Lanné, matka paní Lederrerové z Modřic. Také jí se zdálo naše pu-

tování nemoţné. Dovlekly jsme se aţ k budově potravinové daně, kdejsme se pak zastavily na 

malém dvoře. Všichni tu seděli na zemi vedle svých věcí. Přenocovali jsme v malé budově ještě 

ve Vídeňské ulici, byli jsme zde natlačeni a Češi na nás řvali jako na těţké zločince. V noci mi 

náhle začala krvácet má zhnisaná ruka. Krvácela tak strašně, ţe jsem jen s velkou námahou to kr-

vácení zastavila. Mému přání, abych mohla jít k lékaři, nebylo vyhověno. Vţdyť je také jedno, 

jestli člověk chcípne dřív nebo později. = (83) 



 

= Nic neţ kufry, batohy, občas ruční vozík a unavení lidé, kam jen se člověk podívá. Zřídkakdy 

vůz. Kaţdých pět kroků hlídka s odjištěnou puškou. Rány paţbami povzbuzují unavené lidi. Po-

kračuje se v průměrném pochodovém tempu. Jenom obcemi se musí pochodovat rychleji. Nikdy 

není v nějaké vesnici nebo u studny zastávka, aby se hladoví a ţízniví mohli občerstvit. Sedláci, 

kteří překvapeně vycházejí ze dveří, jsou zaháněni paţbami. Nikdo nesmí kolonu opustit. Koneč-

ně po třech hodinách odpočinek na poli. Unavené nohy mohou čtvrthodinku spočinout. Během 

odpočinku je však zrovna tak málo klidu jako při pochodu. Hlídači si vymýšlejí stále nové týrání. 

Jestliţe je během pochodu nejoblíbenějším nástrojem popohánění paţba pušky, která umoţňuje 

pocítit moc, vymýšlejí si v této chvíli odpočinku někteří partyzáni novou zábavu. Jeden z nich dr-

ţí starému muţi před ústy pistoli: „polib tu pistoli, ty zatracená německá svině, polib pistoli!“ 

Starý muţ musí třikrát prohlásit, ţe je svině a pak musí políbit studenou hlaveň pistole, která mu 

můţe kaţdým okamţikem přinést smrt. Nakonec je pak mlácen pistolí přes hlavu, aţ stříká krev. 

Průvod se valí dál. Zarostlá pole a zákopy připomínají válku. Ţízeň je nesnesitelná. Lidé začínají 

také pociťovat hlad. Ale nikde ani kousek chleba nebo hlt vody. Hlad a ţízeň podlamují morálku. 

Nálada mezi spolutrpícími je stále stísněnější. Mnozí odhazují kufry, aby se jim lépe šlo. Jiní je 

namáhavě táhnou s sebou, ačkoli je námaha uţ téměř nesnesitelná. Tato křečovitá vůle zachránit 

si ţivot přinesla mnohým smrt. Stále více lidí uţ nemůţe, padají s temně rudými tvářmei 

a chroptěním, aby pak bídně zahynuli v příkopu. Silnice je brzy lemována mrtvými a vyčerpaný-

mi. Příčinu smrti nemohou ti, kteří táhnou kolem, poznat. (…) Je jich přece tolik. Ţijící myslí je-

nom na to, aby sami došli ţivi do cíle. Jenom ţít, ţít. = (30) 

 

= Museli jsme nechat staré lidi a malé děti, které uţ nemohly, v příkopech; mnozí byli také zabiti 

partyzány. Kdo pronesl německy soucitné slovo, byl ohroţen. = (67) 

 

= Mnozí se zbavovali svých zavazadel. (…) Pole se brzy stala bazarem s nabídkou krásných šatů 

a prádla, s velkým výběrem prošívaných dek, polštářů, kufrů, vařičů, zahřívadel a pestré všeho-

chuti, která lákala české obyvatelstvo k výběru. (…) Stále jsme prohledáváni. Kromě peněz 

a šperků, které se ještě ojediněla objeví, se hledají hlavně fotoaparáty. Vrchní velení začíná mít 

asi kvůli cizině špatné svědomí, ţe Češi vyvolali kulturní ostudu takového formátu. Majitelé foto-

aparátů mají být proto zastřeleni. Nikdo si nepřeje vidět hrůzné činy proti lidskosti, odehrávající 

se při nehumánním do nebevolajícím vyhánění, zachycené obrazem. = (64) 

 

= Mnozí lidé uţ prostě nemohli dál a prosili o odpočinek – nebylo povoleno. Mnohý milicionář 

pouţil svou pušku a umlčel prosícího člověka navţdy. = (71) 

 

= Slib, ţe nás dovezou po ţeleznici z Horní Heršpice do Rakouska, nebyl dodrţen. Museli jsme 

pochodovat ve čtyřstupech, doprovázeni mladíky. Mladí nebo staří, bez jídla, ohroţováni, mláce-

ni jen proto, ţe si chtěli odpočinout na krajnici. Potkal jsem mnoho známých v tom několika kilo-

metrovém průvodu. (…) Často jsme si v řadách měnili místa, kdyţ dohlíţeči nebyli nablízku, tak-

ţe jsem si mohl popovídat s mnoha známými. 

Kdyţ šel vedle mne osmdesátiletý ředitel Kulka, nějaká ţena s kočárkem a ještě další ţena, posu-

nuli řadu trochu přes polovinu silnice. Byl jsem asi o půl metru dále neţ člověk, co šel přede 

mnou. Okamţitě přiskočil ozbrojený doprovod, praštil mne gumovým obuškem přes levou ruku 

a kdyţ jsem se mu česky omluvil, ţe jsem kvůli svým sousedům musel vybočit z řady, dostal 

jsem ještě dvě rány přes hlavu a tu největší přes zadek. Ruku zdobila čtrnáct dní krvavá podlitina. 

Zeptal jsem se svého souseda: „Uţ jste zaţil něco takového?“ Nato vytáhl český dohliţitel svou 



pistoli, poručil mi, abych ji olizoval a říkal: „Hitler je prase a svině a já s ním.“ To jsem musel tři-

krát zopakovat, teprve potom mi dal pokoj. Na zastávkách jsme byli často vyzýváni, abychom 

odevzdali zbraně, hodinky, peníze a ostatní věci; musel jsem dokonce odevzdat svůj malý kapes-

ní noţík. Nesl jsem si jen malý balíček prádla a kabát, takţe mne slečna Irkhoffová poţádala, 

abych jí nesl její malý kufr. Odpoledne začalo hustě pršet. – Dodávám ještě poznámku, kterou 

pronesl otec v Lanzing bei Tittmoning: viděl, jak můj strýček Jokal, který byl velmi šetřivý 

a všechny peníze schovával doma, nastoupil do průvodu s černovickými. Po chvíli vyskočil český 

„dohliţitel“, vytrhl mu jeho aktovku, hodil ji do příkopu a volal: „Na co potřebuješ ty starý chla-

pe táhnout tak těţkou tašku!“ načeţ strýček jen zašeptal: „Mé peníze…“ a padl mrtev k zemi. 

Chlapec zavolal nějakého sedláka, který byl právě na poli s trakařem. „Odvez si tu svini, třeba 

bys ji mohl potřebovat!“ Sedlák to musel udělat, ale po chvíli ho vyklopil na pole a utíkal pryč. = 

(82) 

 

= Na jiţní Moravě nás chtěl nějaký mladý opilý Rus, který stál na ţebřiňáku taţeném dvěma koň-

mi, jen tak z legrace přejet, ale koně se nás polekali a tak jsme měli čas vrhnout se do příkopu. 

O pár kroků dál našli naši průvodce u nějakého starého pána hodinky a kdyţ jim je nechtěl dát, 

zastřelili ho a nechali leţet. Na jednu těhotnou ţenu přišly bolesti, zůstala tedy s porodní bábou 

v příkopu. Později jsme se dozvěděli, ţe byly obě odstraněny střelou do týla. = (141) 

 

= Pochod dvaceti tisíc lidí se sunul do Pohořelic směrem k hranici. Byl velmi horký den, coţ ni-

kdo nemohl předpokládat. Uţ v 10 hodin dopoledne bylo 30 stupňů ve stínu. Němci – a rovněţ 

jejich trýznitelé – si s sebou sice vzali proviant, ale téměř nic k pití. Během dne padalo stále více 

lidí vyčerpáním. Napřed nemocní a úplně staří, pak těhotné ţeny a děti. Matky, které s nimi zů-

stávaly, byly často vyřízeny střelou do týla. Kdyţ měly štěstí, nebyly předtím znásilněny. Na tra-

se do Pohořelic nebyly ţádné studny. Lidé ze vsi, kteří chtěli donést nešťastníkům vodu – někteří 

z nich ještě ţijí a opět teď o tom mluví– byli revolučními gardami zahnáni. Nikdo nechtěl svěd-

ky. = (85) 

 

= Procházeli jsme krajinou, kde se právě slavilo Boţí tělo. Najednou se řeklo, ţe je vpředu k do-

stání voda. Rychle jsme si připravili své plecháčky. (…) Zakrátko jsme přišli na místo, kde byla 

voda vylita, neboť jsme na ni neměli nárok. = (162) 

 

= Z řady vytáhli starého vystrašeného muţe, zmlátili ho gumovou hadicí, prohledali mu batoh 

a kdyţ v něm našli starý budík, zatáhli muţe na krajnici a tam ho zmlátili, aţ zůstal leţet. Přepadl 

mne hluboký smutek, kdyţ jsem viděla svého starého učitele biologie doktora Maßla, jak seděl 

totálně vyčerpán, úplně schoulený na kraji silnice. Ani jeho dcera mu nesměla pomoci a musela 

jít tou kamenitou cestou dál bez svého otce. (…) Nejstrašnější, co mne potkalo, bylo, kdyţ jsem 

viděla leţet na louce mladou ţenu, která právě porodila. Křičela a naříkala, ale dostala i s dítětem 

tolik ran a kopanců, aţ oba zůstali nehnutě leţet. Nechali ji tam a já slyšela slova našeho dohliţi-

tele: „Nech ji pojít, vţdyť to jsou jen Němci.“ (…) Mrtví na krajích silnice se uţ ani nedali spočí-

tat. = (68) 

 

= Tisíce jich při pochodu (neudáno ţádné číslo) zemřelo. Můj synovec Gerhard Wauschek, 9 mě-

síců; Otto Fuchs 1 rok, paní Kolacny, Komárov = (79) 

 

= Po tělesné prohlídce v půl čtvrté ráno bez odpočinku a stravy do Pohořelic. = (77) 

 



= Čím dále jsme došli, tím více sténali lidé pod tíhou zavazadel. (…) Svůj poslední majetek jsme 

měli na zádech, svázaný v dece (…) v kaţdé ruce tašku. Kdyţ někdo nemohl dál, dostal ránu 

obuškem. (…) Čím byli lidé unavenější, tím více zavazadel odkládali na krajnicích a ta pak sbíra-

li Češi z okolních obcí jako válečnou kořist. = (109) 

 

= Stará ţena, kterou táhli na ţebřiňáku – mám ten pohled ještě stále před očima – byla přede 

mnou zastřelena zezadu a ţebřiňák zničen. Jedné ţeně vytáhli z kočárku miminko a hodili ho do 

příkopu. Kočárek nakopli, (…) matka si pro dítě doběhla. (…) Jestli se dítěti něco stalo, nevím. 

(…) Zemřelí byli odnášeni stranou a kdesi zahrabáváni. Můj bratr, osm a půl let, uţ nemohl dál 

a my jsme zůstali sedět. Tu přišel asi dvaadvacetiletý hlídač a zamířil na mého bratra pušku.Já, 

tehdy čtrnáctiletá, jsem na něj česky křičela: „No tak nás zastřelte, pak budete mít vy i my po-

koj!“ (…) Dostala jsem puškou přes záda. Má matka bratra probudila a táhli jsme dál. K večeru 

začalo pršet. = (104) 

 

= Několik hochů z bandy napadlo vytáhnout si ze skupiny muţe a postavit je na krajnici do pozo-

ru. Mohli to samozřejmě být jenom starší muţi (muţi pod 60 let zůstávali podle nařízení NV Vel-

kého Brna v pracovních táborech!) My ţeny jsme nechtěly jít dál, nechtěly jsme se odloučit od 

svých starých muţských příbuzných, takţe jsme byly ohroţovány bičem. (…) Nositelé bičů a pu-

šek se kochali pohledem na „vyvolené“ a jejich zoufalé příbuzné. Pak začali staré muţe uráţet 

a prohledávat. Dědeček měl u sebe jako jedinou památku své kapesní hodinky, teď byly pryč. = 

(158) 

 

= Můj ubohý otec dvakrát upadl a pak byl surově a nemilosrdně donucen vstát a mláden, aby po-

kračoval v chůzi. = (127) 

 

= Staří lidé se zastavovali na krajnicích a většinou se hroutili, protoţe uţ neměli sílu přeţít. Ni-

kdo se o ně nesměl postarat, zemřeli a zůstali leţet. Pohřbil je někdo? Asi jenom zahrabal. Kolik 

koster asi jednou objeví oráči na svých polích? Tu ruka, tam bota, tady zase lebka – „To byl Ně-

mec.“ = (55) 

 

 

 

5.2.3 Rajhrad 

 

Na toto místo mají mnozí vyhnanci obzvlášť špatné vzpomínky, protoţe se v jeho blízkosti odehrá-

ly takové hrůznosti, které vyvolaly odpor i na české straně. 

 

= K večeru jsme vyrazili na velký bolestný pochod smrti. Na cestě do Rajhradu jsem viděla, jak 

nějaký partyzán zastřelil starého bezmocného muţe. V příkopech jsme neustále viděli mrtvé lidi. 

Také jedna mladá matka byla po krátkém rozhovoru zastřelena. Dítě pak naříkalo v příkopě. 

V příkopech leţely kufry, šaty a předměty, které unavení a zesláblí lidé uţ nemohli unést. = ((84) 

 

= Průvod (…) byl na svátek Boţího těla 31. května 1945 zahnán v Rajhradě do oplocených pro-

stor, kvůli prohledávání přinesených věcí. Lidé tam byli českými bandity oloupeni o snubní prste-

ny a takové předměty, které se banditům zalíbily. = (28) 

 

= Muţi museli nastoupit do řady, byly u nich hledány zbraně a přitom byli oloupeni o všechny 



cennosti. Ze strachu nám odebrali dokonce kapesní noţíky. Vypadalo to na exekuci! = (140) 

 

„Krátce před Rajhradem nás zastavil nějaký partyzán. Říkal, ţe prý viděl, ţe má někdo pistoli. 

Nyní se odehrála slovní přestřelka mezi dvěma partyzány. Jeden měl ještě svědomí, druhý chtěl 

postřílet všechny chlapce a muţe, seřazené na krajnici. Ţe tomuto osudu unikli, mohou vděčit to-

mu, ţe právě dorazil na kole četník z Modřic a hnal nás dál. Měli jsme totiţ jít údajně do nějaké-

ho tábora. Prý dostal avízo z Brna.“ = (159) 

 

= 31. 5. 1945: v poledne v Rajhradě. Český pár mi chce uloupit snubní prsten. Přesvědčuji je, ţe 

není ze zlata, protoţe nemá punc. Bestie nás ţenou aţ do Pohořelic. = (76) 

 

= Kolem páté hodiny ranní zabočil průvod na hřiště v Rajhradu – konečně odpočinek! Seděli 

jsme na našich majetečcích, šťastni, ţe si můţeme natáhnout nohy. Zase nás čeští partyzáni pro-

hledávali, hledali šperky a jiné cennosti, koupili dokonce snubní prsteny a hrozili uříznutím prstů, 

kdyţ nešel prstýnek rychle stáhnout. Voda byla dovezena v kádích na močůvku. Ţízniví lidé se 

divoce vrhli na vůz a pili smrdutou břečku, ve které se hemţily červi. Přestoţe jsem byl velmi 

ţíznivý, ani nevím, proč jsem nic nepil. Buď jsem ţádnou vodu neukořistil, nebo mi matka zabrá-

nila pít to svinstvo – to se mi zdá pravděpodobnější – kaţdopádně jsem teď nic nepil a zůstal 

ušetřen zlých následků. 

Kolem sedmé hodiny opět do pochodu. Dnes je Boţí tělo. Takové procesí náš Pánbůh určitě ni-

kdy neviděl. Jasný nedělní den. I vedro přispívalo k vyčerpání. Dál! Občas jsme potkávali známé 

a příbuzné, šli s nimi kousek pohromadě a zase byli odděleni. Lidé odhazovali zavazadla. Ti, co 

přicházeli po nich, je občas zase sbírali, vyměňovali papírové krabice za kufry. Pořád jsme slyše-

li, ţe lidé, leţící v příkopech byli zabiti, zastřeleni nebo ukopáni – já sám jsem nic takového nevi-

děl. = (92) 

 

= V mých vzpomínkách jsou hluboko zasuty dvě události: dům u silnice, před ním šklebící se Če-

ši s výsměšným smíchem. Má matka, zalitá potem je poprosila: „Prosím, nemáte trochu vody?“ 

„Nemáme!“ zněla výsměšná odpověď. Časně odpoledne uţ jsme nemohli a posadili se na kilo-

metrovník. Asi šestnáctiletý Čech před námi šermoval puškou a přikazoval, abychom pokračova-

li, ţe nás jinak zastřelí. „Tak nás zastřelte, uţ nemůţeme!“ odpověděla matka a on nás přece jen 

nechal sedět. = (92) 

 

= Kolem osmnácté hodiny se setmělo. (…) My (svědkyně, její tchán a tchyně Franz Noss, nar. 

1871 a Viktoria Noss, nar. 1882 a dále děti: Franz, 3 roky a Edeltraud 20 měsíců) jsme museli 

projet s kočárkem asi 80 cm hlubokým příkopem. Kola kočárku se rozbila. Nastal velký křik. 

Partyzáni byli nemilosrdní, kdyţ matky dědi dost rychle nevyndaly. (…) Mého otce šlehl party-

zán bičem tak silně, aţ hlasitě vykřikl. Od tohoto okamţiku uţ nemohl dál. Posadili jsme ho pak 

na vozíček a dorazili do Rajhradu. Noc. Asi dvcet metrů od nás hlasitá rozepře mezi nějakou ţe-

nou a dohlíţitelem. Zazněl výstřel. Kdyţ jsme tam přišli, leţela ta ţena na druhé straně silnice. 

Vedle ní jsem uviděla komíhat se malou hlavičku. Slyšela jsem (dítě) je kňourat. Nikdo se neod-

váţil říct ani slovo. Mlčky jsme šli dál, abychom se vyhnuli nejhoršímu. (…) Dopoledne jsme do-

razili do Rajhradu na fotbalové hřiště. Slunce praţilo a my měli strašnou ţízeň. V poledne se šlo 

dál. Na cestě (do Pohořelic) jsem viděla starého muţe, který se oběma rukama pevně drţel stro-

mu. Na zádech měl prázdný batoh. Uţ nemohl dál. S vytřeštěnýma očima a otevřenými ústy lapal 

po dechu. Vedle nás šel dozorce. Přišel k němu druhý a ptal se ho: „Co je s ním?“ „Ten uţ nemů-

ţe.“ Namířil pušku, vystřelil, ozval se dutý výkřik. Šli jsme dál. = (84) 



 

 

5.2.4 Bouřka před Pohořelicemi 

Přenocování v lijáku 

 

= Strhl se bouřkový liják a my jsme se zabalili do dek. K večeru jsme konečně dorazili na místo 

určení (do Pohořelic). = (109) 

 

= Neţ jsme dorazili do Pohořelic, strhla se bouřka. Na místo jsme došli promočeni a vyčerpáni. 

Po chvíli hledání jsme našli ubytování na noc. Dalšího dne se na cestu vydali především statnější 

lidé. Mnozí si mysleli, ţe se situace brzy uklidní a pak se budoum oci vrátit do města. = (21) 

 

= Uprostřed putování nás zastihla silná bouřka. Šli jsme v prudkém lijáku s hlavami omotanými 

ručníky a tak jsme putovali dál. Staří lidé, kteří uţ nemohli, byli biti paţbami pušek. V příkopech 

leţeli mrtví, většinou staří lidé. Pozdě večer jsme konečně dorazili do Pohořelic. (…) Byla uţ 

skoro tma, kdyţ jsme přišli před tábor. (…) byly to většinou otevřené stodoly. Venku pršelo… = 

(142) 

 

= Odpoledne se strhla bouřka. byli jsme úplně promočeni, ale já si vzpomínám, ţe jsme chytali 

s otevřenými ústy kapky deště, protoţe jsme ţíznili. Promočeni jsme se šourali dál, neboť bylo 

zakázáno se zastavit. Některá těla, která leţela v příkopech, se ještě trochu hýbala, ale nikdo 

z nás, kteří jsme ještě stáli na nohou, si nedovolil odpočinout na chviličku v příkopu u cesty. To, 

co se tam odehrávalo, bylo dostatečné varování. 

Kdyţ jsme došli k mostu před Pohořelicemi, viděla jsem stát na kraji města ţenu s malým dítě-

tem. Ještě neumělo chodit. Matka drţela plačící dítě a mluvila s muţem s puškou. Náhle jí vytrhl 

dítě z náruče a hodil ho do řeky. Má matka si mne přitáhla ve strachu, ţe by se mi mohlo také ně-

co přihodit. Slyšela jsem pláč a výkřik, ale matka mne táhla rychle pryč, takţe jsem neviděla, co 

se stalo. Stále jsem ale viděla tu scénu a nemohla pochopit, co se vlastně přihodilo. = (162) 

 

= Na kaţdých deset řad připadal jeden ozbrojený Čech. Museli jsme se dát do pohybu a byli hná-

ni z města jak prašiví psi. Nesmělo se mluvit a uţ vůbec ne německy. Nikdo nesměl zůstat stát, 

nebo byl zbit. Kdyţ jsme chtěli na záchod, museli jsme o to poprosit. Odpoledne řádila nad naším 

smutným procesím bouřka. Promokli jsme aţ na kůţi a dorazili do Pohořelic. = (24) 

 

= Kolem sedmnácté hodiny se zatáhlo. Ušli jsme mezitím přes 20 km. Mraky houstly a pak se 

nad námi strhla průtrţ. Promočeni aţ na kůţi, ale šťastni, ţe zmizelo tíţivé dusno, jsme kolem 19. 

hod. dorazili do Pohořelic. Zde nás nahnali do dřevěných baráků, které částečně neměly střechy. 

Podlahu pokrývalo bláto a louţe. = (92) 

 

= Cílem o tomto svátku Boţího těla byly Pohořelice, asi 23 km jiţně od Brna. Mnoho zesláblých 

lidí sem ve ţhavém vedru moravské roviny nedorazilo. Kdo zůstal vyčerpáním leţet vedle silnice, 

byl buď ranami donucen pokračovat nebo byl zastřelen. Ještě dnes vyprávějí čeští očití svědkové, 

jak tohoto dne viděli leţet v příkopech mrtvé nebo umírající lidi, mezi nimi zabité kojence a tě-

hotné ţeny. Odpoledne se hustě rozpršelo a teprve pozdě věčer se pro nás našlo přístřeší v podobě 

podlahy betonového sila, ovšem beze stravy a bez vody. = (96) 

 

= Hlad byl hrozný, ale ţízeň strašlivá! Obzvlášť kdyţ jsme viděli leţet v příkopech staré lidi, kte-



ří opakovali uţ jen jedno slovo: vodu, vodu. Bolelo nás, ţe jsme jim nemohli ţádnou podat, ne-

boť Češi uzavřeli ve všech obcích, kterými jsme táhli, studny. V jedné obci mělo zděšené obyva-

telstvo soucit a tak postavilo před domy vědra s vodou. Ta ale partyzáni převraceli. Před Latzer 

Berg se strhla průtrţ mračen. Nebe se nad námi v tomto horkém dni smilovalo a seslalo nám vy-

touţenou vodu. = (140) 

 

„V půlce cesty do Pohořelic nás překvapila bouřka se silným lijákem. Byli jsme promoklí aţ na 

kůţi. Nikdo se nesměl schovat pod stromy u cesty. Přikryla jsem dítě dekou, kterou jsem vzala 

s sebou, ale po chvíli byla vodou tak nasáklá, ţe jsem ji musela vyhodit. Mnoho českých obyvatel 

z okolních vsí se k nám přiblíţilo a sebralo nám vše, co nebylo přibité!“ = (68) 

 

= Miminka brzy leţela v louţích, jenom si tiše kňourala, protoţe uţ neměla sílu plakat. (…) Man-

ţelka známého moravského skladatele Williho Österreichera zachránila rukopis jeho posledního 

díla. Nyní před sebou viděla ve vlhkém batohu rozmáčené noty. = (64) 

 

= Pak přišla bouřka. Náš nejstarší se ztratil v davu. Poté, co skončila další přeháňka, jsem ještě 

chvíli počkala a ujistila se tak, ţe chlapec musí být před námi. Zula jsem sobě a dětem boty a pak 

jsme všichni plačíce běţeli k Pavlovským vrchům. Věděla jsem, ţe bychom se v Pohořelicích, 

kde uţ byly tisíce lidí, těţko našli. Konečně jsem zahlédla, jak se od skupiny před námi oddělilo 

dítě a běţelo k nám. Jenom kdo něco takového zaţil, ví, jak jsem byla v tomto okamţiku šťastna! 

Nastala noc a my byli ještě pořád na silnici. Poprchávalo a nám byla v promoklých šatech zima. 

Hladovi a unaveni jsme přišli asi jako poslední hodinu před půlnocí na shromaţdiště do Pohoře-

lic. = (53) 

 

Příleţitostně se mohli staří lidé svézt na nákladním autě. Také se stávalo, ţe si pro někoho dojeli 

čeští příbuzní. 

 

= Pro jednu známou (která nesla společně s mou matkou svůj majetek) si kdosi přijel a ona uţ 

s námi nemusela. Zdědili jsme tedy její prádelní koš, který se nám velice hodil. (…) Matka táhla 

koš na své zelené hedvábné blůze jako na provaze ohromný kus cesty. Protoţe uţ pak nemohla, 

odvezli je na náklaďáku aţ do obilných sýpek do Pohořelic. = (154) 

 

= (…) bez přerušení aţ do Rajhradu. Tam jsme byly s Ilse G. odděleny od našich příbuzných 

a odvezeny na nákladním autě do Pohořelic. (…) Uviděla jsem Hedi a Williho (její sourozenci) 

aţ 10. září ve Vídni. = (73) 

 

Osud lidí byl zcela v rukou dohlíţitelů, kteří se většinou chovali velice brutálně. Záchvěvy lid-

skosti byly výjimečné. 

 

= Následující strašlivé události z Pohořelického pochodu smrti bych chtěl zaznamenat písemně 

jako účastník a svědek: Mladý manţelský pár, který si v noci ze zoufalství přeřezal ţíly, musel 

druhý den ráno zesláblý ztrátou krve pokračovat v pochodu. Byli mláceni paţbami a obušky, vy-

tvořenými z pneumatik dětských kol. Protoţe tito mladí lidé nezvládli tempo pochodu, byli tak 

dlouho biti, aţ zůstali zcela vyčerpáni, nebo snad mrtvi leţet bez pomoci v příkopu. 

Zrovna tak se vedlo i staršímu manţelskému páru. Kvůli svému věku nebyli schopni udrţet poţa-

dované tempo a byli proto pořád na konci průvodu, kde je čeští dozorci umlátili k smrti. Během 

pochodu ztratil někdo z kolony bochník chleba, který se pak válel na zemi. Nikdo z těch, kteří ho 



překračovali, se pro něj nesměl shýbnout. Kdo to udělal, dostal ránu paţbou od Čecha, který chle-

ba hlídal. Večer po příchodu do tábora (kasárna nebo něco podobného) museli všichni projít bra-

nou. Na levém pilíři seděl voják, který točil nad hlavou puškou, drţel ji za hlaveň a neustále mlá-

til do lidí, kteří kolem něj procházeli. U nohou se mu hromadily mrtvoly s proraţenou lebkou 

a my jsme museli matce pomoci přenést přes ně dětský kočárek. = (91) 

 

= Pochodovali jsme v noci do Pohořelic. (…) Na zádech jsem měla mohutné podlitiny. Schytala 

jsem od Čechů rány gumovými obušky a paţbami jenom proto, ţe jsem chtěla pomoci své tetě. 

(…) V noci zemřelo mnoho lidí na bití. Byli brzy ráno pohřbeni do masového hrobu, i má teta. = 

(101) 

 

 

5.3 Přestupní tábor Pohořelice 

 

Při posuzování následujících svědeckých výpovědí musíme zohlednit rozdíly v místech a čase. Za-

tímco ti, co nastoupili do pochodu později, musely po cestě ještě jednou přenocovat, dorazily prv-

ní kolony do Pohořelic uţ odpoledne, některé teprve pozdě v noci. 

 

Protoţe rozloha obce Pohořelice zaujímá více kilometrů čtverečních, nalezli vyhnanci v tomto 

místě různé podmínky a poměry. Část byla přísně hlídána, část se musela o sebe postarat sama, 

protoţe „doprovod“ se vrátil do Brna. Ten, kdo se dostal do stodoly na statku, byl na tom lépe 

neţ ti, kteří museli přenocovat pod širým nebem, v dřevěných barácích nebo továrních halách, 

kde vládly katastrofální poměry (ţádné toalety, nikde příleţitost se umýt). Také ve stravování byly 

podstatné rozdíly: kdo měl štěstí, tábořil v blízkosti rumunské jednotky a dostal občas z jejich 

polní kuchyně talíř polévky nebo krajíc chleba. – Jisté je ovšem to, ţe lokální autority (národní 

výbor, četnictvo, sbor národní bezpečnosti atd.) nebyly na takovou masu lidí vůbec připraveny. 

Lidé přišli po bouřce zcela promočeni a jen málokteří našli místo, kde mohli usušit své věci. 

 

= Příštího dne jsme po 30 km ostrého pochodu dorazili do Pohořelic. Obec byla plná lidí. Slyšeli 

jsme, ţe tu skončili i brněnští Němci po pěším pochodu. Poprvé jsme si směli odpočinout. Měli 

jsme hlad a ţízeň ale únava byla ještě větší. Byla nám přidělena místa ke spaní. Měli jsme štěstí 

a skončili na velkém statku, kde směli mnozí zůstat ve stodole, na dvoře nebo v chlévě. Měli jsme 

střechu nad hlavaou, i kdyţ jsme leţeli na tvrdé zemi. = (89) 

 

= Večer jsme dorazili do Pohořelic a strávili noc ve starém domě bez okenních rámů a spali na 

slámě. = 

 

= Příští dny a noci jsme strávili ve skladu. Podlaha byla vystlána slámou, jak je to ve stájích ob-

vyklé. Část lidí byla ubytována v obilních silech, kde musela spát na holé betonové podlaze. Le-

ţeli jsme namačkáni těsně na sebe, jak slanečci v konzervě. Vzduch byl špatný, sanitární zařízení 

chybělo a nemocí bylo čím dál víc. = (68) 

 

= Šlo se dál aţ do Pohořelic, kde jsme přenocovali ve staré hale nějakého skladu, jejíţ původní 

skleněná střecha byla zničena bombami. Strašně pršelo, všechno bylo promočené. = (75) 

 

– Byli jsme hnání obcí do polí, kde stály obrovské otevřené skladové haly s betonovými podlaha-

mi. Zde jsme se směli utábořit. Všichni se vrhli na zdroje vody a lidé se pokoušeli něco sníst. (…) 



Bylo však hodně těch, kteří neměli co jíst a trpěli uţ od prvního dne nejen ţízní, ale i hladem. Bě-

hem odpoledne se počet stráţí a popoháněčů zmenšil. Bylo jich právě tolik, ţe se nedalo utéci. 

Nebyl tu nikdo, kdo by se o lidi postaral (… a lékaři a zdravotní sestry, kteří se také zúčastnili po-

chodu, nemohli pomoci, protoţe nic neměli. (… V noci pršelo a mnozí leţeli vedle hal v dešti. = 

(69) 

 

= V Pohořelicích jsme museli spát v dřevěném baráku na mokré podlaze. Ředitel Kulka nenašel 

nikde místo, a tak si sedl na malý kufr, který promáčkl. Ráno leţel kufr stranou a byl velmi lehký, 

to znamená vyloupený „stráţci“. Slečna Irkhoffová spala v nějakém obytném domě a uţ jsem ji 

na svém putování nepotkal. Teprve po třech měsících jsem jí mohl odevzdat prázdný kufr, kdyţ 

jsme se náhodou potkali na nádraţí Franze Josefa ve Vídni, kam jsme chodili pro jídlo. = (82) 

 

= Nad Pohořelicemi nás ještě zastihla bouřka a tak byli všichni promočeni aţ na kůţi. V Pohoře-

licích jsme byli zahnáni do obrovských hal, někteří dostali arch balicího papíru, aby na něm pře-

spali. Po bezesné noci jsem se vydala hledat svo umatku, kterou jsem našla po mnoha hodinách 

na podlaze jedné haly zcela bezmocnou a zoufalou. Byla blízka sebevraţdě. = (93) 

 

= Tak nás hnali 25 km aţ do Pohořelic, kde nás zastihla bouřka a my promokli aţ na kůţi. Pře-

spat jsme museli v cementárně na holé cementové podlaze. Zde se začali objevovat první nemoc-

ní s úplavicí, kteří uţ další den nemohli dál. Zaplať Pánbůh, ţe mí rodiče a já jsme všechno dobře 

přestáli a mohli pokračovat. = (52) 

 

= Zde jsme přenocovali v rozbombardovaných halách na holé cementové podlaze na plátěných 

pytlích od cukru. K jídlu nebylo nic. = (24) 

 

= (…) Uţ jsme také nemohli dál a zůstali v Pohořelicích, kam jsme dorazili večer. Na této cestě 

utrpení byli všichni, kteří uţ nemohli dál, zavraţděni střelou do týla. Mezi nimi také, i kdyţ se to 

dá jen těţko pochopit, mnoho dětí! Viděla jsem to na vlastní oči. V obrovských barácích jsme no-

covali do druhého dne na podlaze. = (03) 

 

= Večer dorazilo čelo průvodu do malé obce Pohořelice. Unaveni, s mokrými šaty, ţíznivi a hla-

dovi se ptáme: kde přenocujeme? 

V Pohořelicích stojí nouzové baráky ještě z dob nacistů. Během bojů o ves částečně přišly o stře-

chy, okna jsou rozbitá a zařízení zdemolované. 

Tyto baráky jsou útulek na noc. Dříve bylo umístěno v těchto barácích asi 800 aţ tisíc muţů. Ny-

ní do těchto prkenných bud nacpou téměř 3000 lidí. 

Zbytek musí tábořit pod širým nebem. Kde právě kdo stojí, tam se uvelebí. Všichni jsou příliš vy-

čerpáni na to, aby hledali vhodnější místo. Déšť rozmáčel půdu, všude jsou louţe, bahno se lepí 

na boty. Prší jenom mírně. Z oblaků vytrvale padá vláha. Ani nebe nemá slitování. Také lidé 

v barácích na tom nejsou líp. Dírami ve střechách neustále kape. Lidé leţí na holé podlaze těsně 

vedle sebe. 

V koutě byla nalezena stará vědra, se kterými jdou někteří odváţlivci ke studni. Dozorci proti to-

mu nic nenamítají. Konečně se mohou ţízniví trochu osvěţit. Lačně srkají vodu z věder, Kbelík 

jde z ruky do ruky, mezitím vţdy doputuje ke studni, aby mohl být znovu naplněn. Litry a litry 

špatné vody – v normálních dobách rozhodně ne pitné – se tady stávají drahocenným osvěţením. 

K jídlu nic není. Kdyţ má nějaký šťastlivec ještě trochu potravin, rozdělí se s ostatními. Kaţdý 

pak dostane nepatrný dílek. Venku na louce si hledají lidé jedlé bylinky. Pampeliška a jiná zelená 



tráva, která se dříve sbírala do jarní polévky, se tady stává potravou, nevařenou, nemytou. 

Sanitární zařízení samozřejmě také ţádná nejsou. Nikdo se nenamáhá hledat latríny. Během po-

chodu nesměli lidé opustit kolonu, nyní se nikdo nechce vzdát místečka, na kterém se utábořil. 

Nikdo se před druhými nestydí. Během krátké chvíle je pobyt na tábořištích téměř nesnesitelný. 

Zápach je stále silnější. Uţ je tu zárodek pro rodící se epidemii. Ta na sebe nenechá dlouho če-

kat.= (30) 

 

= Průvod, který se mezitím změnil v pochod smrti, se po odpolední bouřce, která se nad námi 

přehnala, zastavil v pozdních večerních hodinách po setmění v kdysi bývalé německé vesnici 

jménem Pohořelice. Část lidí byla zavřena do obilného sila a druhá část, ve které byla má stará 

matka, má sestra s oběma dětmi a já se svými dětmi, dostala pro nocleh přidělen úplně zdemolo-

vaný, špinavý a prázdný dřevěný barák. 

Tento barák slouţil jako ruský tábor a tam jsem poznala „ruskou špínu“. Nezbylo nám nic jiného, 

neţ sloţit svá unavená těla do tohoto nepopsatelného nepořádku. Kdyţ se rozdenilo, chtěli jsme 

se napřed podívat, kde se nacházíme, coţ jsme den předtím kvůli tmě nepoznali. Zde se opět shle-

dalo mnoho známých a příbuzných. Jedné známé paní, bývalé domovnici mých rodičů, se podaři-

lo rozdělat malý ohýnek a uvařit mé ubohé matce kapku kávy. Náš pobyt tu ale netrval příliš 

dlouho, byli jsme nuceni jít zase dál. 

Průvod utrpení se zformoval vícekrát. = (26) 

 

= Přišli jsme aţ do Pohořelic. (…) „Směli“ jsme tu přenocovat v obilném špýcharu. Hlídači byli 

také unaveni a to nám přišlo vhod. (…) Kdyţ si vzpomenu na to věčné střílení v noci, divím se, 

ţe jsme tak bezstarostně spali. Nebyli tu jen Češi, ale i Rusové a ti přicházeli v noci pro dívky ne-

bo mladé ţeny. Ty se pak vracely s pláčem a některé se vůbec nevrátily. = (55) 

 

= Noc jsme strávili v jedné velké hale, nechali jsme si ale během spánku na sobě boty, protoţe 

vše, co jsme si poloţili vedle sebe, bylo ukradeno. Po cestě jsem několikrát zahlédla, jak muţi 

v uniformách ohroţovali puškami ţeny, nutili je tak dlouho běhat s kufry, aţ nemohly a odloţily 

je. Po chvíli uţ ţádný kufr neměly. Jinak jsem ale ţádné ošklivé scény jako bití atd. neviděla. = 

(20) 

 

= Večer jsme dorazili do Pohořelic. My, kteří jsme ještě byli schopni chůze, jsme se dostali do 

prázdné haly ve velké budově, kde jsme strávili noc zahaleni v papírových pytlích schouleni na 

betonové podlaze. K jídlu a pití nic nebylo. Brzy ráno jsem ztratila stud. Vedle mne, přede mnou 

a za mnou, všude se zdvihaly nebo dřepěly v trávě nahé zadnice. Všichni jsme byli stejní! = (46) 

 

= Večer jsme přišli do tohoto obilného sila. Střecha byla rozstřílená. V místnosti byly veliké ka-

luţe vody a kolem nich leţeli mrtví. Také ve vchodu byli mrtví a pak někteří, kteří ještě ţili. Strá-

vili jsme noc v rohu. = (84) 

 

= Šli jsme ještě 23 km aţ do Pohořelic. Zde nám bylo přikázáno, abychom přenocovali ve vyra-

bovaných chlévech na poštovním dvoře, někteří také ve školách a barácích. Strávili jsme noc v se-

dě, kaţdý se svým majetečkem. (…) To nejhorší se ale odehrálo v barácích, kam asi ve tři hodiny 

v noci vtrhla horda Rusů a vrhla se na ţeny. Byly brutálně znásilněny, lhostejno jestli mladé nebo 

staré. = (139) 

 

= Úplně vyčerpáni jsme kolem půlnoci dorazili do Pohořelic, kde jsme první noc strávili ve vy-



bombardované škole. Další den jsme museli ven a byli ubytováni ve zcela primitivních barácích 

obilného sila, kde jsme spali na holé cementové podlaze. Těţce nemocní a mrtví mezi mnoha 

podvyţivenými dětmi. = (127) 

 

= 31. května jsme dorazili do Pohořelic. Měli jsme strávit noc v halách na řepu tamnějšího cuk-

rovaru. Odpoledne byla bouřka se strašnou průtrţí mračen. Na loukách, na kterých stály na pilí-

řích řepné haly, bylo vody po kolena. Tu se mi stal takový malér, ţe mne muţ, který mne chtěl 

vytáhnout nahoru do haly, upustil a já spadla do vody. Osatní lidé byli mokří jen po kolena, já ale 

úplně. Noc byla chladná. Vítr se proháněl otevřrenými halami a my cvakali zuby. Další den se 

objevily první příznaky úplavice a tyfu. = (141) 

 

= Svou matku, která byla těţce nemocná se srdcem, jsem místy nesla na zádech. Krátce před Po-

hořelicemi jsme potkali mého otce. Strávili jsme noc na betonové podlaze v nějaké stáji. Za svítá-

ní se okamţitě pokračovalo dál. = (54) 

 

Kaţdý, kdo měl ještě sílu, se snaţil dostat co nejrychleji odsud. V Pohořelicích nevládl jen tyfus 

a úplavice, ale také teror gard a rudoarmějců: neustále přicházejí zprávy o znásilňování. 

 

= Kaţdou noc přicházeli Rusové. Ţeny a dívky byly odvlékány nebo znásilňovány rovnou na mís-

tě. Kdo je chtěl bránit, byl sraţen paţbami. Matka mne vţdycky schovávala pod dětský kočárek. 

= (05) 

 

= Zůstali jsme ještě několik dnů a byli ubytováni v obrovském dřevěném baráku. K jídlu jsme 

dostávali pouze řídkou vodovou polévku s trochou zeleniny a bramborami a slabou černou kávu. 

Rumunští vojáci, kteří se usadili na kraji tábora, nám občas vyměnili chleba, cukr nebo margarín 

za něco cenného. V noci vládl často strach, kdyţ si ruští vojáci přicházeli pro ţeny a dívky. V dů-

sledku katastrofálních hygienických poměrů docházelo k onemocnění úplavicí a tyfem. = (21) 

 

= První noc jsme strávili ve sklepě, který se podobal stáji. Všichni byli tiše jako myšky, aby si 

nás Rusové nevšimli. Další dny jsme se usídlili v obrovských obilných sýpkách. Kaţdý si přinesl 

slámu na kamennou podlahu. (…) Co se zde odehrávalo celé noci v následujících třech týdnech, 

se vymyká veškerému popisu. Kdyţ jsme večer ulehli na svá tvrdá lůţka a pomalu se začínalo 

stmívat, vynořovaly se uţ u vchodu hrozivé postavy. Byli to ruští vojáci. Prohledávali baterkami 

celé dlouhé řady a hledali mladé dívky, které chtěli odvléci. Scény, které se zde odehrávaly, byly 

do nebe volající. Vedle Gerti leţela Wilfriede Rossmann, třináctileté překrásné děvče. Na ni měly 

tyto bestie spadeno. Její matce, která ze všech sil volala o pomoc, přiloţili pistoli na prsa. Boj byl 

hrozný a my ostatní jsme museli být úplně zticha. 

(…) My matky jsme pak balily kaţdý večer své dcery do dek. Děti v těchto úkrytech sténaly, pro-

toţe měly málo vzduchu. Kdyţ Rusové nenašli co hledali, začali prostě vyhánět ţeny. Ţádná 

z těchto obětí se nikdy nevrátila. Pak jsme začali všichni volat hlasitě o pomoc, abychom na toto 

řádění upozornili Bulhary, kteří tábořili nedaleko od nás. Trvalo vţdy nekonečně dlouho, neţ se 

Bulhaři* objevili a Rusy zahnali. 

* Zde je moţný omyl. Na jiném místě se hovoří o Rumunech. 

K jídlu jsme měli jen to, co jsme si přinesli v taškách. (…) Pak vypukla úplavice. Nebyly ţádné 

léky, ţádné záchody. Byly vykopány dlouhé příkopy a nad nimi upevněny dřevěné tyče. Muţi 

i ţeny museli tyto latríny pouţívat společně. Nám uţ bylo všechno jedno. = (109) 

 



= Která z ţen se mohla schovat, unikla znásilňování Rusy, kterým čeští hlídači otevírali brány. 

Mnozí, kteří dosud pochod smrti přeţili, zemřeli v následujících dnech na vyčerpání, úplavici ne-

bo tyfus. Všem, kteří přeţili a dorazili pak na rakouské území, se navěky vryl do duše pohled na 

proud lidí, táhnoucí se od obzoru k obzoru a na postavy, sténající bolestí v příkopech. = (96) 

 

= Občas problesklo tu a tam světlo kapesní svítilny. (…) Náhle se vedle mne pohnula Brňanka, 

kterou jsem předtím ani nezpozorovala. Nahmátla mne ve tmě a tiše se zeptala: „Kolik je ti, děv-

če?“ „Čtrnáct a několik měsíců.“ Ona na to: „Byla jsem v posledních týdnech v Brně v pracov-

ním táboře a vím, ţe naši tyrani mají také strach, například z nakaţlivých nemocí.“ Pak uplácala 

z vlhké hlíny, cihlových úlomků a kousků slámy lepkavou hroudu a pomazala mne s ní v obličeji, 

na krku a na hrudníku. „Zůstaň klidně leţet,“ šeptala. „Aţ přijdou, pokusím se jim namluvit, ţe 

máš mokvavou vyráţku.“ Světla lamp se blíţila, přeběhl nás kuţel světla. Ţena mi ještě ovázala 

kolem hlavy nějaký hadr, takţe nebylo vidět mé copy. Kromě toho jsem asi ještě strachy cvakala 

zubama. Vypadalo to jako zimnice. Kuţel světla slábl a nakonec se ztratil. Oddechly jsme si 

a z vyčerpání usnuly. Kdyţ se rozednilo, můj stráţný anděl uţ vedle mne nebyl. = (158) 

 

= Večer onoho strašného svátku Boţího těla jsme dorazili do Pohořelic a naše malá skupina se 

uchýlila do velké skladové haly, kde jsme se uloţili ke klidu, pokud se vůbec o klidu dá hovořit. 

Venku se celou noc střídaly silné dešťové přeháňky, které nevýslovně stupňovaly utrpení lidí, tá-

bořících venku. U nás ale se ve velké budově rozléhal křik ţen a dívek, které byly bez ohledu na 

děti a nemocné odvlékány Rusy a Čechy, aby byly znásilněny. K tomu se ozývalo kňourání dětí 

a sténání nemocných a pak těch, které přes den stráţe zranily. = (28) 

 

= Mnozí přicházeli do Pohořelic tak oloupeni, ţe jejich jediným majetkem bylo to, co měli na so-

bě. K jídlu nebylo nic. Ţádný div, ţe si nyní a pak v následujících dnech vyhrabávali hladovějící 

lidé ze smetišť polozkaţené brambory. (…) V noci přicházeli Rusové, kteří hledali mladé ţeny… 

na spaní nebylo pomyšlení. Část vyhnanců musela ráno pokračovat. Pro ty, kteří v Pohořelicích 

zůstali, začalo brzy masové umírání. Byli to většinou ti, kteří byli kvůli vysokému věku, nohám 

plným jizev a puchýřů, nemocem a tělesné slabosti vyjmuti z transportu. = (146) 

 

= Pohořelice: nocleh v silu. Nebylo nic k jídlu ani k pití. Kolem 22 aţ 23 hod. velký rámus. Vra-

zila sem horda opilých Rusů. Češi jim otevřeli vrata, aby mohli Rusové ţeny znásilnit. Tentokrát 

měla moje matka štěstí. Schovala mne za rourou v silu. Ráno měly děti dostat mléko. To ovšem 

bylo vylito. Organizátorovi této akce, Čechovi z Pohořelic, bylo vyhroţováno zastřelením. = 

(104) 

 

= Se setměním naši hlídači zmizeli. Má matka a já jsme strávily noc v příkopu u silnice. Za svítá-

ní jsme pochodovali dál po silnici, na které leţelo mnoho mrtvol, směrem na Pohořelice a dorazili 

tam do záchytného tábora (prázdné haly na obilí). Naše řady brzy prořídly úplavicí, tyfem a jiný-

mi nemocemi, Rusové si v noci vybírali oběti mezi mladými ţenami a dívkami. Jak jsme s matkou 

byly rády, kdyţ jsme se mohly po osmi dnech nastěhovat k jedné Rakušance do „privátu“. Spaní 

po dvanácti v obytné kuchyni bylo královské proti táboru. = (103) 

 

= Kolem poledne nám byly přiděleny baráky. (…) Chybí příleţitost se umýt. (…) Přepadla nás 

epidemie. Uţ první den zemřely stovky lidí na paratyfus. (…) Po několika dnech na nás ţeny za-

čali Rusové číhat. V noci vtrhli do tábora (…) utekli českým hlídačům. Staří muţi, kteří chtěli ţe-

nám pomoci, byli zmláceni (…) Jedna mladá ţena dostala chrlení krve a ráno zemřela. = (64) 



 

= Byl večer a my dorazili z posledních sil do Pohořelic. (…) Lidé byli ze spousty ran oteklí k ne-

poznání, ruce a nohy plné podlitin. (…) Noc byla opět nocí hrůzy, ţádný spánek, jen strach z Ru-

sů, kteří tu samozřejmě vybírali ţeny pro loupání brambor (tak se tu říkalo hanebnostem) = (68) 

 

Sanitární poměry byly tak mizerné, ţe ţivotu nebezpečné epidemie na sebe nedaly dlouho čekat. 

Vznikalo zlé podezření: patří snad epidemie k ďábelskému plánu, jak se zbavit co nejvíce Němců, 

neţ dojdou na rakouskou hranici? Nemálo přeţivších věřilo, ţe oběti přicházely úmyslně o ţivot. 

To samé si také myslí český právník Dr. Jaroslav Klenovský, který při zpracovávání těchto udá-

lostí narazil na případ Pokorný (viz naftalínový důstojník v dodatku). 

 

= K smrti unaveni jsme brzy usnuli. Podél vnějších stěn baráků vykonávali zesláblí spolutrpitelé, 

nemocní tyfem nebo úplavicí, svou potřebu. Následek pití vody v Rajhradu. = (92) 

 

= Také pro svého devítiměsíčního syna nemám ţádné prádlo, ţádné pleny. Museli jsme pochodo-

vat celý den a přišli pozdě večer do Pohořelic. Byli jsme ubytováni ve vybombardovaném cukro-

varu. Noc jsme museli strávit na špinavé betonové podlaze. Nebylo nic k jídlu ani k pití, ţádná 

příleţitost k mytí a praní, ţádný záchod. Jako záchod jsme měli pouţívat staré necky na maltu. 

V celém prostoru byl pronikavý zápach. Můj syn vypadá špatně. Uběhla noc a pomalu se rozde-

nívá. Nikdo se neptá, jestli jsme hladoví nebo ţízniví. = (02) 

 

= Ráno musíme táhnout dál. Má babička uţ nemůţe na nohy. Její dcera, teta Mitzi, říká, ţe s ní 

zůstane a bude se o ni starat. Tak se také stalo. Asi po čtrnácti dnech babička zemřela. Teta Mitzi 

přeţila a našla v Linci nový domov. Z jejího vyprávění jsme se dozvěděli o smrti babičky, o smrti 

přivdané tety, neteře stavitele mostů Lindenthala, která se údajně otrávila, o pomoci Dr. Erwina 

Hesse, Vídeňana, který působil během války jako kněz ve Starém Brně a dvakrát týdně jezdil na 

kole z Vídně do Pohořelic, aby dovezl na pomoc léky. Teta říkala, ţe v Pohořelicích umíralo den-

ně asi 50 – 60 lidí, kteří byli naloţeni na ţebřiňáky a odvezeni. = (92) 

 

= K večeru jsme dorazili do Pohořelic, kde uţ bylo několik tisíc vyhnaných, úplně vyčerpaných 

Němců napěchováno do čtyř velkých baráků. Všude tu vládl příšerný chaos, matky zoufale hleda-

ly své ztracené děti a opačně. Leţeli jsme ve čtyřech dlouhých řadách na holé betonové podlaze. 

K jídlu a pití nic nebylo, teprve později přijel občas vůz se sudy na močůvku a přivezl v nich vo-

du. Říkalo se ale, ţe nemáme nic pít, ţe Češi tu vodu otrávili. Občas přicházeli rumunští vojáci 

a rozdělovali tenké krajíčky chleba. Hned v prvních dnech jsme všichni onemocněli, tyfem 

a úplavicí. Staří, zcela vyčerpaní idé leţeli ve svých výkalech, zvratkách a krvi. Před baráky bylo 

vykopáno několik jam, přes které bylo poloţeno prkno na sezení. Bylo to příliš málo latrín pro 

mnoho tisíc lidí, trpících úplavicí. V tomto vedru zde byl příšerný zápach. 

Nechtěla jsem chodit na tyto znečištěné latríny, běţela jsem dál do pole. Český hlídač na mne 

střílel. Denně umíralo asi 60–70 lidí hlady, na úplavici, tyfus a vyčerpáním, většinou děti a staří 

lidé. Ráno byli mrtví vytaţeni před baráky, hozeni na ţebřiňák a o pár metrů dále v poli zaházeni 

ve velkých jámách vápnem a zahrabáni. Také já jsem přitom musela pomáhat. Nejstrašnější 

vzpomínka: vedle nás leţela matka s pěti malými dětmi. Jednoho rána byla mrtvá, zemřela hlady. 

Děti křičely, to nejmladší lezlo po mrtvé. Za námi 83letá ţena, mrtvá v krvi a výkalech. Vytáhli 

jsme je ven a museli je nechat leţet přímo na slunci před baráky. Kdyţ se úplavice a tyfus šířily 

stále více, byli na smrt nemocní naskládáni do jednoho baráku. Bylo jich jistě několik set, leţeli 

tam v hrozném vedru a zápachu na holé podlaze, umírali a nikdo jim nemohl pomoci. Po třinácti 



dnech a nocích – úplavici jsme měli všichni, nejhůř na tom byl můj desetiměsíční bratr, neměli 

jsme ţádné plenky, balili ho do trávy, aby neleţel jen ve svých výkalech a krvi, protoţe uţ byl ce-

lý opruzený – se matka rozhodla z tohoto tábora utéci. Za 3000 korun nám chtěl jeden známý po-

hořelický Čech pomoci uprchnout. Sestra měla peníze schované ve svých botách – lyţákách. Mí 

76 a 77letí prarodiče, polomrtvi hlady a těţce nemocní nás zapřísahali, abychom je vzali s sebou. 

Vidím to před sebou jako dnes, jak babička klečela ve svých totálně zašpiněných černých hed-

vábných šatech na zemi a prosila matku se sepjatýma rukama: „Grétičko, vezmi nás s sebou!“ – 

Matka to ale odmítla, nemohla riskovat, protoţe oba staří lidé uţ byli příliš slabí, neţ aby ušli víc 

neţ jen několik kroků. 

Kdyby nás dopadli, byli by nás všechny zastřelili. Pro matku muselo být toto rozhodnutí hrozné, 

chtěla nám dětem přece zachránit ţivot. Plazili jsme se tedy v noci z tábora a táhli za seboukočá-

rek. Často jsme museli miminku zakrývat ústa, aby nebylo slyšet jeho pláč a pokňourávání. Ne-

objevili nás. Schovali jsme se v nějaké stodole, kde nás zahlédli rumunští vojáci, ale nic nám ne-

udělali. = (05) 

 

= Toto mnoţství lidí bylo nacpáno do haly pro letecké motory. Nic k jídlu, pár kostek cukru, to 

bylo vše… Další den onemocnělo mnoho lidí na úplavici. Byl vydán rozkaz, ţe Němci musí sami 

zahrabávat své krajany, kteří cestou zemřeli. Museli jsme tyto lidi (z nichţ někteří se ještě hýbali) 

skládat na velkou hromadu. = (111) 

 

= Uprostřed noci k nám do předpokoje poloţili z nějakého jiného pokoje umírající ţenu. Její sna-

cha, švagrová brněnské básníčky Helly Eschnerové, měla tři malé děti. Jedno z nich, pětileté děv-

čátko, mělo vysokou horečku. (…) Náhle se umírající ţena vztyčila, vykřikla a zhroutila se. (…) 

Ještě v noci jsme vynesli mrtvolu na dvůr. = (64) 

 

= Zcela vyčerpáni jsme dorazili v noci do Pohořelic a byli tu nastrkáni do zle poškozené školy. 

Strava se nekonala ani teď, ani později. Nazítřín ás dohlíţitelé odvedli do pohořelických obilných 

sil. Tam jsme museli strávit na holé cementové podlaze a pod širým nebem několik dní. Vedle 

nás houfně umírali zesláblí spolutrpitelé, kteří pak byli nehumánně odstraňováni. K „očistě“ 

a k praní a mytí nádobí jsme měli k pouţití kádě a sudy na dešťovou vodu. Tato voda ovšem byla 

zcela zamořena úplavicí. Naše teta Marie Kuhlová tu v Pohořelicích doslova umřela hlady. Od-

vezli jsme ji bez rakve na trakaři do otevřeného hrobu, kde uţ leţeli jiní mrtví. = (72) 

 

= Dnes 31. května večer 22 hod. Pohořelice. Zůstali týden v Pohořelicích. 4000 lidí přišlo o ţivot 

a je zahrabáno na poli. V rozbombardovaných silech se odehrávají neuvěřitelné scény. Čtyři vel-

ké haly, všechny plné vyhnanců. Umírají hlady jako mouchy; od dětí aţ po devadesátileté starce. 

Umírají ve vlastních výkalech, bez jakékoli pomoci. Jdou dále do Mušova. = (06) 

 

„Můj syn Gerhard, 9 měsíců, zemřel v Pohořelicích.“ = (80) 

 

Počet obětí se ještě zvýšil krutostí některých dozorců 

 

= Byly zde (sice) k pouţití dvě toalety, ty ale byly určeny jen pro český personál. Jeden starý 

zmlácený muţ musel tyto toalety neustále čistit, ale holýma rukama. Panstvo, které sem smělo 

chodit, vykonávalo totiţ svou potřebu ne do záchodových mis, ale vedle na zem – a to schválně. 

Jednoho dne leţel tento muţ strašlivě ztlučený před záchodovými dveřmi a byl mrtev. = (68) 

 



= Můj bratr Karel dodnes vypráví, jak tenkrát jako osmiletý zaţil, jak v táboře Pohořelice byl ně-

kolik metrů vedle něj zastřelen 75letý těţce nahluchlý muţ jen proto, ţe se na příkaz stráţce oka-

mţitě nezastavil. = (62) 

 

= Nemocní zůstali ve skladové hale. (…) Tři čeští hrobníci pohřbili v masových hrobech 890 

mrtvých. Tito mrtví byli se svými daty úmrtí zapsáni na listině mrtvých. Katecheta Jan MRVA 

částečně shromáţdil tyto podklady a svázal z nich MATRIKU mrtrvých. = (70) 

 

Rumunští vojáci jsou zmiňováni pochvalně, neboť neúnavně pro Němce vařili a také pomáhali ţe-

nám, kterým hrozilo znásilnění. 

 

= Neúnavně vařili pro Němce polévku a skromně vypomáhali léky. = (71) 

 

Protoţe na pochodu do Pohořelic bylo mnoho rodin roztrţených, nastalo v táboře velké hledání. 

Kdo měl štěstí, mohl se opět shledat se svými rodinnými příslušníky nebo se něco dozvědět o je-

jich osudu. Z toho, co vyhnaní vyprávěli, se většinou hrůzou jeţily vlasy. Jen tu a tam probleskla 

jiskra lidskosti. Laskavost a krutost si byly často velmi blízko. 

 

= Viděl jsem na ruce starého muţe obvaz. Pak jsme se dozvěděli příčinu: Teta Gerti (…) tlačila 

během pochodu v kočárku svou mladší, asi tříletou dcerušku, zatímco starší, asi šestiletá dcera šla 

vedle ní. Starší dcerka byla útrapami putování a rozrušením tak vyčerpána, ţe hrozilo, ţe se 

zhroutí. Tuto situaci pozoroval z pomalu jedoucího nákladního auta sovětský voják a chtěl pomo-

ci. Zvedl vyčerpané dítě, posadil ho do auta a rozjel se směrem na jih. Vše proběhlo bleskurychle 

– a tu teprve si teta Gerti a její otec uvědomili strašlivou situaci: kde, jak a kdy opět uvidí dce-

rušku a vnučku? Vţdyť se nemohli zeptat ani na hodného pomocníka ani na nákladní auto (…) 

Poznávacího čísla si v tom rozrušení nikdo nevšiml. V následujících hodinách byla šokovaná ro-

dina na kraji zoufalství, ale pak se jako zázrakem splnila naděje, ve kterou postiţení uţ ani ne-

doufali. (…) Kdesi na okraji Pohořelic stálo plačící dítě, kde je sovětský voják vysadil. Dědeček 

se k němu rozběhl s výkřikem ulehčení. To se ale zřejmě nelíbilo českému banditovi, rozmáchl se 

bičem a praštil starého pána přes ruku, aţ tekla krv. Všichni ale byli s Boţí pomocí opět pohro-

madě. = (158) 

 

= K večeru jsme dorazili do Pohořelic. (…) Náhle jsem uviděla spoluţačku z Ivanovic. Měla 

jsem takový hlad, ţe jsem se jí zeptala, jestli nemá něco k jídlu. Ze strachu před svou matkou mi 

tajně strčila kousek chleba se sádlem a opět zmizela. Uţ jsem oní nikdy nic neslyšela. Mezitím 

byli všichni nahnáni do skladových hal v Pohořelicích. Začala jsem hledat svou matku, s chlebem 

schovaným pod blůzou. Běhala jsem halami a neustále volala: „Maminko Riedlová, maminko 

Riedlová!“ Měla jsem štěstí, ţe zaslechla mé volání. Rozběhla jsem se k ní. Vedle nás leţela ne-

známá ţena, která si také směla vzít něco s sebou. V noci začalo pršet a protoţe haly neměly stře-

chy, byli jsme brzo promočeni. Byl konec května, ale noci byly ještě velmi studené. Třásla jsem 

se zimou a náhle mi paní, která leţela vedle nás, půjčila deku. = (49) 

 

= V táboře jsme potkali mnoho známých. (…) mou uctívanou profesorku zpěvu paní Kaliwodo-

vou (zemřela v Pohořelicích), dvorního radu Augusta Schnabela s chotí (zemřeli v Pohořelicích), 

vdovu po továrníkovi paní Hirte (zemřela v táboře) atd. = (64) 

 

Část vyhnanců se v Pohořelicích zdrţela jen jednu noc, ostatní zůstali déle. Kdo měl ještě trochu 



sil, snaţil se co nejrychleji opustit zamořený tábor. 

 

= V Pohořelicích jsme strávili noc, chvílemi vsedě, chvílemi vleţe na betonové podlaze tovární 

haly. Příštího dne se šlo dál. = (115) 

 

= Dalšího dne se pokračovalo dál, ale předtím jsem probrala své zavazadlo a všechno, co jsem 

nutně nepotřebovala, jsem zde nechala. (…) Druhý den se šlo do Mikulova, kde nás ještě v noci 

kolem 23. hod. hnali za hranice a přenechali nás našemu osudu. = (07) 

 

= Přenocovali (v Pohořelicích ve velké hale na cementové podlaze. Druhý den ale hned pokračo-

vali, protoţe uţ zde bylo mnoho nemocných (úplavice). = (74) 

 

= Poté, co jsme se shledali, jsme si opět dodali odvahy. (…) Chtěli jsme zpátky do haly, ale pak 

jsme na druhém konci uviděli Rusy, kteří tam řádili a tak jsme se rozhodli jít dál, a sice do Znoj-

ma, kde jsme měli známé. Cesta tam ale byla uzavřená a tak jsme museli jít s ostatními směrem 

na Mikulov. = (93) 

 

 

Někteří z vyhnanců měli moţnost jet soukromě, jiní pouţili dopravní prostředky, které zorganizo-

valy české úřady, aby se rychleji zbavily Němců, kteří nebyli schopni pěšího pochodu. 

 

= Mladí museli následujícího dne hned pokračovat, protoţe se sem valily další kolony vyhnanců. 

Dohlíţitelé vyhnali všechny z tovární haly. Sanitáři prohlásili, ţe pro staré a nemocné budou 

obstarány vozy od sedláků, které je převezou přes hranice, zřejmě během dne. Matka musela jít 

na práci do Hrušovan. Slíbila jsem jí, ţe na ni budu čekat na hranicích do Rakouska, ať se stane, 

co se stane. = (57) 

 

= Poslední noc (…) byla strašlivá. Celou noc jsme nespali, protoţe Rusové si chodili vybírat ţeny 

a děly se ještě jiné divné věci. Brzy ráno jsme hbitě sbalili své věci. Babi uţ velmi špatně chodila, 

neboť byla zesláblá úplavicí. Posadili jsme se na vůz a odjeli přímo do Mikulova a dále do 

Mušlova. = (142) 

 

= Za svítání jsme se připlíţili k silnici, kde na nás čekal známý Čech se ţebřiňákem. Odvezl nás 

do Dolních Dunajovic u Mikulova k příbuzným. To byla naše záchrana. Později jsme se dozvědě-

li, ţe dědeček a babička bídně zahynuli jen o dva dny později. = (05) 

 

= Po několika dnech přistavili pohořeličtí sedláci své ţebřiňáky, naloţili nás a odvezli na hranici. 

Matka si v Pohořelicích roztrhla o špinavé prkno holeň. Rána způsobovala stále více potíţí. = 

(21) 

 

 

5.4 Pochod k hranici 

 

Protoţe se uţ první noc část dozorců sebrala a odešla, nebyly některé skupiny další den ráno hlí-

dány a mohly cestu do Rakouska absolvovat na vlastní pěst. Jiní byli dál hnáni ostrahou. Pro po-

stiţené byly v Pohořelicích připraveny náklaďáky. Ne všichni tito lidé je ale pouţili. Mnozí měli 

strach, ţe ztratí své příbuzné. Pochodovali dál pěšky do Mikulova a získali ještě mnoho trpkých 



zkušeností. 

 

= Druhý den musí zdraví jít dál. Cesta pokračuje po noci strávené v mokru, zimě a špíně, s prázd-

ným ţaludkem a beze spánku. Pořád ještě prší. První den byl utrpením prach, nyní je to vlhko. 

Nohy jsou plné puchýřů, záda bolí, v rukou chybí síla, kterou odčerpalo mnohahodinové tahání 

kufrů a srdce se třepe strachem. Dorazíme na hranice ţivi? 

Ostraha přestála noc dobře a nálada je odpovídající. Paţby pušek jsou praktický nástroj, vyzkou-

šený na mnoha hřbetech. Kdo je vyčerpán a uţ dál nemůţe, padne buďto sám do příkopu, nebo 

mu tam pomůţe několik ran paţbou. Silnice musí zůstat volná pro kolony, které jdou za námí. = 

(30) 

 

= Ráno opět nejistota a čekání. (…) V 10 hod. pochod pokračuje. Mnoho lidí tu ale musí zůstat, 

protoţe uţ nemohou. V dalších dvou týdnech z nich 1600 zemřelo. Náš průvod šel směrem na 

Mikulov. V Nové Vsi nikde ani ţiváčka. Obyvatelům asi bylo přikázáno, aby se zdrţovali doma. 

Kdyţ náhle z jednoho domu vyšla selka s kbelíkem vody, mysleli si mnozí, ţe budou nyní moci 

uhasit ukrutnou ţízeň, vyvolanou velkým vedrem. Za trest pak museli půl hodiny klečet na štěr-

kové silnici. Mezi potrestanými jsem zahlédla svou příbuznou Hedwigu Truschkovou, která byla 

ještě mlácena gumovým obuškem. = (139) 

 

= V 10 hod. ráno jsme byli hnáni dál do Mikulova. Na kraji silnice stáli naši milí staří lidé, kteří 

uţ nemohli a také nemocní, které sem dovezli na vozech. Byl tu také můj třiaosmdesátiletý otec, 

má nemocná sestra a můj švagr. Mnozí prosili o kůrku chleba. Neměl jsem nic. Zde jsem viděl 

svého otce naposled. Zemřel v červenci v Rakousku na úplavici. (…) Vesnice Mušov a Nová ves 

byly úplně zničené. Zde se odehrály poslední válečné boje. Z lesa nám do obličeje vanul nasládlý 

vítr, byl cítit válkou a smrtí. = (140) 

 

= Na cestě z Pohořelic se táhly nekonečné davy lidí, všechno lidé bez domova a nyní brzy i bez 

státu. Lidí, kteří měli ten strašlivý osud, ţe je brutální svévole vyhnala z rodné hroudy. Jen proto, 

ţe byli Němci. (…) 

To, co jsme vlastnili, co nám bylo uloupeno, naše vlast, majetek, náš krásný útulný domov a pře-

devším náš niterný rodinný ţivot, nám nikdo nemůţe vrátit. Všichni rodinní příslušníci rozpráše-

ni. Mnozí cestou ztratili své děti, jiní matky, sestry atd. Je to nekonečné utrpení. Kaţdý den, kdyţ 

se probouzíme, nemůţeme pochopit, ţe se nám přihodilo něco tak strašlivého, ţe je to skutečnost 

a ţe krásné a šťastné časy jsou ty tam. Bylo by snad dříve moţné, ţe nějaký stát vyţene své obča-

ny, kteří se mu znelíbí, do jiného státu? Nechal by si to potrefený stát líbit? = (83) 

 

= Pomalu ale jistě se průvod rozdělil na více částí. Skupiny zůstávají pohromadě a pokoušejí se 

přimět vyčerpané, aby vydrţeli. V mnoha případech je to marné. Podél silnice je chaotický zma-

tek. Kufry, batohy, lidé, odhozené předměty, kufry a opět lidé. Těl v příkopech je s přibývajícími 

kilometry stále víc a víc. Nikdo se o ně nestará, zůstávají leţet. Vzadu jedou vozy s nemocnými 

a několik zrekvírovaných valníků. Jejich osádky se napřed snaţily mrtvé a vyčerpané posbírat, 

ale je jich příliš mnoho. = (30) 

 

= Dalšího dne se šlo dál, uţ ne v uzavřeném průvodu, ale po skupinách. Neustále se objevovala 

nová nařízení. Jednou byli lidé vyzváni, aby odevzdali zbylé peníze – pokud se u někoho nějaké 

najdou, bude dotyčný zastřelen – pak zase museli odevzdávat noţe a později zase nůţky. = (115) 

 



Poté, co se průvod rozdělil na jednotlivé kolony, opět se začaly ukazovat rozdíly mezi lidmi: kde 

veleli brutální fanatici, tam se mlátilo dál, kde se prosadila pohodlnost, tam se i pomáhalo. 

 

= Dalšího dne museli všichni, kteří byli schopni chůze, táhnout dál. Nějaký Rus mi hodil do ko-

čárku balíček s jídlem: silný krajíc chleba s vepřovým sádlem a škvarkami. Hladové děti jedly 

v chůzi. Cesta pokračovala lesem. Náhle z něj vyskočil nějaký muţ, hodil mi do kočárku balíček 

a rychle zmizel. Něco takového bylo přece zakázáno. Toho dne jsme popošli pouhé tři kilometry. 

Neustále jsem musela nechávat unavené děti, aby si odpočinuly. Uţ to nebyl uzavřený průvod 

a také dohliţitelé byli lidštější. Byli asi uţ také unaveni. = (53) 

 

= Mé matce daroval na cestě nějaký Rus plechovku surového cukru a chleba jsme ještě měli od 

četníků. To byla naše cestovní strva. Pro děti jsme po cestě vyţebrali trochu mléka. Většina dětí 

umírala během tohoto pochodu na podvýţivu nebo střevní katar. Mému synovci Peterovi byl na 

cestě právě rok. U kaţdé studny jsme prali pleny a věšeli si je pak na záda, aby uschly. Chvílemi 

musel můj syn sedět v hlubokém vozíku, abychom umoţnili ostatním matkám, kterým byly ko-

čárky odebrány, aby aspoň chvilku mohly své děti vézt. Druhý den jsme ještě stále pochodovali 

na hranice se střílejícím a mlátícím doprovodem. Zde nás pak večer nechali leţet v zemi nikoho. 

Po cestě zemřelo mnoho starých lidí. Pošli jako dobytek v příkopech a zůstali tu leţet. = (24) 

 

= Celkem brzy jsem se zase zařadili do průvodu, který šel přes Mušov. Sedláci nesměli vycházet 

z domů, byli zaháněni samopaly a dívali se z oken vytřeštěnýma očima na silnici, po které se táhl 

lidský had. Jakási selka, která právě dovařila brambory pro svá prasata, je postavila ve velkém 

drátěném koši vedle silnice a vběhla do domu. Kaţdý, komu se podařilo popadnout brambor, byl 

šťastný! = (11) 

 

= Etapa do Mušova byla trýznivá (…) Pokračovali jsme nyní v malých skupinách, protoţe hodně 

lidí uţ odpadlo. (…) Ti, co zůstali, tak byli vystaveni ještě větší zlovůli. Nad naše hlavy se stříle-

lo, aby nás popohnali. Mlátilo se a lidem byly odebírány poslední věci. = (116) 

 

= Kdyţ jsme stále pokračovali v tomto vedru, udělalo se mé matce náhle zle a stihl ji srdeční ko-

laps! Poloţila jsem ji do stínu pod odstavený náklaďák. Náhle přišli Češi a chtěli s vozem odjet, 

aniţ by na mou matku brali ohled. S velkou námahou jsem ji vytáhla zpod vozu. Po několikaho-

dinách se šlo dál. Děly se hrozné věci. Čechům se zdálo, ţe jdou lidé moc pomalu. Začali průvod 

bičovat. Tím se celá věc ještě zhoršila. Mnozí zůstali leţet v příkopech. Zemřeli vyčerpáním, mu-

čením, na rány a kopance. (…) Byly nám zcizeny poslední věci. Skutečně nám zbyl jen „kapes-

ník na pláč“, jak to nařídil Beneš. Vlevo a vpravo od silnice leţely stovky mrtvých. Náhle přijela 

cisterna a rozdělovala vodu vyčerpaným. (..) Voda byla napumpována v blízkém potoce, ve kte-

rém uţ leţelo několik mrvých krajanů. = (111) 

 

= Putování pokračovalo. Před námi, vedle nás, za námi ţeny, starci, děti. Má tehdy sotva čtyřletá 

sestřenice capala statečně s námi s malým baťůţkem na zádech. Vtom zastavily ruské náklaďáky 

a vojáci slíbili lidem, ţe je svezou. Ti, co stáli nejblíţ, hodili radostně svá zavazadla na korbu, 

chtěli vylézt – náhle přidal šofér plyn – a lidem zůstalo jen to, co měli na sobě. = (92) 

 

= Tohoto druhého dne jsme došli aţ na rakouskou hranici k Mikulovu. Cesta byla dlouhá 25 km 

a naši dozorci byli stále brutálnější. 

Lidé, co nám chtěli podat chleba nebo vodu (i Češi) byli z kolony ze silnice vyháněni. V Mušově 



bylo dokonce i faráři zakázáno podat ţíznivým, zesláblým, ztěţka se vlekoucím lidem vodu. 

Ohroţovali ho a nakonec zahnali. (…) = (70) 

 

= Nyní se jde dál jednotvárnou krajinou jiţní Moravy. Tato úrodná země se proměnila v poušť. 

Vesnice jsou všude zničeny, všude je cítit odporný zápach spáleniště, obrovská ţitná pole, sahají-

cí aţ k obzoru, jsou zarostlá plevelem a vlčími máky. Pitná voda, kterou bychom v tomto vedru 

tak potřebovali, nikde není. Češi dokonce zasypali studny. Lidé hasí ţízeň ve špinavých louţích, 

i kdyţ rozum se tomu brání. 

Kdyţ jsme v Mušově zastavili, nechal starosta vybubnovat: „Odevzdejte mléko pro děti uprchlí-

ků“; málem ho to stálo hlavu. 

Drnholec a okolí, čistě německé oblasti, jsou srovnány se zemí. Vedro a tíha zavazadla mne tak 

ţenou k vodě, ţe ztrácím všechny zábrany. Lidé, kteří uţ dál nemohou, zůstávají leţet u silnice. 

Kaţdá zbytečnost se zahazuje. Také já nakonec musím obětovat kufr tety Annie, protoţe 

u ţ emůţu. Kaţdý tak postupně odkládá svůj majetek, aby si zachránil holý ţivot. Za soumraku se 

blíţíme k Mikulovu. Zdálky vidíme ruiny známého zámku. Náhle zde vidíme leţet schoulenou 

postavu s uzlíkem. Je to teta Marie, kterou uţ jsem týdny neviděl. V blízkosti hranic se proti davu 

postaví houf českých důstojníků. Odpočítávají vţdy sto lidí a ty pouštějí k hraniční kontrole. Češi 

nás zdlouhavě prohledávají a odebírají nám české mince a bankovky. Schoval jsem si něco 

v podšívce a tímto zachránil. 

Tato evidentně připravená opatření a rovněţ nasazení českých důstojníků v uniformách nám ni-

kdy nedovolí omlouvat krutosti jako chyby jednotlivých partyzánů. Odpovědnost nese celý český 

národ, jehoţ stát zde nasadil své orgány. = (13) 

 

= Mikulov! Zde jsem strávila dva šťastné učitelské roky. Jak často jsem se svými ţákyněmi vy-

běhla na svatý vrch. Na ţíněnkách jsme tehdy cítily, ţe ţijeme, dýchaly, jásaly, zpívaly a – mod-

lily se! Pane Boţe, zapomněl jsi, jak jsme Ti byly vděčné? Teď nás kolem těchto vzpomínek vede 

soldateska a Ty, Ty to dovolíš? Je to snad skutečně naposled, co smíme spatřit naši milovanou 

vlast – a zrovna – v nejkrásnějším jarním hávu. Ţádné slzy, ţádný pláč, všechno je tak neskuteč-

ně bolestné. (…) 

Ve vesnicích, kterými jsme prošli (kilometrový lidský zástup) – jsme nesměli vstoupit na ţádný 

chodník a nedostali pitnou vodu. Viděli jsme jen nenávistné, někdy – ano i ty – soucitné tváře 

a šlapali a hladověli a ţíznili. Nikdo nesměl vystoupit z řady, i potřebu jsme museli konat během 

pochodu. Ţeny s kočárky tupě kráčely a tlačily před sebou miminka, zasypaná peřinami, jídlem, 

šatstvem a občas nepotřebným kuchyňským zařízením. „Dále, dále.“ A pak se nám přece jenom 

trochu ulehčilo – nemuseli jsme do Ruska, ale šli jsme k rakouským hranicím. Na krátké trase 

jsme museli navţdy zanechat milé přátele. Pan Rückert, náš soused, zemřel. Jeho ţena u něj zů-

stala a tak se nám ztratila z očí. Baronky Rohrerovy, obě sestry téměř devadesátileté, zemřely 

v příkopu vyčerpáním. Děti usínaly v náručí svých matek a uţ se neprobudily. Přijel povoz: „Kdo 

uţ nemůţe – toho odvezeme.“ Mnoho starých lidí si nastoupilo, šli dobrovolně! – Uţ jsme o nich 

nikdy nic neslyšeli. = (55) 

 

= 1. června jsme dorazili do Mikulova. Vlevo a vpravo od silnice postavilo obyvatelstvo kbelíky 

s vodou a syrovými bramborami. Na náměstí jsme se zastavili. Posadila jsem se na kameny a dí-

vala se na domy v odlesku zapadajícího slunce. Dodnes se divím, ţe má matka všechno vydrţela, 

byla přece nemocná se srdcem. (…) Pak jsme došli k dvířkám malého dřevěného baráčku. Vlevo 

a vpravo stáli Češi, kteří na nás volali „Heim ins Reich“ (domů do Říše). A tak jsme byli v Ra-

kousku. Byla velmi studená noc. Pamatuji si ještě, ţe jsme všichni tábořili na louce, má matka 



a já jsme seděly schované pod dekou. To bylo dobře, neboť se zde potulovalo mnoho temných 

postav, které člověku vzaly ještě to poslední, co měl. = (20) 

 

= Dalšího dne vedlo naše putování přes Mikulov do vysněné svobody v Drasenhofenu. Hrůzné 

činy, které jsme viděli během pochodu, se nám nesmazatelně vryly do paměti: staří a nemocní, 

kteří seděli v příkopech a partyzáni je častovali kopanci. Příbuzní, kteří byli hnáni puškami s ba-

jonety. Mladá matka šestinedělka, která nesla v rukou své mrtvé novorozeně. Gumové obušky, 

které bez rozmyslu dopadaly na klopýtající zástupy. = (04) 

 

= Pak opět začal hon. Mezitím nás ubylo. Někteří staří a nemocní uţ nemohli. Mnozí byli nadáv-

kami a ranami ještě jednou donuceni pokračovat v pochodu, ale mnoho jich zemřelo. Já sám jsem 

viděl postiţené děvče, které se staralo v příkopu o nemocnou umírající matku a které pak bandité 

hnali ranami dál. Pud sebezáchovy nám dodával nadlidskou sílu. Běţeli jsme o ţivot, navzdory 

hladu a únavě. Oba kočárky střídavě ztrácely kolečka, museli jsme vozíky občas spíš nést nebo 

vléct k další zastávce, (…) Večer jsme dorazili na rakouské hranice a zůstali zde, opuštěni dopro-

vodem, leţet. = (46) 

 

 

5.5 Poměry na hranici 

 

= V ranních hodinách jsme byli zase sehnáni dohromady a pokračovali jako v nekonečné tresta-

necké koloně. Naši ozbrojení hlídači tu byli opět s námi. Zůstalo zde mnoho nemocných a sla-

bých. Poprvé nám české obyvatelstvo nabídlo vodu nebo chleba. S díky jsme přijímali, kdyţ s na-

ši stráţci nedívali. Večer jsme byli na rakouské hranici u Mikulova. V této noci, tak blízko Raku-

šanů, jsme začali trochu ztrácet strach z našich pronásledovatelů. Další den nám naši honáci řek-

li, ţe uţ můţeme jít dál sami a tak jsme přešli hranice a byli volni. Ţádný domov, ţádná střecha 

nad hlavou, ţádné peníze – vyhnání jsme ale přestáli ve zdraví. Mnozí staří, nemocní a slabí to 

nedokázali. 890 mrtvých pohřbených po cestě k hranici v masových hrobech. Mnoho zmrzače-

ných, kteří se dostali přes hranice, pak stejně zemřelo. = (89) 

 

= Lidé, kteří uţ dál nemohli, byli tak dlouho biti, aţ vstali nebo zůstali leţet. Matky s umírajícími 

kojenci seděly v příkopech. Krátce před rakouskou hranicí jsme byli prohledáváni kvůli cenným 

předmětům (tělesná prohlídka) a bylo nám všechno odebráno. = (106) 

 

= Pak se šlo přes Dolní Dunajovice a kolem 20. hod. jsme se vlekli Mikulovem. Museli jsme ješ-

tě přes kopec a uţ se s námi náš doprovod loučil a přál nám: „Dobrý vstup do Říše, Rakušáci uţ 

na vás čekají!“ Češi obírali ještě poslední osoby. Kaţdý Čech se tehdy činil na vlastní pěst. Sku-

tečně jsme ještě zahlédli, jak nějaký finanční úředník nechal jednoho muţe vysvléci z kalhot 

a pak ho s pohlavky a pěknou přezdívkou „darebáku“ kopnul přes hranici. = (11) 

 

= Jdeme dále přes Mikulov aţ k hranici. Zde mi Češi ukradli poslední peníze, neţ mi dovolili 

překročit rakouské hranice. = (06) 

 

= 2. 6. 45: Češi nás ţenou přes hranice. (…) Nějaký mladý Čech mne mlátí svým „Baldou“ 

(obuškem) do břicha, protoţe můj chlapeček řekl: „Mami, já musím lulat.“ Mé dítě pak několik 

dnů vůbec nepromluvilo. = (76) 

 



= Další den brzy ráno se šlo dál a ostraha nás hnala aţ na hranici k Drasenhofenu. Mnozí se 

dovlekli na hranici, aby pak v Rakousku vyčerpáním zemřeli. Koho před hranicí opustily síly 

a zhroutil se, toho vojáci zastřelili. = (49) 

 

= Doufali jsme, ţe budeme moci v Mikulově přespat, ale museli jsme pokračovat aţ na hranici 

(…) Dokud budu ţít, nezapomenu na strašlivý záţitek. Na konci Mikulova šla před námi mladá 

ţena. Vezla v kočárku malé dítě. Vtom přišla nějaká Češka a kočárek jí sebrala. Ubohá matka tu 

stála s téměř nahým dítětem v náručí a my jsme jí nemohli pomoci. = (115) 

 

= Dalšího dne jsme pochodovali aţ do Mikulova. (…) Protoţe byla tma, nemohli jsme rozeznat, 

kde jsme. Má matka a já jsme spaly na hromadě kamení. (…) Matce vytrhli z uší náušnice a vy-

tloukli dva zlaté zuby. (…) Jedna ţena měla dvojčata, kterým bylo sedm měsíců. Byl jí sebrán 

kočárek. = (101) 

 

= Dalšího dne se šlo přes hranice. Před hranicemi jsem viděla mladou ţenu, která nesla v náručí 

své mrtvé miminko. Prosila mne, abych nic neprozradila. Chtěla ho alespoň v Rakousku pohřbít. 

K večeru nás po stovkách odpočítávají a otevírají závoru. Unaveni a vyčerpáni jsme si lehli do 

polí. Noc byla studená. Neměli jsme ţádnou deku. = (84) 

 

= Pohraniční stanice byla vybombardována. Museli jsem spát pod širým nebem. Strhl se silný 

déšť, průtrţ mračen. Brzy ráno jsme museli vyhodit matrace z dětského kočárku. = (84) 

 

= Uţ byla tma a my se snaţili obejít ty, kteří rabovali na vlastní pěst a dostat se do země nikoho. 

Tam ale na nás Rakušané nečekali. Široko daleko nebylo vidět ţádný tábor, jen holá neobdělaná 

pole. Na nich tábořilo neuvěřitelné mnoţství lidí (…) byli to všichni ti, kteří si mysleli, ţe uţ dál 

nemohou – my jsme k nim také patřili – jen tak, na polích. = (11) 

 

= Další den se pokračovalo do Mikulova. Místem k přenocování se tentokrát stala louka, kde se 

ţeny staly pro Rusy levnou zvěří a my jsme celou noc slyšeli jejich křik. Další dne nás u Dra-

senhofenu pustili přes hranici do Rakouska. = (52) 

 

= Vstoupili jsme tedy do země nikoho. Bylo uţ pozdě večer. Většina lidí si ze strachu před další-

mi hrůzami a zabíjením lehla těsně k sobě a pořád ještě nemohla uvěřit tomu, ţe jsme konečně 

překročili rakouské hranice a (…) ţe jsme v DRASENHOFENU. = (111) 

 

= Na odpočinek jsme se zastavili pozdě večer na nějaké louce. Museli jsme strávit noc venku bez 

přístřeší. Zde se ještě jednou všechno prohlíţelo a sebrali nám všechno cenné za výhrůţek a bití. 

Opět přišli s ostrahou Rusové. Celou noc zneklidňovali táborníky znásilňováním. Na této louce 

pak zůstali staří a zesláblí lidé, jejichţ osud je nejistý. 85 vyhnanců bylo pohřbeno pod svými 

jmény na šestnácti hřbitovech v okolí. = (70) 

 

= Na louce za českou pohraniční stanicí se nám naskytl obraz hrůzy. = (127) 

 

= Kdyţ jsme se brzy ráno rozhlédli, poznali jsme, proč jsme celou noc cítili nepříjemný nasládlý 

zápach. Tábořili jsme totiţ na bojišti a tu a tam ještě ze země vyčnívaly koňské mršiny. Rychle 

jsme toto místo opustili a kaţdý nyní běţel jak o ţivot dál sám. Netroufali jsme si jít po silnici, 

protoţe po ní neustále jezdila ruská vozidla. (…) Někdy jsme se jim nestihli vyhnout, ale Rusové 



s námi a hlavně s dětmi soucítili. Dávali nám chléb, salám a polévku. Mléko pro děti jsme vyţeb-

rali u sedláků, směli jsme také přenocovat v prázdných chlévech a stodolách. Někdy jsme ale na 

nic nenarazili a tak jsme strávili noc schouleni pod stromy. = (46) 

 

= Přiblíţili jsme se k rakouské hranici. Před námi se vynořily mikulovské věţe a Pálavské vrchy. 

Brzy budeme zachráněni! Zepředu jsme slyšeli zvěsti: „Rakušané uzavřeli hranice“. Nikdo tomu 

nechtěl uvěřit, vţdyť jsme se přece ještě cítili jako soukmenovci. Pak přišlo potvrzení zvěstí – je 

to skutečnost! Davu se zmocnilo zklamání, které ale brzy ustoupilo fatalismu, vyvolaném vyčer-

páním. = (92) 

 

= Devět dnů poté: rakouská pohraniční stanice byla neobsazená, v příkopech a kolem zničeného 

domu leţelo nespočetně mrtvol ve strašném stavu. = (116) 

 

 

6. Poměry v jihomoravských pohraničních obcích 

 

Rakušané náhle uzavřeli hranice buď na příkaz nebo se souhlasem sovětské okupační moci, ne-

boť pohraniční obce na rakouské straně byly přeplněny vyhnanci. Pro mnohé lidi tak začal ţivot 

v nejistotě. Například na křiţovatce Perná/Dolní Dunajovice se průvod rozdělil do tří kolon, kte-

ré pokračovaly kaţdá jiným směrem, bez ohledu na rodinné vazby. Po uzavření hranic dostal to-

tiţ organizátor pochodu smrti nařízení z Prahy, aby rozdělil brněnské Němce do jihomoravských 

vesnic a pouţil je jako pracovní síly v zemědělství (viz naftalínový důstojník v dodatku!). Nemocní 

a staří lidé tak byli odtrţeni od svých příbuzných. 

 

= Na křiţovatce Perná/Dolní Dunajovice byl náš průvod rozdělen na tři části. Jedna část šla vle-

vo, druhá vpravo a třetí pochodovala rovně na Mikulov. Mnohé rodiny tu byly nemilosrdně roz-

děleny. 

= Nepomáhaly prosby a škemrání, tak byla například rozdělena rodina Langerových 

(Zimmermannových). Dcera Fanni Mansbartová musela s dětmi na jednu stranu, babička s nej-

menším, těţce nemocným dítětem na druhou stranu. Kdyţ ho Fanni Mansbartová po několika 

dnech zase našla, bylo polomrtvé hlady a babička mezitím zemřela. = (139) 

 

V pohraničních obcích na jihomoravské straně nacházeli vyhnanci různé poměry. V některých 

vesnicích ještě byli němečtí sedláci, v jiných uţ byly německé statky v českých rukou. Ale jiţ téměř 

všude fungovaly české národní výbory. Je to zajímavé jiţ proto, ţe jihomoravská pohraniční ob-

last včetně Pohořelic nepatřila k „Protektorátu“, ale k dolnímu Rakousku a ještě před nedávnem 

stále pod čistě německou správou. Rudá armáda se však postarala o rychlé převzetí moci. 

 

 

Perná 

= Stáli jsme na návsi v Perné a čekali. Přicházeli sedláci a vybírali si schopné pracovní síly. Zů-

stávaly tu pak ţeny s malými dětmi a staří lidé. Vládcem obce byl čeledín z Dunajovic, který nás 

šikanoval všemi moţnými způsoby. Pak přicházeli Češi odjinud, kterým se říkalo  „zlatokopové“ 

a vybírali si domy, takţe se z čeledína stával sedlák a ze sedláka čeledín. (…) Paní Marzinková 

měla dceru s plicní chorobou, která měla dvě děti ve věku dva a čtyři roky. Dostala za práci 

u sedláka kbelík s hroznovým vínem. Kbelík jí byl odebrán. Paní byla obţalována z krádeţe a za-

vřena 8 dnů v obecní šatlavě. Rakušané nejprve tento velký zbídačelý průvod nepustili do země, 



protoţe sami za Rusů hodně trpěli. Zpátky Brňané nesměli a tak museli přenocovat v zemi niko-

ho. Z velké bídy a hladu vznikla úplavice a tyfus, na které umírali převáţně staří lidé a děti. Cesta 

z Brna do Vídně byla lemována stovkami mrtvých, kteří jsou svědky takzvaného humánního vy-

sídlení. = (140) 

 

Hrušovany 

= Matce se podařilo podat mi z Hrušovan do Drasenhofenu zprávu. Pak se jí povedlo uprchnout 

s pomocí jihomoravského sedláka, který naloţil na svůj ţebřinák spoustu rodin, mezi nimi i mou 

matku s jednou brněnskou známou. Tak se dostala ke mně do Drasenhofenu. Ostatní pracovní sí-

ly v Hrušovanech musely ještě celé měsíce za strašných podmínek dřít a dorazily pak do Rakous-

ka aţ po sklizni, pokud měly štěstí. Tak jako teta Hegerová (Karafiátová). = (57) 

 

Mušov 

= Zůstali týden v Mušově, spali ve stodole. Richarda chtěli odvléci Rusové, protoţe si mysleli, ţe 

je děvče. Julie vaří pro všechny vyhnance koňské maso (…) ve velkém kotli. Němečtí obyvatelé 

byli vyhnáni aţ později. = (06) 

 

= Krátce před Mušovem se má matka úplně zhroutila. Musela jsem ji nést aţ do vsi, kde nám ně-

jaký člověk z národního výboru přidělil na kraji vesnice domek, kde bydleli chudí sedláci, kteří 

uţ vůbec nic neměli, ale byli to Němci. Brambory, které nám selka vařila, pro nás byly lahůdkou. 

Pro svou čtyřtýdenní dceru jsem dostala 1/8 l mléka a to, panečku, něco znamenalo. Později jsme 

byli přeloţeni do příjemného domu ke třem starým lidem, kteří uţ také nic neměli a přesto se 

s námi i o to málo dělili. Také se občas objevili Rusové, kteří nám dali nějaké potraviny. 

Jednoho dne jsme zachránili před znásilněním mladou sousedku, jíţ právě zemřel dvouletý sy-

nek. Ţena se mi odvděčila sklenicí vepřového sádla, které jsme uchovávali jako svátost a dávali 

dceři, trpící černým kašlem. Po ustavičné těţké práci (samozřejmě zadarmo) u nezkušeného čes-

kého sedláka nás jednoho dne ve čtyři hodiny ráno zase shromáţdili a hnali na hranici do Mikulo-

va, kde jsme byli konečně „volni“. Pak jsme dorazili do Drasenhofenu, kde jsme museli 8 dní po-

čkat a téměř zde umřeli hlady. = (93) 

 

= Byli jsme nacpáni do německé vesnice, kterou její sedláci mezitím opustili. Od této chvíle jsme 

museli nosit bílé pásky na rukávech s písmenem N (Němec) a stali se z nás zajatci. Měli jsme 

štěstí, ţe jsme se dostali do domu, kde byla kráva a truhla s moukou. Stará paní, která zde zůstala, 

byla skutečný anděl pro naše děti. Kaţdý večer nám totiţ darovala hrnek mléka a lţíci mouky. 

Musím ale také popsat noci, pokud mi budou stačit slova. Čeští partyzáni vyrazili dveře, aby 

umoţnili potulujícím se Rusům přístup k německým ţenám. Leţeli jsme na podlaze na trošce slá-

my. Zde se odehrávaly srdceryvné scény. kdyţ chtěl jeden válečný invalida uchránit svou 

čtrnáctiletou dceru před znásilněním, byl brutálně zastřelen. Nesměl být pohřben na hřbitově, ale 

za hřbitovní zdí. = (26) 

 

= Nová Ves se jmenovala vesnice, kde pro vyhnance porazili vola. Měla jsem štěstí, ţe jsem uko-

řistila místečko v malé kuchyni v opuštěném domě. Mohla jsem tu na kamnech ohřívat silný vý-

var a po lţičkách jím krmit děti, které trpěly silným průjmem. Vzala jsem si také z domova černý 

čaj a tak se děti zotavovaly. Naštěstí byl v naší místnosti také starý muţ, který uměl rusky. Za-

chraňoval nás před Rusy slovy: „Cholera!“ V Mušově jsem našla prázdný vozík a plačící děti ve 

sběrném táboře. Tentokrát to byl větší opuštěný hostinec. Zde stál kotel a na sto litrů vody bylo 

přiděleno 5 kg masa. Směla jsem dojít pro maso k řezníkovi a byla zařazena do kuchyně. Tak 



jsem občas dostala potají kost a mohla dětem uvařit polívčičku navíc. V prachu silnice jsem našla 

nějaké fazole a kdyţ se vývar ochutil dobytčí solí, byla z něj silná polévka. Děti stále ještě umíra-

ly a matky měly kromě smutku také v nocích strach. I mne to potkalo. První přinesl čerstvý voňa-

vý chleba a myslel si, ţe matka musí pro své hladovějící děti být svolná se vším (…) vţdyť on 

chce jen trochu lásky. Další přišel s velkým rámusem a hned mi přiloţil ke spánku pistoli. Děti se 

probudily a začaly strachy naříkat. Bála jsem se o jejich ţivoty, ale pak mi druhého dne řekli lidé, 

ţe jejich hlasitý pláč zaplašil dalších osm. = (53) 

 

= Druhého dne jsme přišli do Mušova, kdysi německé vinařské vesnice. Našli jsme tu opuštěné 

statky a utábořili se ve stodolách v seně a slámě. (…) Čechy uţ jsme ţádné neviděli, ale v blíz-

kosti byli ruští vojáci a ti přicházeli do domů a vybírali si ţeny; bylo strašné poslouchat nářek 

a pláč týraných ţen. = (69) 

 

= V Mušově nás ubytovali u německé selky a donutili nás zde zůstat osm trýznivých dnů a nocí. 

Tam jsme všichni dostali úplavici. Devátého dne nás nějaký sedlák odvezl na hranici, kde nám 

čeští pohraničníci sebrali poslední majetek. = (116) 

 

= V Pohořelicích jsme museli zůstat aţ do 7. června do odpoledne. Pak jsme putovali dál do No-

vé Vsi. (…) Odsud nás odvezli povozem do Mušova a vysadili uprostřed silnice. Vyhnuli jsme se 

táboru na Mušlově a přenocovali u německých sedláků, kteří se nás přátelsky a pohostinně ujali. 

Bohuţel také je brzy vyhnali Češi z jejich statků. = (127) 

 

Dolní Dunajovice 

= V Dunajovicích byli vyhnanci, kteří uţ se nedostali přes hranice, ubytováni ve stodolách a mu-

seli, pokud byli ještě práce schopni, vykonávat na zdejších statcích domácí a polní práce, někteří 

aţ do zimy. Kdo měl odvahu riskovat a dokázal se ještě jakţtakţ pohybovat, mohl do Rakouska 

dorazit uţ dřív – většinou na sovětských náklaďácích. Šoféři Rudé armády byli na hranici kontro-

lováni jen zběţně a mohli tak s převáděním podnikat dobré obchody. = (113) 

 

= Nyní jsme tedy došli do země nikoho v blízkosti bývalé rakouské hranice. Kdo toho dne nedo-

razil do Rakouska, musel zůstat v této zóně, kde vládly ty nejhorší poměry. Spaní ve školách ne-

bo stájích na holé tvrdé podlaze, kaţdé ráno se hlásit do práce a to za nadávek, jaké jsme ještě ni-

kdy v ţivotě neslyšeli. (…) Nikdo nesměl opustit toto místo, aby mohl najít své příbuzné a zná-

mé, bez propustky. Tyto propustky vydával pouze národní výbor. Ovšem záleţelo také hodně na 

tom, jakou náladu měl právě Čech, který je vydával. Jenom málokteří měli štěstí. Naše situace se 

nesnesitelně stupňovala. Někteří by byli rádi pokračovali, ale Rakousko uzavřelo své hranice 

s tím, ţe uţ nemůţe uţivit proud vyhnanců. (…) 

Ještě jednou jsme se pak pokusili odejít z Dunajovic. Nějaký Čech, který uţ mezitím převzal ně-

mecký statek, nám poradil, abychom se pokusili přejít rakouskou hranici načerno. Rozhodli jsme 

se podplatit šoféra ruského vojenského vozidla lahví kořalky, aby nás převezl do Rakouska. Po-

stavili jsme se ve třech na silnici u Nové hospody a ukazovali kaţdému projíţdějícímu autu lá-

hev. Všichni kolem nás projíţděli aţ dvacátý nakonec zastavil a naloţil nás. Rychle dojel na hra-

nici, pak na nás hlasitě zavolal: „ukrýt“ a rychle projel v těsném závěsu za autem, před kterým se 

otevřela hraniční závora, do Rakouska. Pořád jsme ještě nechápali, ţe jsme se náhle ocitli na svo-

bodě. Přestoţe jsme na druhé straně zanechali jistě nejméně polovinu svého skrovného majetku, 

zachránili jsme si tak ţivot. = (139) 

 



 

= Pozdě odpoledne jsme našli útulek ve škole v Dolních Dunajovicích. Byla tu připravená sláma, 

dostali jsme něco k jídlu a byla tu i voda, dobrá voda, které si kaţdý mohl nabrat, kolik chtěl. Lé-

kař z Dolních Dunajovic Dr. Gerstenbrand pomáhal nezištně nemocným. = (92) 

 

= Další den (v Pohořelicích) uţ jsme byla klidnější. Náhle se tu objevila moje teta a má matka se 

svým košem. Byl dost poničený od toho, jak ho táhla po zemi. Dno měl rozbité a pomalu se roz-

padal. jeho obsah byl nepoţivatelný. V potravinách byl prach a písek. Později nám ho v našem ji-

homoravském exilu jeden košíkář opět vyspravil a vypletl mu nové dno. Koš nás provázel 15. 

března 1946 při vysídlení do Německa. = (160) 

 

Drnholec 

= Také my jsme vyrazili, ale dostali se jen do Drnholce. Tam jsme měli být všichni ubytováni 

v nějakém velkém táboře. My jsme ale našli na pár dnů u jednoho německého sedláka ubytování 

a práci. Pak se nám podařilo dorazit na otevřeném ţelezničním vagónu přes nebezpečné situace 

(Rusové!) do tábora Floridsdorf ve Vídni. = (72) 

 

Březí 

= V Mušově bylo ve stodolách stále méně místa a uţ tam nebylo nic k jídlu. Vydali jsme se zase 

na cestu a dorazili do německé vesnice Březí (Bratelsbrunn), leţící hned na hranici s Rakouskem. 

Tato vinařská ves uţ byla pevně v českých rukou. Místní komisař a policie nám dovolili zůstat 

a my jsme byli ubytováni u sedláka. (…) Musela jsem na místním komisařství vyřizovat písem-

nosti, samozřejmě bez odměny. Psaní se omezovalo na přejímací protokoly při předávání němec-

kých statků novým majitelům. = (69) 

 

= Nějaký muţ naloţil v Pohořelicích svůj ţebříňák lidmi a dovezl je na hranici s Rakouskem – 

Březí. Cena jízdného: jeden šperk za osobu. Tento muţ jel několikrát! (71) [Tato skupina přešla 

ještě téhoţ dne rakouské hranice] 

 

 

Cvrčovice 

 

= Našli jsme si v blízkých Cvrčovicích útulek na statku. Mohli jsme tam pomáhat v domácnosti, 

při hlídání dětí a při práci na poli. (…) Mezitím nastal podzim a rozšířily se zprávy, ţe budeme 

po bramborové a řepné sklizni odtransportováni zpět do Brna. Znamenalo by to další ţivot v tá-

boře za ostnatým drátem. Rozhodli jsme se proto tajně překročit hranice na ruském náklaďáku, 

schováni za sudy s naftou. Stalo se tak v říjnu 1945. = (103) 

 

Tábor Mušlov u Mikulova 

= Byli jsme asi čtrnáct dnů v táboře Pohořelice, kdyţ jsme se dozvěděli, ţe kdo chce pokračovat 

do Rakouska, můţe se opět vydat na pochod. Samozřejmě s ostrahou. U Mikulova jsme byli hná-

ni na vrch Mušlov. Byl tenkrát velmi horký den, lidé měli ţízeň a prosili na kolenou o doušek vo-

dy. Studny a voda sice byly po ruce, ale byli jsme upozorněni, ţe je voda zamořená a ţe se neho-

dí k pití. (…) Mé dítě a já uţ jsme jen sténali, protoţe jsme měli zrovna takový hlad a ţízeň jako 

ostatní. Rty byly horkem rozpraskané a tělo uţ nemělo dostatek vody. (…) A opět umíralo mnoho 

lidí. (68) 

 



= Tábor byl na kopci. (…) Voda byla z Mikulova dopravována koňskými povozy. Také zde se 

opět objevila úplavice a Bobi bylo nyní velmi špatně. Ţádné léky nebyly a proto opět zemřelo 

mnoho lidí na tuto strašlivou nemoc. (…) Jednoho dne musela jít teta do táborového špitálu umý-

vat nemocné. Špitál tvořily dva polorozpadlé dřevěné baráky, ve kterých leţeli nemocní bez jaké-

koli péče na slámě. Kdyţ přišla k jedné staré paní a chtěla ji umýt, nemohla jí sundat šaty. Po 

dlouhých pokusech se jí to nakonec podařilo. Zděsila se, neboť ţena byla celá rozeţraná červy. 

Také s naší Bobi to šlo z kopce. (…) Poslední den před odjezdem jsme jí ještě zašli na hrob 

a natrhali polní kvítí. Leţí v zákopu na kraji lesa ještě se dvěma dalšími pohřbenými. Její hrob 

zdobí jenom malý dřevěný kříţek. Bylo to naposled, co jsme mohli postát u jejího hrobu, neboť 

kříţ uţ se asi ztratil a nikdo uţ nikdy nenajde vzpomínku na naši hodnou, drahou Bobi. = (142) 

 

= Maminka zemřela 14. a dědeček 13. června. Oba na tyfus z hladu na Mušlově u Mikulova. = 

(73) 

 

 

7. V Rakousku 

 

7.1 Na cestě do Vídně 

 

Kolonám, které dorazily na hranici u Mikulova aţ ve tmě, se naskytl nezapomenutelný pohled. 

Údolí kolem celnice se změnilo ve světelný koberec, neboť vyhnanci měli ve svých nouzových za-

vazadlech ještě nějaká svítidla nebo alespoň zbytky svíček, které nyní zaţehli, aby osvítili tábor. 

 

= Zdálky byla vidět světla. Byly to hořící svíčky v zemi nikoho. Poloţili jsme se vedle ostatních 

do příkopů a čekali na ráno. Partyzáni zmizeli. = (159) 

 

= Kdyţ jsme se já a má rodina také konečně stali součástí této skupiny světel, zjistili jsme přes 

všechen strach a hrůzu, která nás neustále provázela, ţe se naši mučitelé ztratili. (…) (158) 

 

= Špinaví, hladoví a vyčerpaní jsme ulehli na louku. (…) Náhle tu v noci začal obcházet nějaký 

starý muţ a neustále volal: „Je tu někdo ze starého Brna?“ Muţ druhého dne ráno zemřel ţalem, 

protoţe nějaký Čech zabil jeho ţenu a on ji našel mrtvou. Krajané ji mrtvou přenesli přes rakous-

kou hranici. = (160) 

 

= (…) pak nám stráţci řekli: jděte do Rakouska, jste volni jako ptáci. Pohraniční stanice je vy-

bombardovaná. Museli jsme spát pod širým nebem, spustil se silný déšť, průtrţ mračen. Ráno 

jsme se vydali ţebrotou od vesnice k vesnici, směr Vídeň. Mému synovi není dobře, všichni mi 

říkají, ţe ho mám nechat umřít. Nikdo, kdo to nezaţil, si nedovede představit, jak je matce v ta-

kové situaci. Putujeme tedy chudí a bez domova ode vsi ke vsi. Nevíme, jestli je neděle nebo 

pondělí. Ţijeme z toho, co si vyţebráme. V noci spíme tam, kde nás nechají, většinou pod širým 

nebem nebo v seně. V Poysdorfu dostáváme od starosty víno, je to potrava pro naše děti, samo-

zřejmě zředěné. (02) 

 

= Sedláci v pohraniční obci jsou zděšeni. Přátelsky vypomáhají potravinami. Unavení lidé nachá-

zejí ubytování ve stodolách, na statcích a dokonce i ve stájích. Obec je ale malá a přichází sem 

stále více vyhnanců. Opět tráví tisíce lidí noc pod širým nebem. Je velmi chladno, skoro jako 

v zimě. Naděje ale stále ještě neumírá. = (30) 



 

= V Drasenhofenu jsme se dostali přes rakouské hranice. Ještě jednou nás prohledávali kvůli 

cennostem a pak jsme byli volni a mohli jít, kam jsme chtěli. Kdyţ jsme na silnici zahlédli Rusy, 

skočili jsme do příkopu nebo do křoví, neboť Rusové chytali hezké ţeny a dospívající děti (které 

potřebovali na hlídání krav a které uţ pak matky nikdy neviděly). Ve druhé vsi v Rakousku 

v Poysdorfu mi uţ bylo tak mizerně, ţe jsem myslela, ţe umřu. Jenom neustálé prosby Jorkla 

mne drţely při ţivotě (…) Při příchodu do Poysdorfu k nám přišly dvě mladé dívky ze vsi. Ustr-

nuly se nade mnou a odvedly mne ke své matce, která nám dala špenát a dovolila nám přespat 

v kuchyni. = (141) 

 

= Kdyţ jsme dorazili na rakouské území, potkalo nás to štěstí, ţe jsme si našli teplé a suché uby-

tování ve sklepě na brambory ve zničené celnici, zatímco venku si lidé lehali na mokrou louku 

tam, kam právě došli. Dalšího dne – vzpomínám si, ţe právě před rokem se narodila Ilse – jsme 

putovali přes Drasenhofen do Poysdorfu, kde jsme se usídlili v chodbě starobince vedle kostela. 

Cítil jsem se velmi špatně a byl šťasten, kdyţ jsme následujícího dne našli po útrpném putování 

v Bad Pirawarth útulek v domě vesnické švadleny. Vedro uplynulých dnů a hlad a ţízeň uhašená 

zamořenou vodou způsobily, ţe jsem trpěl jako mnoho ostatních průjmy a uţ nemohl dál. Přes 

den jsem leţel na zahradě na slunci, přímo na teplém trávníku, ţe jsem jen s námahou mohl otočit 

hlavu stranou, kdyţ mne opět přepadl záchvat zvracení. Celá skupina tak byla nucena setrvat 

v tomto pohostinném domě delší dobu kvůli mé nemohoucnosti. Teprve 6. června dovolil můj 

stav pokračovat v cestě do Vídně. Šoural jsem se úplně apaticky kupředu. U Wolkersdorfu jsem 

si na jedné vinici utrhl klacek jako oporu, zahlédl poprvé v dáli Floridsdorfský plynojem a byl 

osloven jedním starším sedlákem: „Tak co, stařečku, jde to ztuha, co?“ Jistě by mi tehdy nevěřil, 

ţe mi je necelých třicet devět let. = (28) 

 

= Dalšího dne jsme pochodovali směrem na Mistelbach. V klášteře v Mistelbachu leţelo na chod-

bách ve slámě mnoho nemocných na úplavici. (…) V první noci zemřelo v klášteře 30 lidí. Ráno 

jsme chtěli pokračovat, ale mamince nebylo dobře. Zeptali jsme se v hostinci Philippinetti, jestli 

bychom tu nemohli vypomáhat v kuchyni. (…) Hostinský souhlasil, ale spát jsme museli v úplně 

malém altánku na zahradě. (…) Další den jsme od hostinského dokonce dostali krajíc chleba a li-

pový čaj. A nyní do práce: mýt chodby, štípat dříví, nosit kbelíky vody, loupat brambory. Hostin-

ský musel vařit pro Rusy. (…) Kolem oken neustále procházejí krajané z Brna. Jakási ţena prosí, 

zda by pro své dítě nemohla dostat dva horké brambory. (…) Dávám jí tři brambory. (…) S plá-

čem mi děkuje. Ostatní to vidí a také přicházejí. Rozdávám, co mohu. = (160) 

 

Protoţe byly rakouské pohraniční obce brzy přeplněny Němci vyhnanými z Brna a z dalších jazy-

kových enkláv, nedostávalo se brzy ubytování ani stravy. Lékárnám nestačily zásoby léků pro ne-

mocné, trpící tyfem a jinými infekčními nemocemi. Jen občas se ještě mimo hlavní trasu objevili 

sedláci, kteří vypomohli talířem polévky nebo ubytováním na slámě. Nejhorší ale bylo to, ţe se 

ţeny stále ještě nemohly cítit v bezpečí. Rakouská vinařská oblast patřila k sovětské okupační zó-

ně. Proto se stále ještě vyskytovali rudoarmějci, kteří znásilňovali ţeny a dívky. Tak proţily mno-

hé, které si myslely, ţe uţ mají nejhorší za sebou, ještě velice traumatizující záţitky na rakouském 

území. 

= V Drasenhofenu nám poskytla jedna starší ţena útulek na jednu noc ve ţlutém patrovém domě. 

(…) V noci se ale ozvalo bouchání na dveře a dovnitř vtrhli čtyři oţralí špinaví Rusové, vytáhli 

mne z postele jako kus dobytka a odvlekli do vedlejšího pokoje, kde jsem se stala jejich obětí. Ve 

vsi Schrick jsme směli přenocovat v kozím chlívku. Ráno jsme dostali sklenici kozího mléka, 



které jsme ale hned zase zvrátili, protoţe náš prázdný ţaludek nesnesl tak tučné mléko. Uţ týden 

jsem putovala bosa z vesnice do vesnice jako ţebračka. (…) občas kousek chleba, ale také hodně 

nadávek. Od ksindlu přes cikány aţ po nacistické svině. = (68) 

= V týdnu jsem většinou chodila se selkou na odlehlá pole nebo vinice. Jednou mne přepadl něja-

ký Rus, který přicválal ozbrojen samopalem. To, co se mi přihodilo, musely vytrpět stovky ţen. 

Průvod vyhnanců nebral konce. Denně ţebronili naši spolutrpící o ubytování a stravu. Místní fa-

rář neustále vyzýval obyvatele ku pomoci. Mnoho našich krajanů onemocnělo na tyfus nebo 

úplavici či zemřeli vyčerpáním. Jejich mrtvoly byly uloţeny do papírových pytlů a pohřbeny na 

místním hřbitově. = (21) 

= Ti Rusové! Kdyţ uţ jsme si mysleli, ţe jsme v bezpečí před Čechy, tak se nyní zase objevili 

Rusové. (…) Všude kolem bylo plno plačících prchajících mladých ţen a děvčat, které Rusové 

odvlekli do svých táborů a znásilnili. (…) Došli jsme aţ do Poysdorfu a pak jsme byli neskonale 

unaveni. Ubytovali jsme se v prázdné stodole, ale alespoň jsme měli střechu nad hlavou. Další 

noc jsme ale museli přenocovat venku; místní obyvatelé se obávali – nevím čeho. Také nám to 

neřekli, ale já si myslím, ţe tam Rusové chtěli ubytovat své koně. = (55) 

= V noci byli Rusové na lovu, ale dětský pláč je odrazoval. Naopak, dostávali jsme od nich pro 

děti polévku, chleba a salám. Mléko jsme si přes den vyţebrali od sedláků a tak jsme putovali – 

aniţ bychom se jednou převlékli – osm dlouhých dní různými oklikami, aţ jsme se dostali do 

Floridsdorfu. Zde jsme poprvé zase směli spát v postelích. Většina lidí, která viděla naše utrpení, 

s námi měla soucit a byla na nás velmi hodná. = (24) 

= Z Drasenhofenu jsme putovali do Poysdorfu. Po cestě byl můj ubohý starý otec ještě jednou 

přepaden bandity, fackován v mé přítomnosti, vláčen po zemi a byl mu odebrán poslední zbytek 

majetku. (…) neměl uţ nic jiného neţ svou hůl a oblek, který měl na sobě. Kolem deváté hodiny 

večer jsme dorazili do Poysdorfu, kde jsme přenocovali u sedláka Franze Strobla ve stodole. = 

(127) 

= 2. června jsme „putovali“ Drasenhofenem, Poysdorfem a dorazili v neděli 3. června v 11 hod. 

do Mistelbachu. Tam se nás ujala ţena mého bratra. 10. června dorazil můj otec. Zhroutil se před 

nějakým rumunským táborem, kde ho pak přijali a starali se o něj. Byl tak vyzáblý, ţe uţ nemohl 

sevřít rty. Dostal talíř polévky. Kdyţ jsem pro něj poprosila o druhý talíř, bylo mi řečeno: „To 

stačí, uţ má dost.“ Tím bych chtěla skončit, jsou to příliš drastické obrazy, které přede mnou vy-

vstávají z minulosti. = (20) 

= Po velké námaze jsme dorazili do Poysdorfu. Tam jsme po dlouhém hledání našli ubytování. 

Jakýsi lékař se velmi svědomitě ujal mé matky, ačkoliv měl jen málo léků k dispozici, protoţe 

mu Rusové všechno vyrabovali. Po několika týdnech jí řekl, ţe jen tak tak unikla amputaci nohy. 

Vydělávala jsem peníze pro nás tři prací na poli a v domácnosti u sedláků, kde jsme byli ubytová-

ni. Má matka pro ně zašívala.= (21) 

= Protoţe byl můj otec krejčí, šil pro sedláky za mléko a chleba. Po deseti dnech jsme dorazili do 

Vídně. = (159) 

= Ţili jsme z toho, co jsme si vyţebrali. V noci jsme spali tam, kde nás nechali. Většinou pod ši-

rým nebem nebo v seníku. = (102) 

Ve dnech nouze byla ochota pomoci brzy vyčerpána. Vyhnanci proto nebyli všude přijímáni přá-

telsky. 

= Rakušané nás také nechtěli. Hnali nás z jedné vesnice do druhé. Ztratit právo na vlast ne nejtěţ-

ší porušení lidských práv. Kdyţ je člověk donucen opustit svou vlast, jizvy minulosti se sice za-

hojí, ale zůstanou patrné. Rodina Gritzbachova sídlila v Brně jiţ od 18. století! = (84) 

= Překročili jsme klopýtavě rakouskou hranici, částečně dobrovolně, částečně kopáni, částečně 

hnáni. Tak jsme tu tedy stáli a byli nepřívětivě přijímáni. Zbavili jsme se však noční můry. Čeští 



dozorci s námi dál nešli a přenechali nás našemu osudu. A my jsme klopýtali dál, jednak s uleh-

čením ale zároveň stísněně, protoţe jsme viděli ten dav vyhnaných Brňanů, který nyní měli Ra-

kušané na krku. Noc pod širým nebem udělala z mé matky a ze mne dokonalé ţebráky, protoţe 

nám byla ukradena naše drahocenná taška. Drahocenná proto, ţe se v ní skrývala sklenice mar-

melády a veškeré naše doklady. Kdo nám ji sebral? Doufejme, ţe to byl někdo, kdo měl ještě vět-

ší hlad neţ my. = (55) 

= Kdyţ koncem srpna skončila většina polních prací, byli jsme našim „chlebodárcům“ na obtíţ; 

oni se neostýchali nás šikanovat. Kdyţ pak opět začaly jezdit vlaky, sebrali jsme našich pět šves-

tek a odebrali se do Vídně a pak dále do blízkosti St. Pölten, kde nás velmi dobře přijali příbuzní 

mého muţe. Zůstali jsme zde aţ do vysídlení do Německa, do ledna 1946. = (21) 

Pomoc na poslední chvíli 

= Také má matka padla vyčerpáním na zem, hořce jsem pak plakala. Tu přišly dvě ţeny z vesnice 

a odnesly mou matku do sálu, kde pro nás místní obyvatelé vařili kotel guláše. Kdyţ se matka 

trochu probrala, dostaly jsme kaţdá jednu naběračku. Posilněny obědem jsme kráčely dál, proto-

ţe za námi uţ čekala spousta lidí na jídlo. Kdyţ se setmělo, uviděly jsme prázdný dům a tam 

jsme si lehly k smrti vyčerpané na zem a usnuly. Ráno se šlo opět dál. Ţebrala jsem chleba, a ne-

našla nikoho, kdo by mi něco dal. Kdyţ jsme si udělaly v Mistelbachu na nádraţí přestávku, pro-

toţe má matka uţ nemohla, zašla jsem za ţenou výpravčího a poprosila ji o chleba. Dlouze se na 

mne dívala a pak mi pošeptala: „Kousíček ti dám, ale nikomu to neříkej, sama ho moc nemám.“ 

Snědla jsem chleba a zašla za matkou, abych jí řekla, ţe zajdu do vesnice sehnat pro ni nějaké 

jídlo. Chodila jsem ulicemi a zazvonila u jedněch dveří. Ven vyšla nějaká ţena a já plakala a ţeb-

rala. Zeptala se mne: „Jsi sama?“ „Ne,“ odpověděla jsem. „Na nádraţí čeká moje matka. Moţná, 

ţe pojede nějaký vlak. Chceme do Vídně. Tam bydlí její sestra. Moţná, ţe ještě ţije.“ Ţena řekla, 

ţe je jen domovnice, ţe se musí zeptat majitelky. Pak vešla do domu, za chvíli se vrátila a pozva-

la nás na večer. Musely jsme se napřed vykoupat v prádelně v neckách, pak vyprala naše věci, 

dala nám něco ze svého oblečení a nakonec jsme dostaly zeleninovou polévku. Pak se vrátili ma-

jitelé a vykázali nám na půdě místo k přenocování. Po mnoha týdnech jsme opět spaly ve skuteč-

né posteli. Po několika dnech chtěla má matka pokračovat v cestě, poděkovaly jsme a vydaly se 

do Wolkersdorfu. Tam jsem zase bloudila městem a hledala dobrou duši, která by nám dala na-

jíst. Zaklepala jsem na dveře jednoho statku, vyšla selka a ptala se, co chci. Řekla jsem jí, ţe jsem 

vyhnankyně z Brna a jestli nemá něco k jídlu. Pozvala nás s matkou dovnitř a dostaly jsme vídeň-

ský řízek s bramborovým salátem. Rusové jí právě zkonfiskovali poslední prase a nechali jí jen 

kus masa. (…) Těsně před Vídní uţ jsme nemohly a lehly si do trávy. Bylo nás tu víc lidí. Najed-

nou se cvalem přihnali ruští kozáci se svými malými koňmi a vozy. První něco zvolal, myslím, ţe 

to bylo rusky „stůj!“ a celý koňský průvod zůstal stát. Voják na koni na nás kývnul, kdo uţ ne-

můţe, toho kousek svezou. Napřed jsme měli strach, ale pak jsme přece jen vyšplhali na povozy. 

Vojáci nás dovezli aţ k Florisdorfskému mostu. odsud jsme museli pokračovat pěšky, protoţe 

most byl zničen. Na druhou stranu jsme se dostali po nouzové lávce. = (49) 

= (…) Mistelbach, v klášteře dostali z nouze polévku. 16. v Neubau. 17. dorazili do 

Niederkreuzstetten. Návštěva dr. Fischera, který mi dal na zlepšení mých zaţívacích potíţí tři va-

jíčka. Ubytování velmi dobré. Strava také. 18. 6. Hauzendorf, kde surový obchodník vynadal své 

ţeně, ţe mi dala vodovou polévku, ačkoli za ni chtěla jednu marku. Ve Schleinbachu jsem byl ve-

lice mile přijat paní Heinischovou, nechala by si mne u sebe déle, kdyby to byl místní starosta 

dovolil. Má denní trasa byla stále kratší, protoţe mi nohy vypovídaly sluţbu. 20. v Eibesbeuern 

v chlévě, 21. jsem potkal ing. Nießnera, který zařídil, ţe nás aţ do Florisdorfu svezlo ruské ná-

kladní auto. = (82) 

= Postupujeme pomalu, zastavujeme auta. Po dlouhém čekání nám zastavuje ruský poručík a ve-



ze nás aţ do Florisdorfu. Pak jsme pokračovali dál rozbombardovanou Vídní. Našemu utrpení 

ještě dlouho není konec. Nemůţu ani tolik zestárnout, abych zapomněla všechny ty strašné dny. 

Nejhorší bylo, ţe můj otec bídně zahynul v jednom českém táboře (pošel). Byla jsem tehdy se 

svou matkou, které bylo 42 let, se svým synem, 9 měsíců a mně bylo 24 let. Bez své matky bych 

to v ţivotě nepřeţila. = (02) 

Na rakouském území zemřelo ještě přes tisíc Brňanek a Brňanů, protoţe po nelidském trmácení 

uţ neměli sílu vzdorovat epidemiím tyfu a úplavice. 

= Obyvatelstvo se jich ujímá, jak můţe, ale epidemie se nezastaví ani předním. Hrobníci na ven-

kovských hřbitovech mají dnem i nocí práci. Jednotlivé hroby uţ vůbec nekopou, na to nemají 

čas ani místo. Masové hroby čekají na beznadějně nemocné. V blízkosti Poysdorfu zřídil farář 

nouzový špitál. Pustil se do boje s nemocí, po boku mu stojí brněnská lékařka. Nikde nejsou k do-

stání léky, není ani dost postelí pro všechny nemocné. V jednom baráku leţí stovky lidí, ze kte-

rých se jen málokdo uzdraví. Navzdory veškerým snahám se sanitární poměry nelepší. Dokud bu-

dou procesí nemocných navštěvovat latríny, nedá se nemoci zamezit. Hejna much bzučí kolem 

nemocných. Mouchy a úplavice si hledají své oběti. = (30) 

= Povedlo se mi s vypětím všech sil dostat přes rakouskou hranici svou nemocnou matku a dítě, 

nemocné úplavicí. Skončili jsme v Poysdorfu, kde má matka o několik dnů později zemřela. Sa-

ma jsem ji na hřbitově pohřbila. = (110) 

= Tato epidemie nezůstala na území Moravy. Putovala dál s lidmi, přestála posledních pár kilo-

metrů před hranicí, přišla s sebou do Dolního Rakouska, aby si zde našla své oběti. Další den po-

razila úplavice stovky obětí. Nemocní leţeli na loukách, v zahradách a na podlahách statků. Nedá 

se jim pomoci, protoţe nejsou ani léky ani lékaři. Stovky a stovky lidí zůstávají v dolnora-

kouských vesnicích na cestě do Poysdorfu. Zatímco se zdraví pokoušejí uniknout epidemii a do-

stat se do Vídně, plní odsouzenci k smrti stodoly a domy podél říšské silnice. = (49) 

= Má babička se dovlekla aţ do Drasenhofenu, kde zemřela na tyfus. = (106) 

= Z Mikulova se pak pokračovalo pěšky. (…) Sedláci pro nás měli jen nadávky, máme prý jít, 

odkud jsme přišli. V Mistelbachu byl velký klášter. Tam se nás ujali. (…) Také zde zemřelo hod-

ně lidí na úplavici. = (101) 

= Marii Ganzwohlové bylo 43 let a nesla na zádech dvouletou Heide, kdyţ našla na svém pěším 

putování na hranici v Drasenhofenu útulek ve stohu. Jedenáctiletá Neda nesla pytel se zásobami, 

který uţ však byl prázdný. Pětiletý Volker usnul vedle 82letého vyčerpaného dědečka Johanna 

Ganzwohla. Ten jim často říkal: „Děkuji, děti, já nemám hlad“ a ještě této noci si v Drasenhofenu 

vzal ţivot. Byl zde pohřben do masového hrobu. Neda pak Volkera vlekla aţ do Poysdorfu. = 

(50) 

= Kdyţ otec došel na rakouskou hranici do Drasenhofenu, byl prý velmi šťastný, pak ale tak ze-

slábl, ţe jej a s ním mnoho a mnoho dalších, kteří jsou také na fotografii u kostela, uloţili do ško-

ly v Drasenhofenu na slámu a kde pak krátce na to zemřel. = (23) 

= Smrt si vybírala v dalších dnech a týdnech bohatou ţeň mezi vyhnanci. Také můj dědeček se 

s námi v červnu 1945 rozloučil navţdy. (…) Ţe k tomuto umírání přece jen mohlo dojít na slam-

níku a pod střechou, vděčíme přátelské pomoci drobných sedláků – vinařů, kteří se, ač také denně 

postihováni rabováním „osvoboditelů“, neodvrátili, ale podle stavu majetku a svých sil poskyto-

vali pomoc pro přeţití. = (158) 

= Pak jsme došli do Wilkersdorfu. Tam jsme zůstali zcela vyčerpáni v částečně zničeném zámku. 

Mnoho lidí onemocnělo úplavicí, má matka rovněţ. Byla velmi slabá a měla otoky z hladu. (115) 

= My všichni jsme v Rakousku onemocněli tyfem a úplavicí. Dítě mé sestry a má tchyně zemřely 

ještě v červnu 1945. = (75) 



= Dostala jsem velmi vysokou horečku, stoupla aţ na 40o. (…) Maminka mne s jednou ţenou ze 

Stockerau odvezla na trakaři do špitálu. Tamější lékař diagnostikoval ještě něco daleko horšího 

neţ úplavici: paratyfus. Měla jsem čtrnáct dní neustále horečku a průjem. Uţ jsem ani nepozná-

vala svou matku. (…) Osm týdnů jsem leţela ve Stockerau v nemocnici. Ale mládí – bylo mi teh-

dy teprve osmnáct – a víra v Boha mi pomohly překonat také toto. Po této těţké nemoci jsem se 

znovu učila chodit a váţila 31 kg. = (160) 

= V ţádné vesnici nebyl povolen delší pobyt. Rakousko mělo (také) potíţe s potravinami (na cestě 

do Vídně zemřelo ještě mnoho lidí). Všichni byli jmenovitě zaznamenáni a pohřbeni ve společ-

ných hrobech (…) DRASENHOFEN: 186 mrtvých; STEINEBRUNN: 55 mrtvých; 

HERRENBAUMGARTEN: 3 mrtví, POYSDORF: 122 mrtvých; WETZELSDORF: 15 mrtvých; 

ERDBERG: 82 mrtvých; WILFERSDORF: 32 mrtvých; MISTELBACH: 165 mrtvých; BAD PI-

RAWARTH: 15 mrtvých; WOLKERSDORF: 27 mrtvých; STAMMERSDORF: 110 mrtvých; 

PURKERSDORF: 185 mrtvých a HOLLABRUNN: 69 mrtvých (…) ve 13 obcích 1066 vyhnan-

ců. = (70) 

Utrpení, odehrávající se na „říšské silnici“ nezůstalo utajeno ani arcibiskupskému diecéznímu 

úřadu ve Vídni. Kardinál Theodor Innitzer, pocházející ze severních Čech, byl o poměrech na br-

něnské silnici informován. Poslal na hranici prof. dr. Erwina Hesse z charitativní pomocné orga-

nizace arcidiecéze ve Vídni a obdrţel od něj zprávy, na základě kterých se obrátil písemně na 

státního tajemníka Leopolda Figla (pozdějšího spolkového kancléře), na vídeňského primátora 

Theodora Körnera (pozdějšího spolkového prezidenta) a na další úřední osoby, a vylíčil jim v do-

pisech utrpení vyhnanců a místního obyvatelstva: 

= Utrpení dosahuje vrchlu v Drasenhofenu a v jeho bezprostředním okolí na hranici. Pobývají 

zde staří, slabí a nemocní lidé. Dále všichni ostatní, kteří čekají na ztracené nebo nemocné členy 

rodiny. Není tu jediný lékař, absolutně ţádné léky, ţádné transportní prostředky. Drasenhofen do-

kázal nadlidské věci, starosta a obec jsou téměř vyčerpáni. Není zde domu, který by nebyl obsa-

zen 5–20 osobami. U silnice leţí umírající, vyčerpané ţeny, které rodí děti přímo na ulici, a ne-

mocní v beznadějném stavu. = (viz dokument z biskupského spisu v dodatku!) 

V této souvislosti však musí být také připomenuto, ţe se kardinál v dopise tehdejšímu policejnímu 

prezidentovi Vídně vůbec nezmiňuje o Brňanech, ale pouze o „sudetských Němcích vyhnaných ja-

ko příslušníci říše“, které pak zcela nelogicky formulací „jedná se o“ zařazuje do kategorie „na-

vrátilců a uprchlíků“. Protoţe podle českých údajů překročilo před uzavřením hraničních pře-

chodů v prvních červnových dnech r. 1945 rakouskou hranici kolem 10 000 Brňanů a Innitzer byl 

o stavu této záleţitosti informován, dá se předpokládat, ţe v oficiální korespondenci chtěl nebo 

musel dodrţovat jazykový úzus sovětské okupační moci. 

Vídeňská policie byla tehdy kontrolována sovětskou bezpečnostní sluţbou, která mohla být nebez-

pečná kaţdému, kdo prohlédl její zastírací taktiku a kdo jasně pojmenoval brněnský zločin, který 

byl od počátku drţen v tajnosti. To je asi také důvod pro to, proč Innitzer zdůvodňoval své volání 

o pomoc nejen zdravotními problémy uprchlíků, ale mluvil také o ohroţování veřejného pořádku 

a bezpečnosti, které by se mohlo vyvinout z „politického přesvědčení uprchlíků“. (viz dodatek!) 

 

 

7. 2 Příchod do Vídně 

 

Ve Vídni znovu očekával všechny Brňany, kteří zde neměli ţádné příbuzné nebo známé, ţivot v tá-

boře za ztíţených podmínek poválečné doby. Město bylo značně poškozeno bombami a dělostře-

leckými útoky. Mnoho domů nemělo okenní skla. K topení a vaření poslouţily stromy a lavičky 



z parků. Magistrátu se dařilo jen s největší námahou zásobovat vlastní obyvatelstvo. Také ra-

kouské spolkové země byly přeplněné. Ţádný div, ţe se všichni snaţili zbavit se uprchlíků a vy-

hnanců co nejdřív. 

 

Mnoho Brňanů a Jihomoravanů by jistě bylo rádo zůstalo v Rakousku. Především starší lidé, kte-

ří vyrůstali ještě za dob habsburské monarchie, se zde cítili více doma neţ kdekoli jinde, hlavně 

kvůli bohatým kulturním vztahům, které se zde vytvořily v průběhu staletí společným vzdělávacím 

systémem. Okupační mocnosti však trvaly na odsunu. Tak se podařilo jen málo Brňanům zůstat 

v alpské republice – a i pak pouze uzavřením sňatku s rakouským partnerem. 

Všichni ostatní byli odsunuti, většinou do Bavorska nebo Baden–Würtenberska. Jak můţeme vy-

číst z výpovědí našich svědků, docházelo také při tomto transferu k mnoha potíţím. Kapacity pro 

transport a přijímání byly kaţdý den značně omezeny. Velká část vyhnanců tak musela v Rakous-

ku setrvat ještě dlouho. 

 

Na brněnské ulici, severní výpadovce z Vídně, se jednotlivci a rodiny, které se ve městě nevyzna-

ly, formovali do větších skupin a přicházeli do záchytného tábora v jakýchsi uzavřenějších forma-

cích. 

 

= Pomalu se blíţíme k Vídni. Cestu dlouhou 170 km jsme urazili za 17 dní. Přicházíme k Říšské-

mu mostu. Jsem duševně tak zničená, ţe mne něco přitahuje magickou silou k zábradlí a šeptá 

mi: „Skoč s dítětem dolů a všechny problémy budou rázem pryč!“ Posunuji se stále více ke stře-

du a jsem ráda, kdyţ máme most za sebou. U silnice stojí stále více Vídeňanů, mnoho ţen pláče, 

ale pomoci nám nemohou. V centru města lezeme namáhavě přes zničený most. Jakýsi starý pán 

vyndavá z nákupní tašky chleba a strká ho Jorklovi do náruče. Na konci mostu stojí nějaký farář 

a směruje nás do tzv. „staré pošty“ v 1. nebo 2. obvodu. (…) Tam je ubytováno mnoho tisíc 

uprchlíků na slámě a starých matracích. (…) Našli jsme místečko uţ jen na schodech do dvora. 

(…) Při vchodu na záchod (dveře jsou vysazené) stojí nosítka s mrtvou ţenou. Záchody jsou 

v nepopsatelném stavu! (…) Vtom přinášejí novou mrtvolu a tu z nosítek strkají do papírového 

pytle. Dva muţi ji pak odnášejí pryč. To mne přivádí na myšlenku: beru Jorkla a stoupám s ním 

přes lidi do 1. patra. Tam chvíli čekáme, dokud opět někdo nezavolá ty dva muţe, aby odnesli 

mrtvolu. Neţ nás mohl někdo předběhnout, zmocnili jsme se rychle uvolněného slamníku. Utrh-

nu pak ze stěny kousek tapety a přikryji s ní znečištěné místo uprostřed a konečně se můţeme – 

asi po 30 hodinách – natáhnout. (…) Po několika dnech se musí matky s dětmi hlásit a jsme odsu-

nuti do patnáctého obvodu do Hockergasse 15. Tam se s Jorklem dostáváme do třídy ve 2. patře. 

Je tu 84 lidí, ubytovaných na dvupatrových dřevěných pryčnách. Jen málokteří mají slamník. Le-

ţím s Jorklem na dolním lůţku, nade mnou hezká černovlasá ţena s dvanáctiletým synem. Ani 

ona, ani my nemáme slamník. Uţ první noci se ukáţe, ţe se její chlapec počůrává. Kromě toho 

nás trápí štěnice. (…) Abych unikla povodni seshora a štěnicím, leţím raději kaţdou noc pod sto-

lem. Své kalhotky jsem vycpala starým papírem, posbíraným na ulici. (…) Tak má Jorkl alespoň 

polštář. (…) Slabostí uţ vůbec nechce vstávat. Rozhoduji se proto na konci července zajít do ně-

jaké vesnice a něco vyţebrat. Kromě trošky kozího mléka jsem ale nedostala nic a tak si vyhrabu 

půl batohu brambor. Jorkl je přešťastný, ţe jsem se opět vrátila. Kaţdý den mu v poledne vařím 

nad dvěma cihlami ve staré plechovce tři brambory. Trošku se zotavuje. 

Děti mladších ţen, které mají ruské přátele, vypadají lépe. Přinášejí jim chleba a špek, pak zase 

cukr nebo něco jiného. Několik dnů předtím, neţ jsem podnikla výpravu pro brambory, byl Jorkl 

uţ tak apatický, (…) tak hubený a slabý, ţe uţ vůbec nechtěl vstát. Jednoho dne přišla do tábora 

starší ţidovská lékařka, která zde dříve sama strávila několik měsíců. Kdyţ jsem o ní uslyšela, 



hledala jsem ji po celém domě a pak jsem ji tak dlouho prosila, aţ se mnou zašla za Jorklem. Slí-

bila, ţe mi pro něj pošle kapky na srdce. Skutečně mi odpoledne přinesl vedoucí tábora malou tu-

bu Cardiazolu a v šálku tři lţíce cukrového sirupu. (…) Za několik dnů se mohl Jorkl konečně za-

se postavit a udělat pár krůčků. = (141) 

 

= Z ústředního shromaţdiště pro uprchlíky a vyhnance jsme byli přiděleni do obecné školy Vídeň 

XV., Hockergasse 12. V kaţdé třídě asi 40 osob, na jednom lůţku na palandě vţdy dvě osoby, ať 

to byl muţ, ţena nebo dítě, všechno jedno. (…) Dostali jsme prázdné slamníky, které jsme v prů-

běhu dalších měsíců nacpávali darovanými „hadry“, aby byly plnější a měkčí. Okna v celé budo-

vě bez skleněných tabulek. Strava sestávala z vodové polévky, mátového čaje, jednoho krajíce 

chleba na osobu a den (…) Víc pro nás Rakušané v tuto chvíli nemohli udělat. = (71) 

 

Protoţe byla strava ve vídeňských záchytných táborech zcela nedostačující, byly matky nuceny 

ţebrat, nebo posílat své děti na ţebrotu. Jakmile opět začaly jezdit tramvaje, jezdilo se ţebrat do 

jiného obvodu, neboť v blízkosti tábora se uţ nedalo nic sehnat. 

 

Vídeň byla tenkrát po bombových úderech poseta skleněnými střepy a protoţe jsem neměla ţád-

né boty – dřeváky z Brna mi vydrţely jen asi tři nebo čtyři dny – byla má chodidla úplně rozřeza-

ná. Jedna ţena mi slíbila pár plátěných bot a něco k jídlu, kdyţ jí pomůţeme při stěhování. Po-

mohli jsme jí a protoţe v této čtvrti nebyl ţádný uprchlický tábor, šel Jorkl zatím do sousedství 

ţebrat. Vyţebral si několik krajíců chleba (…) Pak jsme jezdili denně tramvají do jiných čtvrtí 

a mohli tak ukojit svůj hlad. Jednoho dne se Jorkl dlouho nevracel z jednoho činţáku (…) Protoţe 

se tehdy šuškalo, ţe se tu beze stopy ztrácejí děti, poprosila jsem jednoho policistu o pomoc. On 

mi sdělil, ţe by mi to vlastně neměl vyprávět, ale ţe uţ zde dvě děti zmizely. Byla jsem polomrt-

vá strachy. Tu však, zaplať pánbůh, vyšel Jorkl z domu a drţel v ruce několik krajíců chleba. (…) 

Od tohoto dne jsem s Jorklem chodila vţdy společně. Výdělek byl ale mnohem slabší. = (141) 

 

= Moje pětačtyřicetiletá tchyně zemřela po hrůzném pěším pochodu na selhání srdce v červnu 

1945 ve Vídni. Můj otec byl ještě v Brně velmi mlácen, hlavu měl celou zkrvavělou. Našli jsme 

ho teprve po cestě a 19. 11. 45 zemřel v Bruck a.d. Mur na následky mučení. Ani po 43 letech se 

nedá tato strašlivá událost zapomenout. Jak často si vzpomenu, jak jsem byla přepadena a můj 

otec se musel dívat, jak mne znásilňují čtyři ruští vojáci. To se ale stalo mnoha mladým dívkám, 

které pak zlomeny na duši a těle, musely se vzpomínkami ţít dál. S něčím takovým se člověk ne-

můţe vyrovnat nikdy. = (25) 

 

= Náš zbylý majetek, malý batůţek a dvě tašky jsem nesla já (…) K jídlu nic nebylo, většinou 

jsme se ţivili nezralými třešněmi; neboť Rusové uřezávali ze stromů celé větve a ty pak leţely 

u silnice. 11. 6. jsme dorazili do Strebersdorfu, předměstí Vídně. Byl zde klášter, ve kterém se ují-

mali vyhnanců z vlasti. (…) Kdyţ jsme sem dorazili, byl uţ přeplněn, takţe jsme tu mohli strávit 

jen jednu noc vsedě na chodbě. Pak začala další kříţová cesta, neboť „zlaté vídeňské srdce“ jsem 

moc nepocítila. = (115) 

 

= Špatně se nám jde, zastavujeme auta. Po dlouhém čekání nám zastavil ruský poručík a vzal nás 

aţ do Florisdorfu. Našemu utrpení ale ještě dlouho nebyl konec. (…) Nejhorší bylo, ţe můj otec 

zahynul v českém táboře. Bylo mi tehdy 24 let, mému synovi devět měsíců. Bez své matky bych 

to byla nezvládla. = (102) 

 



= Naše putování vedlo z Pohořelic, přes Drasenhofen, Poysdorf, Wilfersdorf do Vídně do tábora 

Ragran. Byly to dřevěné baráky s pryčnami a slamníky. V noci se to tu hemţilo štěnicemi. Přes 

den nás trápily milióny vší. Pak vypukla úplavice. Onemocnělo na ni mnoho dětí a starých lidí, 

kteří umírali, mezi nimi také moje babička. Pohřbili ji v papírovém pytli do masového hrobu na 

hřbitově ve Vídni–Stammersdorfu. = (109) 

 

= Teď začalo v táboře nové souţení. Bylo tu mnoho druhů vší, také blechy a milióny štěnic. 

Vţdy po několika dnech přicházeli mladí američtí vojáci, větrali naše prádlo a zasypávali vše 

práškem DDT. Museli jsme si vzájemně ostříhat vlasy a na hlavy nám pak namazali rtuťovou 

mast. Neměli jsme ani vodu ani mýdlo a tak jsme museli běţet aţ k Dunaji a tam jsme se pokouše-

li tu mast smýt, (…) drhli jsme si vlasy pískem. Pak dostaly děti na našem pokoji záškrt a spálu 

a my byli šest neděl zavřeni. 84 osob tak mělo po vykonávání potřeby jen dva nezakryté kbelíky. 

Těchto šest neděl bylo zcela nesnesitelných. = 

 

= Koncem září 1945 jsme se shromáţdili na dvoře k apelu. Přišel mezi nás inţenýr z nějaké sta-

vební firmy a rozdal nám letáky, na kterých stálo, ţe se máme dostavit na odklízecí práce a pak 

ţe za ně dostaneme potravinové lístky. Nemohla jsem se dočkat druhého dne a zároveň jsem mě-

la hrozný strach, ţe mne nepřijmou, protoţe mi uţ bylo 49 let. Všechno ale dobře dopadlo. (…) 

Jednoho dne stojím na veliké hromadě písku a nabírám ho do vědra. Vtom u nás zastaví tři auta 

a filmují mne a okolí. Ptám se šoféra jednoho vozu, co má to filmování znamenat a on mi říká, ţe 

to je pro francouzský filmový týdeník. Titulek tohoto týdeníku: „Takto teď musí ve Vídni pracovat 

nacistické ţeny“ (ţeny nacistů). Myslím, ţe tenkrát jsem se ve Vídni smála poprvé a naposled 

opravdu srdečně. = (141) 

 

Při transportu, pochodu a při přidělování osob do jednotlivých táborů se mnoho rodin roztrhlo. 

Ve Vídni pak začalo velké hledání pohřešovaných členů rodin. Co se stalo s nejméně osmdesátile-

tými starci a stařenami, kteří zůstali ve svých bytech neschopni pochodu? – Ze svědeckých výpo-

vědí vyplývá, ţe organizátoři odsunu obstarali ještě na Boţí tělo náklaďáky, které tyto staré lidi 

vyvezly z Brna. Zřejmě se české velení rozhodlo radikálně vyčistit město během tří dnů od Němců. 

– Občas zahlédli účastníci kolon, pochodujících po vídeňské silnici náklaďáky, na kterých pozna-

li členy rodin: 

 

= Před nějakou vesnicí předjelo náš průvod nákladní auto a Jorkl volal, ţe na něm zahlédl babič-

ku Marii (Momo). Teď mi bylo jasné, ţe s námi zamýšlejí něco jiného, neţ zadrţení na tři dny. = 

(141) 

 

= Provedení transportu náklaďáky ukazuje, ţe se česká strana snaţila zbavit těchto starých lidí 

co moţná nejrychleji. Ze zpráv není jasné, jestli se někde jednalo o nejniţší moţnou míru lidské 

účasti nebo dokonce o řádné předání osob některé z mezinárodních charitativních organizací. 

Staří lidé byli často odloţeni do nějakého provizorního tábora, kde mnoho z nich zemřelo. = 

(141) 

 

= O babičce Marii jsem dlouho, dlouho nic neslyšeli. Hledala jsem ji pomocí inzerátů a napsala 

starostům nejbliţších vesnic za československou hranicí, ale odnikud nepřicházela ţádná odpo-

věď. Jednoho dne jsem potkala Gretel T., která mi řekla, ţe potkala Momo v Dunajovicích, ale ţe 

neměla moţnost se o ni postarat. Momo bylo tehdy v květnu 85 let. Teprve po několika letech 

jsme se dozvěděli od jedné zdravotní sestry, ţe Momo zemřela v táboře Mikulov na jaře 1946. = 



(141) 

 

Také mnoho Němců, kteří se na svátek Boţího těla více méně náhodně zdrţovali v okolí morav-

ského hlavního města, se dostalo do kolon „brněnského pochodu smrti“ a přišlo zde o ţivot, nebo 

se z posledních sil dovleklo do Rakouska. Co se přihodilo staršímu manţelskému páru 

z Neutitschein, líčí svědkyně z Badenu jejich pozůstalým. 

 

= Kdyţ jsem 20. června 1945 vyšla brzy ráno z domu, seděl na prahu schoulený starý muţ s hla-

vou svěšenou do klína. Lekla jsem se, ţe přede mnou sedí mrtvola, protoţe ruce a kousek krku 

byly voskově ţluté. Zavolala jsem na něj. Starý muţ se probral z mdloby, zvedl unaveně hlavu 

a podíval se na mne nevýslovně utrápeným pohledem. Podívala jsem se na něj a okamţitě ho po-

znala, ačkoliv byl strašně změněný. Zavolala jsem ho jménem a on mi padl s pláčem kolem krku. 

Pomalu jsem ho dovedla do bytu. Nemohl zpočátku ani promluvit, pouze neustále vzlykal. Matka 

a já jsme zjistily, ţe je totálně vyhladovělý. Opatrně jsem z jeho ubohých nohou sundala boty, 

pak jsme ohřály vodu a důkladně ho umyly. (…) Spal mnoho hodin (…) Uprchl s vaší paní mat-

kou směrem na Brno, byli chyceni a zařazeni do transportu, který byl hnán biči zBrna do 

Lundendburgu. Zprvu měli otec s matkou kaţdý jeden velký kufr a vlekli ho s vypětím všech sil. 

Vaše paní matka se vyčerpáním zhroutila. Byla pak ranami donucena vstát a tak se ještě chvíli 

potácela po boku vašeho otce; pak se znovu zhroutila a kdyţ jí chtěl váš otec pomoci, byli oba 

neuvěřitelně zmláceni. Potom hodili vaši matku na auto, jedoucí směrem na Brno. Nevydala uţ 

ze sebe ani hlásku (…) a ubohý starý muţ byl hnán dál a skončil nakonec v Lundenburgu. Na 

hranici s Rakouskem násilí ustalo, ale lidé, kteří měli za sebou tuto kříţovou cestu, byli úplně vy-

čerpáni. Nikdo nemohl pomoci druhému, kaţdý měl sám se sebou co dělat a kaţdý se hnal kupře-

du, rychle pryč od hranic. Váš otec se rozhodl odejít do Badenu pěšky, protoţe mu všechno, včet-

ně peněz sebrali. Měl na sobě starý, roztrhaný hnědý sportovní oblek, košili, (…) spodky, ponoţ-

ky a kapesník. Váš otec byl kaţdý den slabší a slabší, vypadal bídně a stěţoval si na bolesti v ob-

lasti ledvin. Léky nebyly k sehnání. (…) 

16. července přišla okupační kontrola, která zjistila, ţe je váš otec sudetský Němec a zapsala si 

ho na listinu pro odsun. Nemohu vám ani popsat, jak nesmírně smutný byl váš otec. (…) Napsal 

mi po několika dnech dopis, kde si stěţoval na nepokoje v táboře, na křik mnoha dětí, které tam 

byly a na špatné rozdělování jídla. (…) Kdyţ jsem se v září opět dostala do Vídně a ptala se, jak 

se mu vede, bylo mi řečeno, ţe zemřel. = (128) 

 

Ačkoli se rakouské úřady velice snaţily, aby se vyhnanci dostali co moţná nejrychleji do Němec-

ka, docházelo ještě v r. 1947 k mnoha problémům. Kdo uţ to v táboře nemohl vydrţet a pokusil se 

dostat do Německa na vlastní pěst, měl velké potíţe, pokud nevlastnil potřebné pasové dokumen-

ty. Rakousko bylo rozděleno do okupačních zón, na jejichţ hranicích probíhaly přísné kontroly. 

Co zaţila Brňanka, která se chtěla dostat z Lince do Německa, se dozvíme z následující zprávy: 

 

= Jednoho šedého deštivého rána jsme nastoupili do neuvěřitelně přecpaného vlaku do Lince. 

(…) Ve Vídni jsme všichni dostali v Charitě kabát. Po cestě se pro mne uvolnilo místo, náhodou 

zrovna u okna. (…) Maria Taferl. Krátce potom přišla ruská kontrola a protoţe jsme neměli ruský 

průkaz, vyhodili nás z vlaku na pole. Naštěstí nám spolucestující vyhodili oknem zavazadla. Stáli 

jsme tu a nevěděli si rady. Široko daleko ţádný člověk, ţádný dům. Nejprve jsme museli přebro-

dit malou říčku a pak jsme ušli 30 km, neţ jsme došli do větší obce. Druhý den ráno jsme se ptali 

kaţdého, koho jsme potkali, jak bychom se dostali do Lince – Urfahr. Konečně nám řekl nějaký 

starý muţ, ţe v 9 hod. pojede do Urfahr nákladní auto. Šofér byl milosrdný a svezl nás. Jak jsme 



se ale měli dostat přes most k Američanům? V nouzi jsme se obrátili na faráře. Poznamenal si, 

jak vypadáme, a odešel. Za dvě hodiny se vrátil a pro kaţdého z nás nesl průkaz, který si vypůjčil 

od farníků. (…) Napřed přešel s Hanslem, pak s Fritzem H., pak s Liesel N. a nakonec, kdyţ se 

setmělo, se mnou, protoţe pasová fotografie ţeny z průkazu mi vůbec nebyla podobná. Kaţdé rá-

no jsme odcházeli na místo, kde se sestavovaly transporty pro Německo. 

Po šesti týdnech byla nálada mezi čekajícími obzvlášť napjatá, protoţe se řeklo, ţe odejde uţ jen 

jeden jediný transport a pak bude konec. (…) Kdyţ jsem přišla na řadu, bylo tomu skutečně tak. 

Vedoucí vysídlovacího místa mi řekl, ţe je mu líto, ale ţe uţ nemůţe nic dělat. Padla jsem před 

ním v náhlém vnuknutí na kolena a Greta H. se hlasitě rozplakala. Najednou popadl svou ţidli, 

hodil ji do kouta a zařval: „Tak si tam chcípněte, kdyţ jinak nedáte!“ Jeho sekretářka mi pak také 

musela vyplnit průkaz. Jízda v dobytčím vagónu byla příšerná. (…) Polovina z nás musela vţdy-

cky stát. (…) Svou malou potřebu jsme konali do plechovky, kterou jsme si pak podávali z ruky 

do ruky a vylévali ze dveří. Kdyţ vlak zastavil někde na poli, vyskákali jsme ven. (…) Pak nás ti, 

co zůstali vevnitř, zase vtáhli za ruce. Tak to šlo sedm dní a nocí aţ do Bietigheimu. = (141) 

 

= Konečně jsem se rozhodla odejít do Vídně. Našla jsem ochotného Rusa, který mne svezl nákla-

ďákem do Floridsdorfu. Odtamtud se mi podařilo se dostat po zříceném mostě do Vídně k příbuz-

ným. Ve Vídni jsem pak musela dělat ty nejpodřadnější práce, abych uţivila rodinu. Protoţe jsem 

u svých příbuzných nenašla ubytování, odešla jsem v květnu 1946 do tábora. Poté, co jsem ko-

nečně dostala po roce zprávu od mého muţe Waltera z francouzského zajetí, ţe jako 

Volksdeutsches nebude propuštěn do Rakouska, rozhodla jsem se odejít do Německa. Po pětile-

tém strastiplném putování jsme dorazili do Traunsteinu u Chiemsee, kde jsme se po mnoha těţ-

kých letech usadili. Hrůznou dobu války a vyhnání jsme nezapomněli, jen zaplašili. = (93) 

 

To, co ţádaly vítězné mocnosti v „Postupimské deklaraci“, odst. 13, jako „řádný přesun části ně-

meckého obyvatelstva, který má proběhnout humánním způsobem“, nebylo, jak dokládají předlo-

ţená svědectí, splněno. Pro Brňany, kteří pochod smrti přeţili, znamenal „odsun“ nejen dobu 

hrůzy, ale také dlouhotrvající utrpení a trauma na celý ţivot. 

 

Také Němci, kteří byli odsunuti aţ po podpisu postupimské dohody vítěznými mocnostmi (jako 

např. obyvatelé jazykové enklávy Ţelešice), se stali oběťmi barbarské politiky degermanizace. By-

li nuceni opustit svou vlast jen se 70 kg zavazadel. Jejich veškerý majetek byl bez náhrady vy-

vlastněn. – Všichni, kteří jsou za takové nelidské praktiky odpovědni, musí dnes být postaveni 

před soud dějin. 

 

 

8. Svědectví lidskosti 

 

Ačkoli se zločiny proti lidskosti většinou odehrávají v rámci nějaké skupiny, tedy v kolektivu, ne-

vycházelo se po 2. světové válce podle mezinárodního právního řádu v ţádném případě z kolek-

tivní viny jednoho národa. Odsouzeni byli vţdy jen ti, kteří se osobně provinili jako řídící nebo 

výkonné orgány. – Co platilo pro německý národ, musí samozřejmě platit i pro český. 

 

Kdyţ se ve svědeckých výpovědích hovoří všeobecně jako o „Češích“, je to způsobeno především 

tím, ţe oběti osoby, které je mučily, předtím nikdy neviděly a neznaly je jménem. Proto toto pau-

šální označení v ţádném případě neodsuzuje celý český národ. Ţe se lidskost projevovala i v tak 

hrozné době, nesmí zůstat nezmíněno. 



 

V Brně 

 

= České dělnice v gumárenské továrně Viktoria ve Starém Brně na nýás byly velmi hodné. Také 

v domě, kde jsme předtím bydlelli, jsme s Čechy vycházeli přátelsky. Nebyla zde ţádná národ-

nostní zášť. = (01) 

 

= Krátce po obsazení Brna 27. dubna 1945 jsem byl odveden oddílem NKVD s namířenými ka-

lašnikovy na provizorní komisariát. Stál jsem tam tváří ke zdi a slyšel, jak mne pan doktor Poled-

ňák, vedoucí lékař gynekologické kliniky a majitel domu, ve kterém jsme bydleli, chtěl odvést 

domů a jak ho vyhodili. Jeho statečné chování dokazuje, ţe bylo upřímně míněno to, o čem ujiš-

ťoval on a další Češi mou matku, ţe se nemusíme ničeho bát. (…) Opět to byl dr. Poledňák, který 

z obavy o mou bezpečnost navštívil ony pověstné Kounicovy koleje pod záminkou, ţe mám jeho 

klíče od domu. Skutečně je pak směl vyhrabat z hromady klíčů a informoval mou matku o mém 

stavu. = (56) 

 

= Na operačním sále operovala v nejprimitivnějších podmínkách velmi zručně a téměř bez pře-

stávky matrónovitá sanitářka, která svou úlohu brala velmi váţně a měla slzy v očích pokaţdé, 

kdyţ se pacient neprobudil z narkózy. Kdyţ se situace trochu uklidnila, přijala pozvání navštívit 

mou matku. Oblékla si uniformu a já mašíroval pod její ochranou domů. Po strašlivých událos-

tech posledních dní bylo shledání s matkou provázeno mnoha slzami radosti. Z mé průvodkyně se 

vyklubala velmi šaramantní společnice a poté, cosi s matkou vyměnily různé dárky, vrátili jsme 

se opět do lazaretu. = (56) 

 

Na cestě do Brna 

 

= 29. 5. 45: v Rosicích nás vzal milý český voják s sebou aţ do Brna. 

30. 5. 45: Duchovní z katedrály (Čech) nám přináší bochník chleba, schovaný v sutaně. = (76) 

 

Transport do vysídlovacího tábora Maloměřice 

 

= Nemocní a špatně chodící osoby byli se svým ubohoučkým příručním zavazadlem hnáni ostra-

hou. Bylo vidět hodně Čechů, kteří se odvraceli a nechtěli vidět toto smutné počínání. Styděli se 

za to, co se dělo. = (65) 

 

V Maloměřicích 

 

= Dostal jsem se na nemocniční oddělení jednoho baráku, kde mne ošetřoval dr. B. Tento lékař 

nám hladovějícím podstrkoval chleba a táborovou stravu. Vděčím mu za svůj ţivot a za vyléčení 

začínajícího zápalu plic. = (66) 

 

Při nástupu do pochodu smrti 

 

= Náš obchodník nám byl velmi nakloněn, však jsme také byli dobří zákazníci. Pak jeho, nejmí-

rumilovnějšího člověka na světě, nacpali do uniformy, která mu vůbec nepadla a poručili mu, aby 

nás hlídal. Tehdy mi řekl: „Moc se nebojte! Bude se střílet, ale kdyţ budou všichni poslouchat, 

tak jen do vzduchu.“ Bylo na něm vidět, ţe pro takovou úlohu není stvořen. = (64) 



 

Na pochodu 

 

= Má matka si ještě docela jasně vzpomíná, jak na jedné křiţovatce viděla českého sedláka, který 

se rozčileně a s rozmáchlými gesty domlouval s partyzány. Říkal jim: „Proboha, co to tu děláte? 

Všichni vaši vnuci budou jednou za vaše hrozné činy skládat účty.“ Poté ho příslušníci jeho vlast-

ního národa krvavě zbili. = (158) 

 

= Kaţdou chvíli jsme ztráceli kolečko u kočárku a museli ho dále vléct, protoţe jel pouze po 

dvou kolech. Na další zastávce jsme ho pak rychle opravili a přitom nám občas pomáhali i zlí do-

zorci. = (24) 

 

Po velkém lijáku pozdě odpoledne 

 

= Vedoucí pochodu byli unaveni, horlivost slábla. Na povrch vyplouvaly přirozené lidské city. 

Mladí čeští hoši nosili děti na zádech, pomáhali nám a uţ nás nehonili. = (64) 

 

V Pohořelicích 

 

= 15. června 1945 – Dnes jsem zašla k faráři a poprosila ho, aby navštívil mého otce. Duchovní 

byl velmi ochotný, ale poprosil mne, abych se o tom nešířila, ţe nemá ţádné povolení. Také prý 

přijde v civilu a bez ministrantů (…) Většina nemocných načerpala útěchu a faráři poděkovala. 

Klekli jsme si a pomodlili se s ním. Na tuto hodinu nikdy nezapomeneme. V následující noci ze-

mřelo opět dvacet osob, mezi nimi i můj otec. = (64) 

 

= Český stráţce se slitoval nad dětmi. Lehce mne vystrčil ze světelného kuţele baterky opilého 

Rusa, který pak ve tmě ztratil orientaci a zavedl ho na opačnou stranu. Pak nás ten dobrý muţ při-

vedl ke sklepnímu okénku nějaké zásobárny, postrčil do něj děti a já po břiše vlezla za nimi. Lehl 

si před okénko a zůstal tu aţ do rána, aby nás ochránil. = (53) 

 

= Velitel tohoto tábora (Mušov) byl ruský důstojník, který se ujímal obzvlášť dětí. Často obstará-

val mléko a chléb. = (53) 

 

Na Mušlově u Mikulova 

 

= Ubohé zdeptané postavy se potácely táborem a prosily o vodu. Opět jich mnoho zemřelo. Byla 

jsem se svým dítětem schoulená v rohu a bezhlesně plakala. Část hlídačů zmizela a my tu chvíli 

zůstali přenecháni sami sobě. A opět nám byla na poslední chvíli podána pomocná ruka. Přistou-

pil k nám mladý muţ, oblečený do české uniformy a podával nám polní láhev s vodou. Podíval se 

na nás a pronesl německy: „nepít,jen vypláchnout ústa“. Pak opět odešel. Znali jsme se. V r. 1941 

jsem chodila se svým muţem na kurs italštiny na brněnskou lidovou vysokou školu. Naším spo-

luţákem v lavici byl tento mladý muţ.= (68) 

 

= Museli jsme do koncentračního tábora na Mušlově. Opět začala doba velikého hladu. Velitelem 

tohoto tábora byl zboţný katolík, dřívější voják z povolání. Říkali jsme mu „pan kapitán“. Velice 

se o své vězně staral. Necítili jsme zde ţádnou nenávist, ačkoli on sám ztratil jednoho syna při 

bombardování v Německu, kam byl nasazen na nucené práce. Jednoho dne mne zavolal do své 



kanceláře a ptal se, proč mé děti tak špatně vypadají, kdyţ denně dostávají mléko a máslo. Byl 

pobouřen, kdyţ jsem mu řekla, ţe jsme ještě neviděli ani kousíček másla. Sluţba v kuchyni si to 

vţdy rozebrala. Vedli jsme dlouhý rozhovor. Obhajoval svůj národ, ţe není tak zlý, ţe pochod 

smrti musí být proveden, aby bylo zabráněno daleko většímu vraţdění. Ţe ti, co nyní všechno 

ovládají, jsou fanatici. Aby dokázal svou dobrou vůli, umoţnil dodatečné jídlo pro děti. Chtěla 

bych také uvést, ţe náš kapitán zabránil tomu, aby byly děti odtrţeny od svých matek. Matky mě-

ly jít do pracovního tábora a děti měly být odděleně podle pohlaví odvezeny do různých ústavů. = 

(53) 

 

= Jednoho večera klepe někdo na dveře baráku. Nikdo nechce jít otevřít. Venku stojí ruský voják. 

Má na zádech těţký náklad. Je to stařenka. Moc mu nerozumíme. Prý ji našel smrtelně nemocnou 

v příkopu a vlekl půl hodiny do špitálu. „Ještě ţena tam“ říká a odchází. Za hodinu je opět zpátky 

a opět s břemenem na zádech. Ošetřovatelé odnášejí nemocné do domu. Voják mizí ve tmě. Obě-

ma nemocným je věnována veškerá péče, ale jejich zesláblá těla, která leţela celé dny v příkopu, 

uţ nemají sílu. Po dvou třech dnech je konec. Mrtvé jsou zabaleny do papíru a pohřbeny ve spo-

lečném hrobě. = (30) 

 

Dolní Dunajovice 

 

= Večer tohoto dne zastavila před školou motorka. Jakýsi český důstojník, tuším major, jel vyhle-

dat svého starého německého přítele. Našel ho, objal a s pláčem řekl: „A to všechno kvůli pár da-

rebákům ze Zbrojovky!“ Tím pro mne a mou matku vlastně skončil pochod smrti. = (92) 

 

Na hranici 

 

= Protoţe mi toho páru bylo líto, svěřil jsem se českému styčnému důstojníkovi, který se předsta-

vil jako štábní kapitán Jeřábek a přes veškerou ochotu nemohl pomoci. (…) Na tohoto důstojníka 

vzpomínám s obzvláštní vděčností za rozhodující podporu při přípravě útěku. Nejenţe mi vysvět-

lil všechny moţnosti jak utéci, ale posiloval také mou odvahu zhotovit si sám identifikační prů-

kaz a propustku do Rakouska. Dokonce mi opatřil pravé doklady jedné Rakušanky jako předlohu 

ke kopírování. = (56) 

 

Během pracovního nasazení v Brně 

 

= Plíţil jsem se směrem k Nové ulici (…) a hledal pekárnu. Našel jsem ji před Augarten. V ob-

chodě nebyl ţádný zákazník. Za pultem stála ţena. kdyţ jsem vstoupil, nedívala se na mne a já ji 

poprosil o kus chleba. Nepřítomně mne poţádala o lístek na chleba a já jí odpověděl, ţe nemám 

ani lístek ani peníze, ale ţe ten chleba nutně potřebuji. Pak teprve se na mne překvapeně podívala 

a aniţ by cokoliv řekla, vyndala z regálu chleba a podala mi ho. = (148) 

 

= Jednou jsem musel jednomu českému úředníkovi, který vedl podnik Hochstetter v Komárově 

a bydlel za „Německým domem“, upravit zahradu. Jeho ţena za mnou často chodila, nosila mi 

jídlo a říkala, ţe nemám tak rychle pracovat. Pak se mne zeptala, jestli mám dost šatstva a prádla. 

Kdyţ jsem jí odpověděl záporně, přinesla mi dvě košile, krvatu a kalhoty, coţ jsem s díky přijal. 

Řekla mi, ţe je to ostuda a výsměch pro český národ za to, co udělal s Němci. Kdyţ jsem s ní 

chtěl v domě mluvit česky, protoţe německy se nesmělo, říkala mi, ţe mám mluvit německy. = 

(151) 



 

V Ţelešicích 

 

Příklad lidské slušnosti ukázal také český mlynář Klapal v Ţelešicích. Ačkoli obyvatelé této jazy-

kové enklávy své němectví nikdy netajili – v Ţelešicích se kaţdoročně konaly slavnostni sluno-

vratu, kterých se společně se sudetoněmeckým tělocvičným spolkem zúčastnilo také hodně Brňa-

nů – zasazoval se Klapal jako starosta a člen místního národního výboru energicky o to, ţe Ţele-

šičtí Němci nemuseli nastoupit do pochodu smrti jako Brňané a obyvatelé ostatních jazykových 

enkláv. V takové obci, kde neexistovala anonymita, věděl kaţdý, co si má o druhém myslet. Pro-

to bylo také místním Čechům známo, za co mohou vděčit svým sousedům, především brněnským 

rodinám (dětskému lékaři dr. Weithoferovi ap.), kteří měli v Ţelešicích chaty nebo zde trávili své 

prázdniny. 

Ţelešičtí museli odejít teprve tehdy, kdyţ uţ se velký „odsun“ dohodnutý postupimskou konfe-

rencí, nedal zastavit. Byli v lednu 1946 dopraveni vlakem na hranice a mohli si s sebou vzít 70 kg 

zavazadel! To byl ovšem „humánnější“ způsob vysídlení, neţ ten, který byl dopřán Brňanům. 

 

V moravském hlavním městě, kde se mocipáni chtěli Němců zbavit co nejrychleji, neměli bohuţel 

takoví lidé jako Klapal ţádnou šanci. 

 

 

9. Kdo se na zločinech podílel? 

 

9.1 Pachatelé 

 

Protoţe mnoho svědků označuje ony vrahy a mučitele, jejichţ hrůzné počínání pramenilo uţ tak 

nelidskou masovou deportaci ve skutečný ochod smrti, jako „partyzány“, musíme se nyní zastavit 

u různých forem českého odbojového hnutí v „Protektorátu Čechy a Morava“. 

 

24. července 1940 přednesl dr. Edvard Beneš v Londýně rozhlasový projev pro český národ, kte-

rý BBC uvedla fanfárami. Zaznělo zde i toto: 

 

= Vy však nepodléháte ţádnému führerovi nebo protektorovi, nepodléháte ţádnému oddekretova-

nému právnímu řádu nacistickému. Nejste vázáni ţádnými sliby, závazky a přísahami, jeţ na vás 

byly vynuceny. Kaţdý z vás, kaţdý úředník, funkcionář státní, samosprávný i jiný, kaţdý voják, 

četník, policista, státní i soukromý zaměstnanec, kaţdý občan republiky vůbec, který v kterémko-

li úřadě a v kterékoli funkci k čemukoli byl nacistickým reţimem přímo nebo nepřímo zavázán, 

je dnes od závazků těch, pokud vůbec je snad cítil v duši své a svědomí svém, volný, a ve chvíli, 

ve které bude moci volně jednat nebo kdy ho jeho svobodná vláda zavolá, učiní tak jako člověk 

svobodný, jako řádný sebevědomý, čestný a věrný občan republiky Československé. = 

 

Větší část textu je otištěna v dodatku. 

 

Ačkoli se dá vycházet z toho, ţe většina českých úředníků, čeští soudci a rovněţ členové protek-

torátní vlády byli patrioti, neměl projev exilového prezidenta v Čechách a na Moravě zprvu ţád-

ný viditelný úspěch. Dokud Hitler pokračoval ve svém vítězném taţení – jeho armáda přece prá-

vě dobyla Francii – koncentrovali se politicky uvaţující Češi především na to, aby uchránili svůj 

národ před většími ranami. Do tajných organizací vstoupilo více lidí teprve tehdy, kdyţ uţ se za-



čala rýsovat poráţka nacistického reţimu. 

 

České odbojové hnutí vytvořilo dvě organizace, které působily v různých oblastech: 

 

1. TVCO (Tajná vojenská a civilní organizace ve městech a obcích) 

2. Jednotky partyzánů, operující v lesích 

 

Zatímco se ozbrojení partyzáni většinou skrývali v odlehlých loveckých srubech nebo pastevec-

kých salaších, chodili členové TVCO normálně do práce a scházeli se na tajných schůzích ve 

svém volnu. Protoţe zde bylo mnoho českých kolaborantů a špiclů gestapa, věděla někdy němec-

ká tajná policie víc, neţ jí bylo milo. Kdyby totiţ všude zasáhla, zhroutila by se na mnoha mís-

tech průmyslová výroba a to by vyvolalo spory s německým ministerstvem zbrojního průmyslu. 

Češi ale byli agenty, kteří pracovali pro obě strany, také o všem dobře informováni. Docházelo 

tak často k jakési tiché dohodě. Obě strany se na lokální úrovni domlouvaly vzájemnými tipy 

a tajnými setkáními do té míry, ţe český odboj nepodnikal výrazné spektakulární akce a sabotáţe 

výroby a gestapo nenarušovalo nepřiměřeně schůze českých tajných organizací. – Partyzáni stej-

ně přicházeli z lesů, jen kdyţ potřebovali potraviny, peníze nebo lékařskou péči. Oběťmi jejich 

přepadů se většinou stávaly české rodiny, které povaţovali za vydíratelné. Skutečná a partyzán-

ská aktivita probíhala aţ v posledních měsících války. 

 

Pozadí českého odbojového hnutí osvětluje ve své knize Hyeny (1996) Jaroslav Pospíšil napříkla-

du firmy Baťa ve Zlíně: Vedení koncernu dosáhlo na základě dobrých předválečných kontaktů 

toho, ţe firma dostala německého dohlíţitele, který českému řediteli příliš nefušoval do řemesla. 

* 

* Dr. Albrecht Miesbach, ředitel obuvnické továrny Augusta Wessela v Augsburgu: Akcie koncer-

nu převzala pro forma Marie Baťová, ţijící ve Zlíně, protoţe skuteční vlastníci ţili v zahraničí 

a hrozilo jim vyvlastnění. Jan Antonín Baťa ţil v Belcampu v Marylandu (USA) a Tomáš Baťa 

bojoval jako kanadský důstojník na straně spojenců. ([21] s. 27) Po obsazení Zlína byla vila paní 

Baťové obsazena a vyrabována sovětskými vojáky. Pospíšil poznamenává: Po válce se právem 

očekávalo, ţe vše, co paní Baťová udělala pro českou věc, bude po zásluze odměněno. (…) Stále 

silnější tlaky nového totalitarismu tomu ale zabránily a donutily ji nakonec uprchnout. = ([21] s. 

42) 

 

Personální oddělení zůstalo pevně v českých rukou a postaralo se o to, aby se lidé, kteří by se 

mohli stát nebezpeční českým zájmům, vůbec do firmy nedostali. Český generální ředitel Domi-

nik Čipera, který byl aţ do 19. ledna 1942 jako ministr pro veřejné práce také členem protektorát-

ní vlády, si mohl ledacos dovolit. ([21] s. 34) 

Baťovo vedení koncernu podporovalo rodiny českých vězňů koncentračních táborů a později také 

odbojové organizace penězi a naturáliemi. Gestapo o tom bylo informováno. Přesto se Čiperovi 

nic nestalo. Toto hraní si na kočku a myš trvalo aţ do jara 1945. Vedoucí zaměstnanec firmy Ba-

ťa vzpomíná: „Za tři měsíce přišel německý ředitel s prosíkem, abych jel nakupovat na Sloven-

sko. Nevyznali se v našem systému. Tím firma získala značnou autonomii a volné ruce. Všechno, 

co souviselo s povstáním na Slovensku, šlo přes ing. Malotu, Čiperu a mě. A nebylo toho zrovna 

málo. Anglické vysílačky přiváţené z Turecka v kůţích, peníze, zbraně, spojení. Naše obchodní 

síť zasahovala téměř celou Evropu a Němci ji nemohli kontrolovat. Za války se ve Zlíně neţilo 

špatně. Měli jsme dobrou obchodní organizaci a tak jsme třeba převáţeli maso a dobytek ze Slo-

venska na Moravu přímo i Němcům pod nosem.“ = ([21] s. 39) 



 

Je všeobecně známo, ţe v protektorátu docházelo i k brutálnímu teroru. Vţdy, kdyţ se odboj ve-

řejně projevil, byly nařízeny nelidské represálie. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha byly celé stránky v novinách zaplněny jmény osob, odsouzených k smrti. 

 

(Hitlerovými zastrašovacími akcemi nebyli zděšeni jen Češi. Zničení Lidic pak způsobilo, ţe brit-

ská vláda podlehla naléhání českého exilového prezidenta a přislíbila mu souhlas s „transferem“ 

sudetských Němců) 

 

Nacistický reţim reagoval také na antifašistickou propagandu velice brutálně. Kdo v protektorátu 

roznášel protihitlerovské letáky, musel počítat se stejným osudem, jaký potkal sourozence 

Schollovy v Mnichově. Veřejnost se směla dovídat jen to, co nevybočovalo z rámce národně so-

cialistické propagandy, proto také byly všechny české noviny pod přísnou kontrolou. (Brněnské 

Lidové noviny tiskly ještě antikomunistické články, kdyţ uţ dunění děl na jiţní Moravě ohlašo-

valo příchod Rudé armády.) 

Poté, co Reinhard Heydrich podlehl 4. června 1942 svým zraněním, začala česká exilová vláda 

trochu brzdit, aby ušetřila lid dalších represálií. Proto oznámil generál Ingr, Benešův ministr ob-

rany na podzim 1942 svým krajanům toto: 

„Zastáváme zde energicky proti všem velkým spojencům, zejména proti nátlaku Sovětů zásadu, 

ţe nynější všeobecná válečná situace a zvláště naše vnitřní nedovoluje, aby se na našem území 

rozvíjela v příliš širokém měřítku viditelná sabotáţní činost. Musíme se snaţit udrţet co nejvíce 

sil pro rozhodující chvíle války.“ ([21] s. 100) 

 

Komunista Klement Gottwald ale ţádal zesílení partyzánské aktivity a vykládal, ţe: „české země 

jsou stejně dobrým bojištěm pro partyzánské oddíly jako hory Jugoslávie, stepi Ukrajiny či lesy 

Bělorusi.“ ([21] s. 101) 

Vyzýval mladé komunisty, aby zakládali partyzánské oddíly a sovětské velení dopravovalo za ně-

meckou frontu důstojníky, kteří se pak ujímali vedení těchto oddílů. 

K jednotkám, operujícím na moravském území patří partyzánská brigáda „Jan Ţiţka“, které velel 

Dajan Bojanovič Murzin, major Rudé armády. Co zaţila jedna česká rodina s tímto oddílem, se 

dozvíme z vyprávění Jindřišky Půčkové–Havrlantové, které bylo tehdy (15. 12. 1944) patnáct let: 

„V ten den k nám přišli partyzáni a nařidili, abychom k uvítání majora Murzina zabili prasnici, 

která zrovna měla selátka. Prosili jsme je, aby to po nás nechtěli, protoţe malá prasátka by uhy-

nula. Jako náhradu jsme jim nabízeli ovce. Tyto však partyzáni odmítli, šli do domu strýce Josefa 

Půčky č. 22, kde v podvečer prasnici zabili. Syn Josefa Půčky, Jaroslav, se s tím nemohl smířit, 

odešel do Podhradní Lhoty, kde na četnické stanici ohlásil, co se stalo. V době jeho nepřítomnosti 

se dostavil Murzin, na jehoţ počest byla u Josefa Půčky a Kubíčků připravena hostina. Strýc Jo-

sef při ní rozjařeným partyzánům sdělil, ţe jeho syn se zabitím prasnice nesouhlasil a odešel to 

hlásit. Opilí partyzáni neznali slitování. Počkali si, aţ se vrátil mladý Jarek, napadli jej a poboda-

li. Došlo i ke střelbě, při které zabili tetičku Půčkovou. Pak partyzáni, kteří vyváděli jako diví, 

odešli ke Kubíčkům a chalupu strýce Josefa Půčky zapálili. Po tomto činu se přesunuli na pokraj 

lesa, kde čekali na četníky. Ti ale odešli, kdyţ z dálky viděli, ţe strýčkova chalupa hoří.“ 

(Přestoţe partyzáni způsobili u Půčků hodně hoře, chovali se, jako by se nic nestalo. Od prosince 

1944 do počátku února byli i nadále pravidelnými návštěvníky rodiny Jindřišky Půčkové a počí-

nali si tady jako doma.) 

 V ranních hodinách 8. února 1945 obstoupili Němci naši chalupu, ve které spali partyzáni. Na-

před stříleli do domu a pak ho zapálili. Ve snaze se zachránit utíkali někteří partyzáni k nedaleké-



mu lesu. Přitom byli čtyři z nich zastřeleni, jeden uhořel a další byl postřelen. Zbytek se vzdal. 

Kdyţ chalupa dohořívala, odvezli nás do vězení a otce do nemocnice. Byli jsme vyslýcháni nej-

prve v Bystřici pod Hostýnem, pak v Brně na Cejlu.* Byla jsem nejmladší vězeňkyně, později 

odsouzená na osmnáct let. 

* Jedná se o brněnskou věznici na Cejlu (staré německé jméno ulice) 

 

Ačkoli partyzánské akce postrádaly vojenský význam, ale pouze, jak ukazuje uvedený příklad, 

škodily českému venkovskému obyvatelstvu, nechali se po válce partyzáni oslavovat jako hrdino-

vé a ţádali odměny a funkce. Protoţe se jednalo převáţně o lidi, kteří byli pod vlivem sovětské 

tajné sluţby, přispěli později k tomu, ţe se Československo stalo satelitem Sovětského svazu. 

 

Kdyţ partyzáni oslavovali své vítězství a vzájemně se ověšovali řády, dávno uţ mezitím kolabo-

ranti, kteří z pověření gestapa vnikli do českých podzemních organizací, přeběhli na druhou stra-

nu a mohli se začít vydávat za partyzánské vůdce, jako například gestapácký agent František Fou-

kal, jehoţ hrůzné činy v Mirošovicích jsou doloţeny fotografiemi a dokumenty ([21] s. 380). 

V některých případech se sami sovětští náčelníci postarali o to, aby materiál, který by tyto lidi 

kompromitoval, zmizel z oběhu. Dokud důkazy o špiclování některých „odbojářů“ odpočívaly 

v trezorech NKVD, byly tyto „hyeny“ vydíratelné a mohly být nasazeny všude tam, kde bylo po-

třeba vykonat špinavou práci. 

 

Sověti si s sebou prozíravě přivezli kádry na vedoucí pozice. Systematicky obsazovali všechny 

důleţité posty na ministerstvu vnitra a na řídících orgánech státní bezpečnosti. Jednou z nejobá-

vanějších organizací se stal ZOB (Zemský odbor bezpečnosti) pro Moravu vedený Rudolfem 

Procházkou. 

 

Organizace, dokteré zásadně nesměl vstoupit ţádný nekomunista, zatýkala a vraţdila nejen ně-

mecké občany, ale vystupovala také proti odbojovým skupinám, které byly za války řízeny 

z Londýna. ZOB sbíral informace a dokumenty o chování kaţdého občana během okupace a po-

uţíval je pak k získávání nových donašečů a k jejich vydírání. Materiál, který diskreditoval pří-

slušníky komunistické strany, dostala sovětská tajná policie (NKVD); dokumenty, které kompro-

mitovaly členy demokratických stran, byly předány českým soudům. Úkolem ZOB bylo nená-

padně odstraňovat před a během komunistického puče reprezentanty demokratických stran, kteří 

se postavili proti komunistům. ([21] s. 243) 

Organizace komunistických partyzánů hrála v československé poválečné politice významnou úlo-

hu vedle různých tajných sluţeb. Partyzáni tehdy tvořili prodlouţenou ruku Rudolfa Slánského, 

generálního tajemníka KSČ, který je vyuţíval k upevnění moci komunistické strany ve státě. 

Funkcionáři svazu partyzánů měli právo vystavovat velmi ţádané doklady, které pak svému maji-

teli potvrzovaly partyzánskou činnost během okupace. Někteří si na tom zaloţili kvetoucí ob-

chod. Svaz si zaloţil vlastní noviny a staral se o řády a vyznamenání, která zajišťovala partyzá-

nům různá privilegia. Z iniciativy svazu vznikly také dekrety o amnestii, podle kterých se nelid-

ské zločiny, jichţ se na tisících Němců a Čechů dopouštěli nelítostní vrazi, jiţ nesměly postih-

nout. Na této amnestii měli zájem především brněnští partyzáni. Na sjezdu partyzánů, který se 

konal 15. ledna 1947 ve Zlíně, ţádal proto jistý Gryc, člen brněnské delegace, zastavit soudní ří-

zení proti vůdci partyzánského hnutí a postupovat proti iniciátorům tohoto vyšetřování na minis-

terstvu obrany a jinde „po partyzánsku“. ([21] s. 254) 

 

Bylo to jasné varování především těm důstojníkům, kteří ještě uměli odlišit pravdu od nesprave-



dlnosti a kteří se snaţili uchránit demokracii před nepřáteli. Mnohý z nich by asi jednal stejně ja-

ko onen ruský důstojník, který nechal zavřít vůdce partyzánského oddílu, jeţ v prostoru Brno – 

Ivančice – Moravský Krumlov – Hrottowitz pořádal hon na Němce. Tehdy prý přišlo jen 

v Ivančicích 30 aţ 35 lidí o ţivot. Zadrţený se jmenoval E. Řepek a byl členem KSČ. ([21] s. 

247) 

 

V jedné historické oslavné studii o Murzinově jednotce, kterou nechal vydat komunistický reţim, 

se můţeme dočíst, k čemu komunisté takové typy partyzánů potřebovali: „V březnu a dubnu 

1945 stupňovala brigáda svůj boj i svoji politickou práci. Vzhledem k dosavadnímu vlivu bur-

ţoazního odboje, řízeného z Londýna musela stále věnovat velké úsilí politické práci mezi oby-

vatelstvem. Partyzáni pomáhali při zakládání revolučních národních výborů. Působení 1. čsl. par-

tyzánské brigády Jana Ţiţky v prostoru jihovýchodní Moravy v souhrnu napomohlo revoluciona-

lizaci lidu a upevnění pozic KSČ“ ([21] s. 124 

 

K pachatelům musíme také přiřadit takzvané „revoluční gardy“, které byly pověřeny ostrahou br-

něnských internačních táborů. 

Byli to většinou vězňové koncentračních táborů, kteří svou pomstu vystupňovali do té míry, ţe 

brněnský národní výbor byl nakonec donucen zasáhnout. 

O tom vypovídá český spisovatel Ota Filip ve svém článku o brněnském pochodu smrti. [26]: 

 

= V polovině května obdrţel brněnský národní výbor zprávy o strašlivých poměrech v brněn-

ských internačních táborech. Josef Podsedník zkontroloval se členem národního výboru Dr. Seka-

vým všechny tábory, ve kterých se nacházeli uvěznění Němci. Ve všech těchto táborech byli oba 

členové brněnského národního výboru ohroţováni bývalými politickými vězni, kteří si nyní říkali 

„revoluční gardisté“, dále byli nařčeni ze zrádcovství a ţe vystupují proti československé věci. 

Na základě zpráv Josefa Podsedníka o katastrofálních poměrech v internačních táborech pro 

Němce se brněnský národní výbor rozhodl v polovině květně 1945 vyměnit osazenstvo ostrahy 

a předat tábory pod policejní velení. Toto rozhodnutí, které ostatně přišlo příliš pozdě, mělo osud-

né následky: političtí vězňové, propuštění nyní ze své dobrovolné politické sluţby, se nechtěli 

vzdát výsledku svých revolučních zásluh a počali proto naléhavě ţádat vyhnání všech Němců 

z města. Spojence našli v dělnících brněnské Zbrojovky. Z dnešního pohledu to bylo absurdní 

spojení: političtí vězňové, kteří za nacistů trpěli v koncentračních táborech nebo věznicích gesta-

pa, nemohli tehdy vědět, ţe dělníci Zbrojovky ještě začátkem dubna 1945, tedy dva týdny před 

dobytím města Rudou armádou, vyráběli pro nacisty na běţícím pásu zbraně. = 

 

Ota Filip se opírá o paměti jiţ zemřelého Josefa Podsedníka a o výpovědi tří dosud ţijících pra-

covníků národního výboru, kteří byli 30. května jako „revoluční gardisté“ nebo „partyzáni“ na 

silnci č. 52 mezi Brnem a Pohořelicemi, kdyţ zde „umíraly po ranách do týla v příkopech ţeny, 

které uţ neměly sílu pokračovat dál a kdyţ tu byli staří vyčerpaní muţi ukopáváni k smrti.“ 

(a.a.o.) 

 

Filip nemůţe vědět, co pachatelé překroutili nebo zamlčeli. Chceme se proto v další kapitole po-

kusit přesněji popsat sled událostí, a činy osob, nesoucích hlavní odpovědnost. 

 

 

9.2 Pachatelé od psacího stolu 

 



Dr. Beneš, jeţ nese bezpochyby hlavní vinu jako duchovní původce zločinů odsunu, slíbil Stali-

novi, ţe se komunisté budou moci ve značné míře podílet na československé poválečné vládě, 

aby za to dostal souhlas k degermanizaci ČR. Sovětský diktátor souhlasil celkem snadno, protoţe 

se uţ dávno odvrátil od mezinárodních zásad marxismu a prováděl jiţ od vyobcování Trockého 

zahraniční politiku, která směřovala k sovětskému imperialismu. Hodilo se mu vše, co by posílilo 

Sovětský svaz. Proto také Stalin usiloval o to, aby v jeho mocenském vlivu zůstalo průmyslově 

velmi vyspělé Československo. Přisluhovači této politiky byli r. 1945 v Košicích připraveni: Kle-

ment Gottwald, Václav Nosek, Václav Kopecký, Zdeněk Fierlinger a Julius Ďuriš. K nim patřil 

ještě štáb důstojníků NKVD, který vybudoval tajnou informační síť, o jejíţ existenci nesměli vě-

dět ani členové praţské vlády. Jedinou výjimkou byl Klement Gottwald. ([21] s. 243) 

 

Co si Gottwald myslel o demokracii, zveřejnil jiţ v r. 1929 na zasedání Poslanecké sněmovny 

Národního shromáţdění: 

= „Hovoříte, ţe my komunisté porušujeme zákony. My porušujeme a budeme porušovat zákony. 

My jsme stranou československého proletariátu, naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně 

Moskva a my se do Moskvy chodíme učit od ruských bolševiků, jak vám zakroutit krkem. A vy 

víte, ţe ruští bolševici jsou v tom mistři.“ = ([21] s. 220) 

 

Ministr vnitra Václav Nosek, o kterém uţ jsme se zmínili, se demaskoval v r. 1947, kdyţ se jed-

nalo o odstranění posledních zbytků demokracie a přeměnu ČSR na ČSSR: = „Jsme nařčeni 

z gestapismu. Nepopírám to. Naopak – ukáţeme našim protivníkům, ţe to umíme lépe neţ Něm-

ci.“= ([21] s. 220) 

 

Tento muţ měl také prsty v brněnském pochodu smrti. Ukázalo se to, kdyţ v červnu 1945 povýšil 

velitele Národní bezpečnostní stráţe v Brně Bedřicha Pokorného, dřívějšího konfidenta a agenta 

SD (Sicherheitsdienst) v Brně, na vedoucího Obranného zpravodajství na ministerstvu vnitra 

v Praze a tak ho odměnil za horlivost, kteoru Pokorný prokázal při odsunu brněnských Němců. 

(V Praze mohl lehce skrýt stopy své minulosti.) Pospíšil ho přiřazuje k „hyenám“. 

= V polovině května 1945 se stává bezpečnostním referentem Zemského národního výboru v Br-

ně. V této funkci organizuje hromadný odsun Němců bez jídla a vody pěšky pochodem na ra-

kouské hranice. = ([21] s. 175) 

 

Noskem proteţovaný Pokorný měl v Brně skutečně klíčové postavení. Nebyl sice, jak udává Po-

spíšil, bezpečnostním referentem Zemského národního výboru *, ale jak vyplývá z předloţených 

podkladů (fotokopie jmenovacích listin v dodatku) – velitel Národní bezpečnostní stráţe na Mo-

ravě. Pro zhodnocení jeho historické role je důleţité si připomenout, jak se do této funkce dostal: 

Rudá armáda vtáhla 26. dubna 1945 kolem 16. hod. do Brna. Bezprostředně poté začal v Solniční 

ulici pracovat sekretariát KSČ. Brzy se zde sešlo mnoho Čechů, kteří byli sice ve válce zcela pa-

sívní, nyní ale doufal, ţe s pomocí komunistů nastartují novou kariéru. Mezi těmi, kteří ţádali 

vstup do KSČ, byl i Bedřich Pokorný, bývalý kapitán, který působil do r. 1939 ve zpravodajské 

sluţbě československé armády a za protektorátu pracoval na berním úřadu brněnského finančního 

ředitelství. Tehdejší předseda brněnského Národního výboru Vladimír Matula ho jmenoval hned 

29. dubna 1945 pověřencem NV pro styk mezivýkonnou policií v Brně a Národním výborem. Po-

korný tak získal moc udílet brněnské policii a zpravodajské sluţbě policejního ředitelství rozkazy 

z pověření Národního výboru. (viz článek „Naftalínový důstojník a jmenovací dekrety v dodat-

ku“). Tím postoupil muţ, který měl o měsíc později organizovat odsun brněnských Němců, na 

významné místo ve své kariéře. Strana, které slouţil, se ukázala být důleţitou pomocnicí těch, 



kteří si přáli rychlou „degermanizaci“ ČR a jistě se tak nedělo proti vůli tehdy všemocného Stali-

na: 

= Jiţ 1. května 1945 (tedy ještě před kapitulací wehrmachtu) zaslal první krajský komunistický 

sjezd v Brně městskému národnímu výboru (ovládaném těmi samými komunisty) memorandum, 

ve kterém vyzývá k „neprodlené očistě“ města od Němců. ([19] s. 96) 

 

Poté se museli všichni Němci nechat zaregistrovat. Jejich byty byly označeny. Pro lepší pochope-

ní následujících událostí si zrekapitulujme následující data: 

12. května přijíţdí do Brna prezident Beneš a přednese jiţ citovaný projev, ve kterém označí „vy-

likvidování“ německé otázky jako první úkol české poválečné politiky. 

16. května nařídí Karel Smítal, bezpečnostní referent Zemského národního výboru (ZNZ) shro-

máţdění všech Němců v táborech. Vedle jiţ fungujících zajateckých táborů a věznic je v prostoru 

Velké Brno zřízeno sedm větších táborů pro internaci civilistů. 

18. května jmenuje Smítal kapitána Bedřicha Pokorného velitelem Národní bezpečnostní stráţe 

na Moravě, jejíţ jednotky mají působit při registraci Němců. Jmenovací dekret je podepsán mi-

nistrem vnitra Václavem Noskem. 

28. května přijíţdí do Brna místopředseda vlády a předseda KSČ Klement Gottwald, aby vysvětlil 

radě ZNZ směrnice pro zacházení s Němci. Podle nich se Ţidé, hlásící se k německé národnosti, 

přiřazují do stejné kategorie jako Němci, kteří „se ţádným způsobem neprovinili na českém náro-

du“. Jejich majetek přechází pod národní správu. ([19] s. 94) Při internaci platí zpočátku ještě 

úlevy pro ty osoby, které vlastní potvrzení o antifašistické činnosti. Tato potvrzení však o několik 

dní později, kdy jsou Němci nuceni nastoupit pochod smrti, ztrácejí svou platnost. 29. května se 

rozhoduje ZNV na návrh Karla Smítala „vyvést“ Němce z města a zároveň zakazuje členům Ná-

rodního výboru vydávat Němcům další potvrzení o loajálním chování. Následujícího dne ozna-

mují místní noviny, ţe také dříve vydaná potvrzení pozbývají platnost. ([19] s. 97) 

Takto tedy můţeme vyjmenovat osoby, které nesou hlavní odpovědnost za přípravu brněnského 

pochodu smrti: 

byli to Klement Gottwald, Václav Nosek, Karel Smítal a Bedřich Pokorný, všichni čtyři členové 

KSČ, které měla sovětská tajná sluţba pevně v hrsti. 

S přihlédnutím k této skutečnosti můţeme zrekonstruovat průběh masového odsunu podle obvyk-

lého organizačního schematu komunistů: 

1. Objednaná demonstrace dělnictva 

2. Diskuse na NV města Brna 

3. „Souhlas“ Národního výboru s opatřením. Bezpečnostní referent měl jiţ ostatně plány k těmto 

opatřením v šuplíku a nyní uţ jen stačilo zmáčknout knoflík. 

 

Pro metody NKVD je typické, ţe pouţívala pro špinavou práci člověka, kterého měla zcela v hrs-

ti a koho mohla kdykoli zlikvidovat jako v tomto případě dvojitého agenta Bedřicha Pokorného, 

coţ také později učinila. Zpočátku ale byla Pokorného moc a privilegia ohromující. Kdyţ ho na-

vštívil v Praze jeden z jeho kumpánů od gestapa, uţasl překvapením: = Hájek nevěřil svým očím, 

kdyţ zjistil, ţe Pokorného kancelář tvoří celá řada prostorných, přepychově zařízených místností. 

Všude byly drahé koberce, krásný staroţitný nábytek, na vzdáleném konci pracovny, dlouhé jako 

tanečnísál, stál obrovský vyřezávaný stůl a za ním v celé své nádheře seděl Pokorný. = ([21] s. 

173) 

Ţe si tento agent ţil dobře i za protektorátu, dokazuje Pospíšil ve svém pátrání: Pokorný ţil se 

svou ţenou, která se za okupace vydávala za Němku a spolu s manţelem zdravili známé brněnské 

Němce nacistickým pozdravem „Heil Hitler!“ Rodina ţila pohodlně v prostorném bytě, který jim 



byl přidělen po Ţidech, deportovaných do koncentračního tábora. ([21] s. 175) 

Po válce se Pokorný snaţil se stejně smýšlejícími kumpány metody gestapa ještě překonat. Nikdo 

se proti těmto lidem nepostavil. Jejich hrůzné počínání bylo z nejvyšších míst tolerováno dokon-

ce i tehdy, kdyţ vystupovali proti svým krajanům. Dokud seděl Pokorný na ministerstvu vnitra, 

mohl kontrolovat a zadrţovat udání, která musela projít jeho úřadem a mohl pak pronásledovat ty 

osoby, které stály jemu nebo KSČ v cestě. 

Co si mohly dovolit „hyeny“ vůči svým českým spoluobčanům, uvedl do protokolu o dva roky 

později Čech J.O., švec ze Zlína: = Při zajišťování nacionálií jsem odpověděl, ţe jsem Čech. Na 

to mi Šneider dal takovou ránu pěstí do tváře, ţe jsem upadl a omdlel. Po probrání jsem zaslechl, 

jak na mne tento sadista řve: „Ty k… vstaň, nebo tě zabiju!“ Byl jsem však tak zbitý a dokopaný, 

ţe nebylo moţné vlastní silou vstát. Postavil mne na nohy dalšími kopanci a chycením za límec. 

Sotva jsem se vzpamatoval, dostal jsem další ránu do spánku, po níţ jsem znovu omdlel. Probudil 

jsem se v louţi vody, kterou mne polévali. Nato mne povalili na lavici, ruce a nohy přivázali 

k nohám lavice a tloukli mne elektrickým kabelem. Po těţkém mlácení, při němţ se jich střídalo 

několik, mne hodili v bezvědomí do prázdné cely. Druhý den mne čekalo to samé martyrium. 

Tentokráte mne uvázali ke sloupu hlavou dolů a opět bili a kopali. Po odvázání jsem musel Šnei-

derovi olizovat krev z bot, přičemţ mne neustále kopal do obličeje. To se opakovalo asi čtyřikrát. 

(…) V noci ze 7. na 8. května mi Šneider kleštěmi trhal nehty z prstů na rukou. Kdyţ se mu to 

nedařilo, píchal mi pod nehty rozpálené pletací jehlice. Potom mi plamenem svíčky pálil obočí. 

Po celou dobu týrání jsem nezjistil, proč mne vlastně zavřeli a z čeho mne obviňují. = ([21] s. 

153) 

 

V roce 1947 zjistila vyšetřovací komise, ţe byl švec O. vţdy „dobrým Čechem“. Podrobná citace 

z úřadního protokolu dokazuje, co se tenkrát odehrávalo za lidí typu Noska, Smítala a Pokorného 

a dokládá zároveň hodnověrnost výpovědí svědků, kteří popisovali zacházení s německými obča-

ny v brněnských táborech a věznicích (Kounicovy koleje ap.) 

 

Pokorný se řadil k partyzánům. Byl jiţ v květnu 1946 v ústředním výboru svazu spolu se Slán-

ským. Velkorysá odměny, kterou dostal hned po vyčištění Brna od Němců je důkazem, ţe tato 

akce probíhala přesně podle přání jeho šéfa, který se vrátil z Moskvy. Kdyby ministr vnitra Vác-

lav Nosek ještě ţil, musel by se dnes zodpovídat před mezinárodním soudem Spojených národů 

jako pachatel od psacího stolu. To, co se napsalo o projevech napodnikových schůzích ve Zbro-

jovce, o vystoupení delegace pracujících na národním výboru v Brně a o diskuzích tohoto grémia, 

slouţí pouze k zamlčení pravého stavu věcí. Kdo taktiku komunistů zná, ví, ţe všechno, co uspí-

šilo chod mašinérie průvodu smrti, bylo jiţ dávno předem pečlivě připravováno. Manifestace děl-

níků, partyzánů a revolučních gard byly objednány, aby vystavily národní výbor tlaku a smetly 

poslední námitky jeho váhajících členů. 

 

Nikdo si nemusel dělat starosti o souhlas mas. Poté, co Beneš vytýčil cíl, čekalo mnoho brněn-

ských Čechů na den, kdy se budou moci zmocnit majetku Němců. Na národním výboru však ne-

seděli jen komunisté typu Pokorného. Kdo měl ještě aspoň kapku slušnosti, nemohl s tím, co se 

dělo, v ţádném případě souhlasit. Proto musel být vyvolán nátlak. Předseda Národního výboru 

Velkého Brna, Vladimír Matula byl sice komunista, ale vznášel námitky a proto byl shledán ne-

důvěryhodným. 

 

= 29. května 1945 navštívil tajemník odborů Josef Kapun předsedu Národního výboru Velké Br-

no Vladimíra Matulu, přívrţence komunistické strany ČSR a poţadoval po něm okamţitý souhlas 



s evakuací Němců. Tvrdil, ţe pokud se tak nestane, hrozí městu protiněmecké demonstrace a ne-

vyloučil také pokusy o divoký odsun. Matula sice neměl ţádné váţnější námitky (nechtěl však), 

„ţe by mohlo dojít k násilnostem a bezpráví, které by poškodilo dobrou pověst našeho města“. 

(…) = (9) 

Dokáţeme si představit, ţe se Matulovy námitky organizátorovi divokého odsunu nelíbily. Matu-

la byl jako předseda Národního výboru také zároveň šéfem brněnské městské správy a mohl z po-

zice této funkce hatit Smítalovy a Pokorného plány. Proto byl tlak zesílen. 

Zemský bezpečnostní referent měl ještě jiné eso v rukávu. Protoţe národnímu výboru (v debatě 

o občanském postavení Němců 24. 5. 45) byl předloţen poţadavek, poslat do okolních vesnic ţe-

ny, děti a práce neschopné muţe, musely být zohledněny také zájmy ostatních obcí, které spadaly 

pod Zemský národní výbor. Proto oba výbory neustále paralelně zasedaly a komunisté je oba 

ovládali. 

Jakmile byla rozhodnutí, na kterých pracoval Smítal s Pokorným, přijata (29. května 1945), moh-

la být celá akce spuštěna. Dalšího dne stály uţ před všemi německými dveřmi revoluční gardy. 

Později byly bezprostřední důvody odsunu zamlţovány a hlavními viníky byli označeni dělníci 

ze Zbrojovky. kdo však zná komunistickou taktiku, ví, ţe bylo povstání ve Zbrojovce objednáno. 

Kdyby si to sovětská bezpečnostní sluţba nepřála, zůstali by dělníci, kteří aţ dokonce války vyrá-

běli zbraně pro wehrmacht, zrovna tak klidní, jako byli za Hitlera. 

Zločinci se z nich stali aţ poté, co jim byly vydány zbraně a oni poštváni proti Němcům. 

Vše, co se tehdy stalo, naplánovaly a provedly orgány československého státu. Svědčí o tom i br-

něnské noviny „Slovo národa“ (orgán československé národněsocialistické strany), ve kterých 

bylo moţno 31. května 1945 se dočíst toto: 

= Národní výbor pro velké Brno rozhodl ve středu na opětovné naléhání české veřejnosti o radi-

kálním řešení německé otázky. Především budou všichni příslušníci německého národa v zájmu 

klidu a bezpečnosti českých občanů ve smyslu dřívějšího usnesení Národního výboru ihned zajiš-

těni pod řádným dozorem a zkoncentrování (…) Nebude se trpět, aby se občané německé národ-

nosti potulovali volně mezi českým obyvatelstvem. Bude se také přísně postupovat proti českým 

občanům, kteří z jakýchkoliv důvodů kryjí Němce, obstarávají jim všeliké výhody a vydávají jim 

dobrozdání o jejich spolehlivosti. 

= Aby Němci nemohli přecházet do Brna odjinud, budou na všech přechodech do města zřízeny 

spolehlivé hlídky Národní stráţe (…) Osoby bez řádných dokladů nebo s německými doklady 

budou hned zajištěny. (…) = 

Němci práce neschopní a ţeny s dětmi budou ihned odsunuty mimo Velké Brno, pokud moţno 

do oblastí, kde není dostatek zemědělských pracovních sil. Tam mají pracovat pod přísnou a spo-

lehlivou policejní kontrolou. Pokud dnešní početnost Národní stráţe bezpečnosti nezaručuje spl-

nění těchto úkolů, bude potřebná asistence vyţádána od vojenského velitelství. = 

 

 

10. Co vědí ostatní o obětech 

 

10. 1 Český novinář Ota Filip 

 

O 45 let později zajel do Brna český spisovatel Ota Filip, aby zde zjistil, co se vlastně r. 1945 na 

Boţí tělo skutečně stalo. „Po stopách pochodu smrti“ potkal ve vsi Ledce starou ţenu: 

 

„Jestli si vzpomínám na Němce v r. 1945? Na to se nedá zapomenout. (…) Kdyţ je sem hnali po 

silnici od Brna jako dobytek, ano, jako dobytek, právě jsem vařila našemu praseti brambory. Celý 



kotel jsem jich rozdala hladovějícím lidem (…) ale ti mladí chlapi s puškami nás zahnali do do-

mů. Celou noc jsme slyšeli ze staré stodoly u silnice ty, kteří uţ nemohli chodit – musely jich být 

stovky. Plakali a volali o pomoc. Občas třeskla rána. A za svítání vyvezly dva náklaďáky ze sto-

doly mrtvé. Kam? No ano, dnes uţ vám to mohu povědět: kdyţ pojedete směrem na Pohořelice, 

uvidíte v poli kříţ. Nechal ho tu postavit jistý Jakob Haschka před dvěma sty lety. No a tam ko-

lem toho kříţe leţí. Neptejte se mne, kolik jich bylo. Nikdo je tehdy nepočítal. Kříţ nemůţete 

přehlédnout. Je asi deset metrů od kraje silnice.“ = [26] 

 

= Další masový hrob se nachází u silnice č. 52 ve směru na Mikulov, asi 200 m za poslední budo-

vou zemědělského výzkumného ústavu. Kdyţ Filip navštívil toto místo s jedním místním obyva-

telem, ukázal mu tento místní ve světlezeleném jetelovém poli temně zelený trojúhelník, kde bylo 

ještě moţno rozeznat obrysy hloubení. = [a.a.o.] 

 

Leta uţ trvá bouřlivá diskuse o počtu obětí pochodu smrti. Kolik lidí zde zahynulo nemoceni ne-

bo slabostí? Také o údajích o celkovém počtu Němců, kteří byli 30. a 31. května 1941 v Brně 

a dalších jazykových enklávách vyhnáni na ulici, se vedou divoké spory. Údaje ze sčítání lidu 

nám nepomohou, neboť mnoho Němců opustilo Brno jiţ před odsunem. 

Poslední odhad můţe být nanejvýš přibliţný. 

 

Ota Filip [26] vypočítává: 

= Kdyţ se v březnu 1945 přiblíţila fronta, opustilo 40 000 Němců město. 20 000 nebo 25 000 sta-

rých muţů, ţen, dětí a antifašistů zde zůstalo. = 

Filip se ohledně počtu mrtvých opírá o výpověď muţe, jeţ byl r. 1945 členem revolučního národ-

ního výboru: 

= Přes 1700 starých muţů, ţen a dětí přišlo o Boţím těle na pochodu smrti mezi Brnem a Pohoře-

licemi o ţivot. = 

 

Prof. PhDr. Silvestr Nováček, bývalý docent marxismu–leninismu, který ve svém spisu „Odsun 

Němců z Brna a z jihomoravského pohraničí“ (1996) píše mnoho o činech SS, ale téměř nic 

o hrůzných činech „revolučních gard“ a partyzánů, neustále popisuje útěk německého obyvatel-

stva z Brna a jiţní Moravy jako „dobrovolný“ odsun. („Šli dobrovolně do Rakouska“), pochybuje 

o Filipových údajích a polemizuje v této souvislosti také s epigrafem pohořelického památníku*, 

na kterém je čísl.890. 

* Tento památník byl zřízen r. 1992 rakouským Černým kříţem (Péče o válečné hroby) 

 

Nováček se ohání číslem 500 a tvrdí, ţe mrtví byli většinou oběti epidemie úplavice a nakonec si 

ještě přivlastňuje zprávu jedné mikulovské vyšetřovací komise, která v r. 1945 „nezjistila jediný 

případ fyzického násilí (…), jeţ by měl za následek zranění nebo dokonce smrt některých účast-

níků“. (8) 

Musíme energicky protestovat proti tomuto ostudnému zlehčování, neboť se můţeme obrátit na 

hodnověrné svědky. 

Ota Filip [26] píše: 

 

= Josef Kratochvíl, v r. 1945 důstojník československé armády a jeho bratr Dr. Antonín Kra-

tochvíl, oba z Brna, jeli (…) na motorce směrem k Pohořelicím a viděli (…) mrtvé staré muţe, 

ţeny a děti v příkopech a znásilněné ţeny. Josef Kratochvil v uniformě důstojníka českosloven-

ské exilové armády v Anglii sice zabránil několika „revolučním gardistům“ páchat nepravosti, ale 



nemohl být všude. 

 

10. 2 Britská novinářka Rhona Churchill 

 

Co se se zpoţděním dozvěděla britská veřejnost o přečinech v Brně a na vídeňské silnici, se mů-

ţeme dočíst v článku Rhony Churchillové, otištěném 6. srpna 1945 v londýnských novinách 

„Daily Mail“. Otiskujeme pasáţ, týkající se brněnského pochodu smrti ve stejné délce, v jaké ji 

cituje obránce lidských práv de Zayas. Chceme na základě citace a pomocí nutných úprav a dopl-

nění ještě jednou rekonstruovat celý děj. Pro tento účel jsme odstavce očíslovali. 

1. = Zde například, události minulého měsíce v Brně, kdy se mladí revolucionáři české národní 

gardy rozhodli „vyčistit“ město. 

2. = Krátce před devátou večer pochodovali ulicemi a vyzývali všechny německé občany, aby 

v devět hodin stáli před svými domy, v kaţdé ruce zavazadlo, připraveni opustit město navţdy. 

Ţenám zůstalo deset minut na to, aby vzbudily a oblékly děti, rychle si sbalily to nejnutnější a se-

šly na ulici. 

3. = Zde musely odevzdat národním gardistům veškeré šperky, hodinky, koţichy a peníze, aţ na 

snubní prsteny. Pak byly namířenými puškami donuceny dát se na pochod směrem k rakouským 

hranicím. Byla úplná tma, kdyţ dorazily na hranice. Děti plakaly a ţeny klopýtaly stále kupředu. 

Čeští pohraničníci je hnali přes hranice k rakouským pohraničníkům. Tam docházelo k novým 

zmatkům. Rakušané se bránili takovému přílivu lidí, Češu uţ je nechtěli pustit zpátky. Byli proto 

na noc zahnáni na pole. Druhého dne ráno se objevilo několik Rumunů jako stráţ. 

4. = Pořád jsou ještě na onom poli, kde mezitím vznikl koncentrační tábor. K jídlu je jen to, co 

občas přinesou stráţe. Stravu nedostávají. Zuří zde tyfová epidemie, coţ znamená, ţe denně umí-

rají stovky lidí. 

5. = Pětadvacet tisíc muţů, ţen a dětí podstoupilo tento hrozný pochod z Brna. Mezi nimi i jedna 

Angličanka, provdaná za nacistu, jedna sedmdesátiletá Rakušanka a sedmaosmdesátiletá Italka. 

6. = Všude v zemi jsou zřizovány koncentrační tábory pro Němce. Lidé jsou sem vháněni bez 

rozdílu a čekají tu na vízum do Německa. Dokonce němečtí ţidé a antifašisté, kteří byli před ne-

dávnem osvobozeni z koncentračních táborů, si nemohou být jisti. ([13] s. 149 p) 

 

K tomuto příspěvku je nutný komentář: 

Komentář k odstavci č. 1 

Je pravdou, ţe aktéry, kteří vynikali obzvláštní netrpělivostí a brutalitou, byli velmi často mladí 

lidé. Tvrzení, ţe se divoký odsun konal ze spontánního rozhodnutí mladých revolucionářů, se však 

podle našich podkladů (viz kap. „Pachatelé od psacího stolu“) nezakládá na pravdě. I kdyţ tato 

akce probíhala vyloţeně chaoticky, přesto byla pro její provedení zapotřebí alespoň minimální 

příprava. O tuto přípravu se postaral, jak víme, bezpečnostní referent Zemského národního výbo-

ru Karel Smítal a jeho přisluhovač, velitel Národní bezpečnostní stráţe Bedřich Pokorný. Protoţe 

nálada mezi brněnskými Čechy byla projevem československého prezidenta zjitřena a lůza jen če-

kala, kdy si bude moci přivlastnit německý majetek, měl Bedřich Pokorný velmi ulehčenou pozici. 

Tajné zpravodajské sluţby KSČ a Sovětů se postaraly o odpovídající reakci tisku. Teprve poté, co 

kolony Němců opustily město, mohla se hlásná trouba stalinistů, noviny „Rovnost“, distancovat 

od orgií násilí. V úvodníku odsuzuje to, co se stalo o Boţím těle, jako nepromyšlenou akci: 

= Horkých hlav, které chtěly vyhnat všechny Němce najednou a bez rozdílu za hranice, aniţ by si 

rozmyslely, jestli to jsou hranice rakouské nebo říšské a jestli tím vyvolají mezinárodní komplika-

ce (…) Byla to chyba, zaměřit nenávist pouze na Němce. (…) je důleţité zaznamenat, jestli se tato 

sorta bezcharakterních lidí nedere na teplá místečka. = [8] 



 

Úmysl byl jasný. Tímto úvodníkem chtěla KSČ dosáhnout čtyř důleţitých cílů: 

a) měl zlepšit pohled na komunisty ze zahraničí 

b) měl uklidnit staré komunisty a ty levičáky, pro které byl kaţdý nacionalismus ohavností a kteří 

si váţili mezinárodního charakteru marxismu 

c) měl přesvědčit odborníky, kteří stáli po vyhnání německých specialistů před troskami, ţe čeští 

komunisté za to nenesou odpovědnost 

d) ukázal „hyenám“, ţe mohou být kdykoli vydány spravedlnosti. 

 

Tak jako „Rovnost“, přesouvali později všichni apologeti vinu na dělníky ze Zbrojovky. Nebylo to 

nic sloţitého, protoţe tato společenská skupina se skutečně velice podílela na všech hrůzných či-

nech, jak dokazují naše svědecké výpovědi. Kdyţ si blíţe prohlédneme její sloţení, zjistíme také, 

proč tomu tak je: brněnská Zbrojovka pracovala během celé války na plné obrátky pro německý 

válečný průmysl, proto musela bezpečnostní sluţba dbát, aby nezaměstnávala pokud moţno ţád-

né komunisty. Dělnictvo proto bylo v nadprůměrné míře organizováno ve straně českých národ-

ních socialistů (Beneš), jejíţ šovinističtí přívrţenci povaţují ještě dnes odsun Němců za dobrou 

věc. Jak se této straně podařilo přeţít několikerou změnu moci, nyní nemůţeme detailně popsat. 

Jasné však je to, ţe se ve dnech převratu výtečně hodila pro špinavou práci a dodala pro ni 

spoustu „hyen“. Pro českou historickou vědu by bylo zajímavým úkolem podrobně představit její 

dějiny. 

 

Komentář k odstavci 2: 

Vše, co je obsahem tohoto odstavce, odpovídá pravdě, jak dokládají výpovědi svědků. Musíme 

však dodat, ţe mnoho odsunutých bylo klamáno o pravém úmyslu osob, které je nutily do odsunu. 

V mnohých případech ani neměli čas dojít si domů pro to nejnutnější. Byli prostě sebráni rovnou 

na ulici. 

 

Komentář k odstavci 3: 

Rhona Churchillová správně konstatuje, ţe byly Němcům, stojícím před domy, odebírány posled-

ní cenné věci. Chybí jí však bohuţel celý den. Staří lidé a matky s dětmi nemohli dojít jiţ 31. květ-

na 1945 na rakouskou hranici. Tábor, o kterém se pisatelka zmiňuje, byly Pohořelice. Tam muse-

li staří a nemocní a rovněţ příbuzní, kteří se nechtěli opustit, zůstat skutečně ještě celé týdny. 

Tam je také pohřbeno mnoho mrtvých, kteří zemřeli krutým zacházením nebo se stali oběťmi tyfo-

vé nebo úplavicové epidemie. Do Pohořelic přísluší také Rumuni, o kterých Rhona Churchillová 

píše. Jedná se zde o onen oddíl, na který mají naši svědkové dobré vzpomínky, protoţe mnohým 

z nich zachránil talíř polévky od Rumunů ţivot. Rumunské vojáky také volaly ku pomoci ţeny, kte-

rým hrozilo znásilňování. 

Do tábora na hranici, rozkládajícího se na volném poli mezi Mikulovem a Drasenhofenem, na 

který měli všichni, kdeří zde přenocovali, hrozné vzpomínky, dorazily skupiny, které nemusely zů-

stat v Pohořelicích, aţ druhého dne. (Ţeny s dětmi a staří lidé by trasu dlouhou minimálně 54 km 

za jeden den vůbec neušli). 

 

Kdyţ byly rakouské pohraniční obce přeplněny, byla hranice skutečně uzavřena. Co se dělo po-

tom, popisují naši svědkové: po své volné selekci, která nebrala ohled na rodinné příslušníky, byli 

vyhnanci, kteří uţ nesměli do Rakouska, umisťováni do okolních vesnic. Zde museli ti, co byli 

schopni pracovat, vykonávat polní práce nebo pracovat v chlévech na německých statcích, které 

jiţ byly částečně obsazeny českými majiteli. 



 

Abychom se drţeli pravdy, musíme zde uvést, ţe se členové národních výborů v jihomoravském 

pohraničí nechovali tak šovinisticky jako jejich kolegové v Brně. Noví starostové byli rádi, ţe jim 

přicházejí lidé, se kterými mohou stihnout zemědělské práce. Kdo uměl česky mluvit a psát, mohl 

dokonce sehnat práci v některé z kanceláří, ve kterých se odehrávalo předávání německých stat-

ků. Staří lidé, kteří se dostali do táborů, to měli špatné. Mnoho z nich uţ nikdy nikdo neviděl. Ţe-

ny, které byly přiděleny na polní práce a byly ubytovány většinou ve stodolách a chlévech, byly 

často znásilňovány příslušníky Rudé armády. Některým se povedlo přejít tajně přes hranice. 

Mnozí museli počkat aţ do r. 1947. Ovšem to tehdy Rhona Churchillová ještě nemohla vědět. 

Horší je, ţe nepopisovala nic z hrůzností, které vytrpěli Němci na pochodu k hranici. Je moţné to 

pochopit, kdyţ si představíme, ţe tyto události se odehrávaly tehdy jiţ za ţeleznou oponou. Na 

obou stranách hranice bylo sovětské okupační respektive operační území, do kterého se málokte-

rý západní zpravodaj odváţil. Tak si také můţeme vysvětlit, proč o brněnském pochodu smrti ne-

jsou v archívu Mezinárodního výboru Červeného kříţe ţádné spisy. (Byly zde nalezeny pouze do-

kumenty o poměrech v českých koncentračních táborech). 

Proto také nikde neexistují podklady o přesném počtu obětí na moravském území. Podle našich 

odhadů by jich mohlo být 4000. Kdyţ k nim připočteme počet brněnských Němců, kteří v obou vl-

nách zatýkání přišli ţivot v koncentračních táborech, první vlna proběhla bezprostředně po válce 

a druhá, která postihla zejména práce schopné muţe v Brně, probíhala 30.–31. května 1945, je 

tento počet téměř dvojnásobně vyšší! 

 

Komentář k odstavci 4: 

O tyfové epidemii se také zmiňují ve svých spisech čeští apologeti, kteří ji rádi uvádějí jako jedi-

nou příčinu případů úmrtí např. v táboře Pohořelice. Pro nás ale jsou všichni mrtví, kteří byli za-

hrabáni u silnice z Brna do Vídně, obětmi nelidských podmínek, kterým byli tehdy brněnští Němci 

vystaveni. Musíme zde uvést, ţe jen v neúplných úmrtních seznamech z Pohořelic je zaznamenáno 

439 mrtvých. Zápisy zhotovil hrobník Julius Hochmann a jsou pořízeny nezvykle úhledným ruko-

pisem. * 

* Ota Filip [26] zjistil při své návštěvě Pohořelic, ţe v matrice zemřelých chybí 12 listů! 

Je proto nemoţné, aby Hochmann stejně pečlivě zaznamenal také to mnoţství mrtvých, kteří byli 

podle našich svědeckých výpovědí naházeni bez identifikace do masových hrobů. 

 

Komentář k odstavci 5: 

Rhona Churchillová označuje počet Němců, odsunutých tehdy z Brna číslicí 25 000. Naše odhady 

jsou vyšší, neboť započítáváme do celkového součtu také obyvatele jazykových enkláv, kteří byli 

na svátek Boţího těla 1945 také donuceni opustit domy a statky. V Modřicích to bylo 1255 osob, 

ze kterých přišlo hned první den 17 o ţivot a 44 osob zemřelo v hraničních obcích na vysílení. ** 

** Tento počet je uveden v archívu jazykové enklávy v Erbachu u Ulmu. 

Z Moravan bylo 1. června vyhnáno asi 450 osob. Také Němci z Dvorské museli následovat brněn-

ské Němce. Výjimka byla povolena pouze v Ţelešicích. (viz. kap. 8!) Můţeme potvrdit, ţe byly vy-

háněny i cizinky, dokonce i Češky z Brna. 

Komentář k odstavci 6: 

Zde uvedené skutečnosti jsou doloţeny dokumenty ICRC. Odkazujeme na kapitolu 4 a na přípis 

delegáta mezinárodního Červeného kříţe, kompetentního pro Československo. Tyto materiály 

jsou otištěny v dodatku. 

Označit poměry, které vládly v českých táborech, slůvkem „nelidské“, by bylo vzhledem k pomě-

rům, ve kterých ţijí domácí zvířata, příliš velikým eufemismem. 



Jak vyplývá ze zpráv našich svědků, docházelo jiţ ve dnech před odsunem k četným násilnostem – 

nejen přímo v Brně, ale i v okolních obcích. Pod dojmem šokujících záţitků a duševních muk, kte-

ré způsobovala představa ztráty vlasti, jeţ byla pro mnohé nesnesitelná, rozhodlo se mnoho ţen 

a muţů vzít si „dobrovolně“ ţivot. Kdyţ uváţíme, ţe jen v jazykové enklávě Modřice bylo jmeno-

vitě zaregistrováno ** 10 sebevraţd, bude ve velkoměstě Brně tento počet zřejmě několikanásob-

ně vyšší. 

Je třeba, aby mezinárodní historická věda a zejména pak sami čeští historici zkoumali v brněn-

ských archívech a pečlivě zpracovali případ „brněnský pochod smrti“ také z tohoto hlediska. 

Poté, co moskevské archívy stále častěji povolují nahlédnout do spisů NKVD, by také mělo být 

moţné označit jednotlivé viníky, kteří se podíleli naplánování a provedení tohoto zločinu daleko 

přesněji, neţ se to podařilo nám. 

Sovětské bezpečnostní orgány disponovaly výtečnými informacemi a velice přesně zaznamenáva-

ly, kdo se které akce zúčastnil nebo byl za ni zodpovědný. Poté, co jsme se tímto tématem zabývali 

jiţ dosti dlouho, jsme pevně přesvědčeni, ţe jazykově dobře vybavený odborný pracovník by mohl 

objevit ještě mnoho zajímavého. 

Ţe se Beneš snaţil o conejrychlejší degermanizaci ČR,je mimo veškerou pochybnost. Také lon-

dýnské křídlo, které bezprostředně ovlivňoval, bylo ke konci jiţ zcela bez skrupulí. 

3. listopadu 1944 vydal generál Ingr, ministr obrany Benešovy vlády, českému odboji toto rozhla-

sové prohlášení: = Aţ přijde den, pak zvolá celý národ jako kdysi husité: bijte je, zabte je, nešetř-

te nikoho! Kaţdý nechť si připraví vhodnou zbraň na Němce. Kdo nemá střelnou zbraň, nechť si 

připraví jinou – takovou, co řeţe, píchá nebo bodá… = 

Je moţno namítnout, ţe tato slova znamenají ve vojenském smyslu výzvu k boji muţe proti muţi. 

Svědčí proti tomu ale tyto skutečnosti. Ze strany vlády nebylo podniknuto nic, aby byli zadrţeni ti, 

kteří tato slova chápali jako pobídku k vraţdě bezbranných. Pro toto existuje jen jedno vysvětle-

ní: radikální řešení německé otázky, do kterého byly uţ předem zahrnuty pogromy, vraţdy, znásil-

ňování, dokonce i epidemie byly povoleny z nejvyšších míst jako prostředky k dosaţení cíle. 

10.3 Vojtěch Ţampach a pravda 

Autorem článku „odsun německého obyvatelstva z Brna“ (9) je dřívější „soudruh“ prof. dr. Voj-

těch Ţampach, do listopadu 1989 vedoucí katedry marxismu–leninismu na filosofické fakultě 

UJEP v Brně. Tento původ a jeho politický názor dostatečně dokládají, proč se sáhodlouze snaţí 

zlehčovat hrůznosti odsunu brněnských Němců, lituje nelidské vyhlášky o odsunu, vydané brněn-

ským národním výborem bez jediného slova kritiky či politování a představuje odsun Němců ja-

ko důsledek jejich „zrady“. Kdo ale není schopen vidět rozdíly mezi bojem o práva menšin a bo-

jem o uchopení moci národními socialisty, skončí jednoznačně v táboře českých šovinistů, kteří 

povaţují za provokaci jiţ to, kdyţ se Němci projevují i navenek jak Němci (bílé punčochy, dirn-

dl, koţené kalhoty). 

Tak se události, probíhající před 15. březnem 1939 v Brně stávají podle Ţampacha „dlouhotrvají-

cím povstáním brněnských Němců“. Je to jasné zfalšování skutečnosti. Kdo tuto dobu v Brně 

sám zaţil, ví zcela přesně, ţe tomu bylo právě naopak. Ohroţeni se cítili Němci, neboť jejich za-

řízení nyní obsadili Češi (Německý dům, německé gymnázium atd.) a házeli po nich kamením. 

Proti demonstrace mladých lidí z jazykových enkláv se vůbec nekonala, neboť policisté je vytá-

holi z vlaku na kraji města u ústředního hřbitova a rozehnali je. 

Ţampach však jde ve svém hodnocení ještě dál, kdyţ pouţívá toto překrucování historických 

událostí jako prostředek vnitropolitického boje. Píše: 

= Organizátorem demonstrace byl jiţ zmíněný JUDr. Karl Schwabe z Brna, který byl povaţován 

za prodlouţenou ruku státního tajemníka říšského ministerstva pro zahraniční záleţitosti, E. von 

Weiszäckera.= 



Můţeme dr. Schwabemu vytýkat, ţe po vstupu německých vojsk převzal správu brněnského poli-

cejního prezídia a vedl ho z pověření NSDAP – po válce pak byl odsouzen k smrti oběšením – 

ale tvrzení, ţe byl nástrojem státního tajemníka Ernsta von Weiszäckera je tak absurdní, ţe ho 

musíme povaţovat za schválnost vůči německému spolkovému prezidentovi Richardu von 

Weiszäckerovi a jeho příteli, současnému prezidentovi Václavu Havlovi. Ocitujme zde, co Ri-

chard von Weiszäcker píše o svém otci: 

= Proti válečné straně stál tehdy teprve se utvářející aktivní odboj, ke kterému patřili generálové 

Beck, Halder a Witzleben, admirál Canaris a nadporučík Oster, dále pak rada diplomatů, jako 

např. Adam von Trott nebo Albrecht Haushofer. Jejich cílem bylo vyřadit Hitlera v případě vá-

lečného vyhrocení sudetské krize a vyuţitím atmosféry strachu a obav mezi obyvatelstvem silou. 

Můj otec byl s těmito osobamiv těsném kontaktu. Haushofer ho označoval jako „nezapsaného 

člena“ skupiny. = ([30] s. 64) 

Protoţe se nedá předpokládat, ţe chtěl Ţampach bývalého policejního prezidenta Brna 

„Weiszäckerovu prodlouţenou ruku“ oslavovat jako odbojového bojovníka, je moţné jenom jed-

no vysvětlení: Ţampachovo tvrzení není nic jiného neţ prostředek vnitropolitického boje komu-

nistického spřeţenstva proti pravdivému zpracování českých poválečných dějin. Tak se také jeho 

popis pochodu smrti stává nakonec jen ospravedlněním komunistického reţimu a Benešových 

doktrín. (viz. kap. 11!) 

V následujícím úseku nyní Ţampachovy údaje přezkoumáme a okomentujeme. 

Vybrali jsme z mnoţství nedůvěryhodných, aţ nepravdivých zpráv a závěrů ty nejzávaţnější, te-

maticky jsme je seřadili a opatřili číslováním. Po kaţdém údaji následuje náš komentář nebo vy-

jádření stanoviska. 

1. Počet Němců v Brně 

Ţampach se zabývá na různých místech svého spisu počtem Němců, kteří ţili po skončení války 

v Brně. Vychází z předpokladu, ţe z původně 58 375 brněnských Němců jich více neţ polovina 

opustila po příchodu Rudé armády Brno a opírá se přitom o odhad policejního ředitelství Brna ze 

14. září 1945: 

18 072 Němců, „odsunutých“ 31. května 1945 

6 750 Němců, ţijících v obvyklých občanských obydlích * 

* Zde se asi jedná o práce schopné Němce, kteří byli v ţivotně důleţitých provozech města ţádáni 

jako odborníci a proto nebyli posláni do táborů. 

4 858 Němců, shromáţděných v pracovních a internačních táborech 

2 203 osob, které nepodléhaly nařízení, týkajícím se Němců 

31 883 Celkový počet brněnských Němců 

O počtu odsunutých z jazykových enkláv se Ţampach nezmiňuje. 

Komentář 

Ţampach uvádí příliš nízký počet Němců, ţijících před válkou v Brně. Byl vyšší asi o 2000 osob 

i bez úředníků a zaměstnanců „z Říše“, dosazených sem do „protektorátu“. Protoţe v chaotic-

kých poválečných dobách nebylo přesné sčítání moţné, pochybujeme také o počtu, udávaném 

brněnskou policií. 

To platí zejména pro počet osob, uvedených dne 31. května 1945 do pochodu. Chybí zde nejen 

hlášení z 13. policejního revíru, ale i údaje z jazykových enkláv (kromě Ţelešic), kde se jednalo 

asi o 4 100 osob. Myslíme si, ţe nejvíce se skutečnosti blíţí údaje uváděné Rhonou Churchillovou 

(viz. 10.1!) 

2 O zacházení s Němci 

Ţampach zde cituje směrnice, které vydal Zemský národní výbor 20. května 1945 a které byly 

pro všechny podřízené národní výbory závazné. Podle odstavce 4 této směrnice mělo být osobám, 



které měly vykonávat veřejné práce, zaručeno důstojné ubytování a dostatečná strava a od těchto 

osob se samozřejmě očekávaly pracovní výkony. Podle odstavce 3 nesměly být proti Němcům 

v ţádném případě pouţívány v těchto táborech fašistické metody týrání a vyhlazování. Vykořis-

ťování Čechů nasazených na nucené práce v Říši nemělo být příkladem. * 

* Od r. 1939 se dobrovolně hlásili čeští dělníci na práce do Říše kvůli mnohem vyšším výdělkům; 

měli s německými zaměstnanci stejné podmínky, co se týkalo mzdy, pracovní doby, sociální péče 

a dovolené. Nesměl na ně být vyvíjen nátlak, aby zůstali v Říši déle. O tato místa byl proto velký 

zájem. Cestovní kancelář (Čedok) proto přistavovala s velkým úsilím potřebné transportní pro-

středky (vlaky a autobusy). V květnu 1940 tak pobývalo v Říši dobrovolně 120 000 českých dělní-

ků. Moţnost maximálně jednoleté pracovní povinnosti, která platila pro Němce v Říši jiţ od r. 

1938, byla v r. 1941 rozšířena i na protektorát. Pracovní úřady tuto moţnost velice vyuţívaly, 

kdyţ se lidé přestali dobrovolně hlásit, protoţe německá města byla stále častěji bombardována. 

Po útoku na Lidice však mnohý mladý Čech raději odešel do podzemního hnutí, neţ aby dal 

v sázku svůj ţivot pro Němce. 

Ţampach nepochybuje o tom, ţe se tyto směrnice, jak se chovat k Němcům, skutečně dodrţovaly. 

Komentář 

Tyto humánní směrnice byly jen na papíře a nebyly samozřejmě dodrţovány. K tomu opět dvě 

z četných svědeckých výpovědí z Kounicových kolejí (kap. 4.1) 

= Stravování: řídká polévka se syrovými bramborami, 17 dnů ţádný chleba, kaţdou noc vězňové 

mláceni do krve, v jedné noci umláceno v jedné světnici pět osob.= (201/203) 

= V pokoji pro dva studenty chvílemi 15–20 osob, jediná ţelezná postel bez matrace, kbelík na fe-

kálie. „Hodina tělocviku“: při dřepech rány bejkovcem, při klicích kopance do týla. Sprcha vaří-

cí vodou. V samotkách na dvoře vybraní Němci utýráni k smrti.= (148) 

O poměrech v jiných brněnských táborech a v nemocnici Sv. Anny byly v kapitolách 4.2 aţ 4.10 

podány podrobné zprávy. Ze všech táborů byly hlášeny nelidské poměry (nedůstojné ubytování, 

zcela nedostačující strava, barbarsky příšerné zacházení, zranění hlavy, bezohledná znásilňová-

ní, perverzní týrání aţ do bezvědomí a sadistická mučení s následkem smrti). 

3. Ţádný povel ke zničení Němců 

Ţampach píše, ţe nebyl nalezen ani jediný dokument, ze kterého by vyplývalo, ţe by německá 

menšina měla být zničena. Takový úmysl nebyl nikdy formulován, natoţpak propagován či do-

konce vydán rozkazem. 

Komentář. 

Tomuto tvrzení se můţeme jenom divit. Dr. Beneš jiţ přece ze svého londýnského exilu (tedy před 

„heydrichiádou“) vyslal českému odboji 1. září 1941 poselství, které uzavírá těmito slovy: 

„Odplata bude strašlivá. (…) kaţdá vraţda nacistických tyranů bude a musí být tisícinásobně 

pomstěna.“ 

Rozhlasové poselství z 27. října 1943 vypadá takto: 

„V naší zemi bude konec války psán krví. (…) Němcům bude nemilosrdně a mnohonásobně spla-

ceno to, co v našich zemích od r. 1938 způsobili. Celý národ se bude v tomto boji podílet, nebude 

ţádného Čechoslováka, který by se vyhnul tomuto úkolu (…) vykonat spravedlivou odplatu za 

utrpenínároda.“ 

To byly příkazy určené kaţdému Čechoslovákovi, nemilosrdně a krvavě se Němcům pomstít. To 

byla výzva k vraţdám a zabíjení, ke kolekivní pomstě všem Němcům (viz podrobněji v kap. 2.2 

a str. 152) 

A o tom všem profesor Ţampach nic nevěděl? 

4 „Tábor“ Rajhrad 

Zde kritizuje Ţampach nám neznámého svědka „M.W.“, který v Rajhradu údajně sdělil toto: 



= Asi po patnáctikilometrovém putování byli unavení a vyčerpaní lidé, kteří uţ dál nemohli, 

nahnáni do tábora u Rajhradu. Tam byli přepadeni partyzánkami, které vysvlékly ţeny a muţe do 

naha a hledala u nich šperky a zlato. Přitom jim rozstříhaly šaty. Mnoho lidí zde bylo ubito 

k smrti a podle výpovědí těch, kteří došli aţ do Pohořelic, mnoho osob také zastřeleno.= 

Ţampach tvrdí, ţe se přítomnost partyzánek neprokázala. Prohlídka prý byla pouze za účelem na-

lézt schované nástroje na bodání, stříhání a mlácení. Při prohlídce prý skutečně došlo ke kráde-

ţím, ale tvrzení M. W. o nesčetných zabitých a zastřelených osobách se nezakládá na pravdě. 

Komentář 

Podle našich předloţených svědeckých výpovědí byli lidé nahnáni na jakési hřiště. (Ţampach se 

posmívá výrazu „tábor“, protoţe v Rajhradě nebyl tábor s baráky a apelplacem). Naše svědkyně 

(201/19) vypovídá o aktivitách partyzánek, o prohlídkách a krádeţích a rovněţ o zabitých a za-

střelených lidech. Popisuje vše téměř doslovně, tak jak je moţné dočíst se ve zprávě v „Sudetoně-

mecké Bílé knize“. (Dokumenty o vyhnání sudetských Němců). Odsud zřejmě čerpal Ţampachem 

uváděný svědek M. W. Také jedna naše svědkyně (84) viděla, jak nějakou ţenu a starého muţe za-

střelil člen ostrahy (srovnej kap. 5.2.3!) 

Výpovědi jsou hodnověrné. Kolik mrtvých ale bylo jen v Rajhradě, dvacet, padesát nebo víc – to 

se po dlouholetém utajování uţ nedá přesně zjistit. 

5 Na cestě z Brna do Pohořelic 

Ţampach uvádí: = Během pochodu nedocházelo k ţádným brutalitám, leda snad kvůli opuštění 

průvodu nebo přípravě útěku. Pokud doprovodný personál pouţil fyzického násilí, pak nikdy 

v takové míře, aby docházelo ke zranění nebo dokonce k smrti. (…) Vymyšlené „svědectví“ 

o příkopech plných mrtvol, zastřelených nebo paţbami umlácených ţen a muţů si muselo najít 

tímto způsobem své logické pokračování. = 

Dialektik se přitom opírá o zprávy primátora Vladimíra Matuly, tajemníka odborových svazů Ka-

pouna a rovněţ o zprávu Josefa Podsedníka, v doprovodu faráře Lekového, kteří 31. května 1945 

referovali nezávisle na sobě, ţe odsun pobíhá bez jakéhokoli násilí. Jak Matula tak Podsedník 

neuváděli ve svých vzpomínkách nic o mrtvých. Také lékař MUDr. Jiří Šnupárek prý následující-

ho dne neviděl na silnici z Brna do Pohořelic ani jedinou mrtvolu. Ţampach dochází k závěru: 

„Tvrzení o nesčetných zabitých a zastřelených osobách je výplodem bujné fantazie.“ 

Komentář 

Toto přímo nestydaté tvrzení je samo o sobě absurdní. O tom, co se skutečně přihodilo, obšírně 

vypovídali naši svědci v kapitole 5.2.2. K jejich zprávám není co dodat. Stačí připomenout výpo-

vědi českých očitých svědků. 

Jakási stará ţena v obci Ledce vypovídala: = Celou noc jsme slyšeli ze staré stodoly u silnice 

pláč a volání o pomoc těch, co uţ nemohli. Muselo jich být nejméně sto. Občas padla rána. Za 

svítání vyvezly ze stodoly dva náklaďáky mrtvé. = 

Ota Filip tehdy také hovořil s muţem, kerý byl v roce 1945 členem revolučního národního výboru 

a nechtěl uvést své jméno. Prohlásil: „Přes 1700 starých muţů, ţen a dětí přišlo na Boţí tělo 

v pochodu smrti mezi Brnem a Pohořelicemi o ţivot.“ 

Ota Filip [26] referuje dále: „Josef Kratochvíl, v r. 1945 důstojník československé armády a jeho 

bratr dr. Antonín Kratochvíl, oba z Brna, jeli (…) odpoledne na motorce po silnici směrem na 

Pohořelice. Po cestě zahlédli to, co Podsedník (…) buď neviděl nebo nechtěl vidět: mrtvé staré 

muţe, ţeny a děti v příkopech, znásilněné ţeny.“ – další svědectví z české strany. 

Dojdeme tedy k závěru: cesta z Brna do Pohořelic musela být pro vyháněné starce, ţeny a děti při 

tehdejším úmorném vedru (teprve k večeru se strhla bouřka) skutečné inferno, totální martyrium. 

Mrtvé však nikdo nepočítal. To, co se stalo, se pečlivě utajilo. Můţeme se tak pouze domnívat, ţe 

tento úsek pochodu si vyţádal nejvíce obětí. 



Kdyţ si srovnáme údaje, které se Ota Filip dozvěděl od místních obyvatel, s výpověďmi našich 

svědků a jimi uvedeným počtem mrtvých, pak by číslo, které udává český účastník rozhovoru 

s Otou Filipem, tedy 1700, nemuselo být přehnané. Předpokládáme, ţe sem jsou zahrnuti také 

mrtví z Rajhradu. Proč by tento Čech, který tehdy nebyl přímým účastníkem, přeháněl? 

Zprávy Matuly, Podsedníka a Šnupárka nemůţeme povaţovat za neutrální, protoţe se tyto osoby 

rozhodujícím způsobem podílely na organizaci pochodu a jistě neměly zájem vypovídat o něčem 

„přitěţujícím“. Jejich výpovědi jsou předpojaté a tudíţ zcela bezcenné. Z toho vyplývá, ţe 

Ţampachův výklad o nepouţívání násilí je od začátku do konce nepravdivý. 

(6) Tábor Pohořelice 

Zhoubné následky poměrů v Pohořelicích nezamlčuje ani Ţampach. Základem jeho teze o vyso-

kém počtu mrtvých je tvrzení, ţe zde zemřelo tolik tisíc lidí jen z toho důvodu, ţe tu vypuklo ně-

kolik epidemií. Připouští, ţe tento tábor nebyl v ţádném případě připraven pojmout takové mnoţ-

ství osob – přes 20 000 lidí, neboť nikdo transport předem neohlásil a píše: 

= První dny odsunutých v Pohořelicích byly hrozné. Nebylo kde spát, chyběla nejzákladnější hy-

gienická zařízení, léky a sanitární materiál. Strava sestávala jen z nejnutnějšího. Nebyly ţádné 

velké ubytovny, ţádné kuchyně. = 

Dále uvádí Ţampach zprávu lékařů MUDr. Julia Mencla a MUDr. Adolfa Rozmariče z 5. června 

1945, ve které se konstatuje nedostatečná hygienická vybavenost, špatné zásobování pitnou 

a uţitkovou vodou a nedostatečná lékařská péče. 

6. června 1945 je identifikován první případ úmrtí následkem „nemoci špinavých rukou“ (úplavi-

ce). Jako příčina infekce je udávána znečištěná studna u Ledce, ze které odsunutí pili vodu. Kro-

mě toho si vysídlenci sami způsobili problémy nedostatečným dodrţováním hygienických zásad 

(!). Ţampach dále sděluje, ţe 1907 Brňanů bylo z Pohořelic přeloţeno do 25. června 1945 do tá-

bora Mušlov u Mikulova a další osoby byly rozmístěny v okolních vesnicích. Tábor v barácích 

v Pohořelicích byl 7. července 1945 zrušen. 

Komentář 

vyháněčům šlo evidentně jen o jedno: vyhnat Němce z Brna; o alespoň částečně humánní průběh, 

týkající se ubytování, stravy, sanitárních zařízení a lékařské péče se nikdo nezajímal. Po uzavření 

rakouských hranic v prvních červnových dnech byli staří a nemocní, kteří jiţ nebyli schopni další-

ho pochodu – a bylo jich asi kolem 10 000 – zadrţováni v Pohořelicích. Ve zpávě lékařů se nena-

šla ani zmínka o ubytování (na holé betonové podlaze), ani o stravě a ani pak zmínka o vysoké 

úmrtnosti. 

K pití špinavé vody musíme dodat, ţe se podle četných výpovědí svědků nesmělo během pochodu 

za nesnesitelného vedra zastavit u vhodných vodních zdrojů a ţe ostraha naopak převracela kbe-

líky s vodou, které k cestě stavělo sanitní obyvatelstvo. Nemůţeme se zbavit dojmu, ţe trápení hla-

dem a ţízní patřilo k cílenému mučení, které páchali organizátoři. Tento názor sdílí i dr. Jaroslav 

Klenovský (viz 12.8.!) 

7. Mrtví z Pohořelic 

Ţampach předkládá na základě svých sáhodlouhých poznámek a zkoumání zápisů a dokladů jed-

né matriky zemřelých a dalším prověřováním matrik a místních seznamů „důkaz“, ţe na „nouzo-

vém hřbitově“ u Pohořelic leţí jednoznačně jen 455 zemřelých. zde se ovšem jedná pouze o sa-

mostatné hroby. Další mrtvé, obzvlášť ty z masových hrobů, neuvádí. Ţampach se dále kriticky 

zabývá počtem mrtvých, které udává Ota Filip. 

Je to 439 + asi 96 = 535 a dále také číslo 303, převzaté ze „zvláštní knihy zemřelých r. 1945“. 

Dále se pozastavuje bez vhodného protiargumentu nad příliš vysokým počtem 890 mrtvých, uve-

deném na velkém památníku rakouského Černého kříţe. 

Komentář 



Z asi 25 000 osob, které nastoupily 31. 5. 1945 pochod, jich po první noci pokračovalo dál asi 10 

000 a 10 000 aţ 15 000 osob zůstalo v Pohořelicích. Podle Ţampacha bylo 14. června posláno 

zpět do Brna kolem 2000 osob, na které se nevztahovala vyhláška pro Němce; dále pak bylo aţ 

do 25. června přeloţeno celkem 1907 brněnských Němců na Mušlov. Úmrtní listy, případně pou-

hé záznamy byly tehdy vystavovány jen asi pro ty zemřelé, kteří byli pohřbeni do samostatných 

hrobů. Ţampach pátral pouze v písemných záznamech. Existuje však výpověď pohořelického ka-

techety Jana Mrvy, podle které byli mrtví ukládáni samostatně do hrobů pouze první den. Kdyţ 

pak mrtvých přibývalo a uţ se nestačilo pohřbívat, začalo se s ukládáním do masových hrobů, 

takţe jména mrtvých uţ se nedala jednotlivě zachytit. Protoţe Ţampach neuvádí masové hroby 

s vysokým počtem mrtvých, neodpovídá počet jednotlivě pohřbených Brňanů v ţádném případě 

celkovému počtu osob, které přišly v táboře o ţivot. 

Počet 890 mrtvých, uvedený na památníku rakouského Černého kříţe byl stanoven na základě 

údajů z matriky zemřelých a s přihlédnutím k velkému počtu pohřbených v masových hrobech se 

souhlasem místního zastupitelství v Pohořelicích. 

Podle výpovědi očitých svědků byl počet mrtvých v Pohořelicích mimořádně vysoký. 

(160) „Lidé umírali jako mouchy, především malé děti a staří lidé.“ 

(84) „Obilné silo: leţeli v něm mrtví, také u vchodu byli mrtví.“ 

(127) „Baráky obilného sila: mrtví a těţce nemocní“ 

(96) „Mnozí zemřeli vyčerpáním nebo na úplavici či tyfus.“ 

(64) „V barácích nás sklátila epidemie, uţ v prvních dnech umíraly stovky lidí na paratyfus.“ 

(92) „Denně umíralo v Pohořelicích asi 50–60 lidí, byli nakládáni na ţebřiňáky a odváţeni.“ 

(72) „Obilné silo: vedle nás houfně umírali lidé, kteří pak byli odnášeni.“ 

(06) „Čtyři velké haly, všechny plné vyhnanců, umírali jak mouchy. 4000 jich tu zahynulo a bylo 

zakopáno na poli.“ 

(142) Počet zemřelých stoupl na 728. 

(139) „1600 osob, které zůstaly v Pohořelicích, zemřelo v následujících dvou týdnech.“ 

Ţampach se nezmiňuje ani slůvkem o četných masových hrobech, vykopaných na volném poli, 

např. za táborovými baráky nebo za sily do kterých byli mrtví naházeni a zasypáni hlínou. Přes-

toţe ve výše uvedených svědectvích nejsou udané přesné počty – jak by to také bylo moţné? – mů-

ţeme z nich vyčíst, ţe svědkové byli tímto masovým umíráním zděšeni. Říká se zde: „houfně umí-

rali“ „jak mouchy“ a je tím míněno 50 aţ 70 mrtvých denně. 

Podívejme se na úmrtnost v barácích: 

(05) „V barácích umíralo denně 60–70 lidí, hlady, vyčerpáním, na úplavici nebo tyfus, většinou 

děti nebo staří lidé. Ráno byli mrtví naházeni na ţebřiňák. (…) na pole do velkým jam, pokryti 

vápnem a zahrabáni. Na smrt nemocní byli ukládáni společně do jednoho baráku, bylo jich jistě 

několik stovek.“ 

(20/19) Denně umíralo v barácích 60–70 lidí, kteří byli oloupeni o boty a mnozí i o šaty. Byli pak 

naskládáni na velkou hromadu.„ Před baráky leţelo na trávě mnoho umírajících a vyhladovělých 

(…) 12. června 1945 zemřelo kromě kaţdodenního počtu 60–70 osob v revíru (zdravotnickém 

baráku) ještě 56 lidí. (…) Kolem Pohořelic vzniklo pole masových hrobů. Mrtvoly jsou jen velmi 

mělce zahrabávány, takţe se zde brzy rozšířil mrtvolný zápach.“ 

Pokusíme se o opatrný odhad počtumrtvých v Pohořelicích, i kdyţ předem víme, ţe bude velmi 

nepřesný. 

Podle obou posledních citovaných výpovědí bylo v barácích skutečně denně 60–70 mrtvých. Při-

hlédneme-li k tomu, ţe kolem 25. června 1945 bylo asi 1980 osob převedeno na Mušlov a ţe byl 

tábor dále provozován aţ do svého uzavření 7. července 1945, mohli bychom pak velmi zdrţenli-

vě předpokládat pouze třítýdenní extrémní dobu vysoké úmrtnosti a dobu po 21. červnu, kdy se 



zřejmě úmrtnost jiţ sníţila, pak nezapočítávat. 

To by znamenalo podle skromného odhadu jen v barácích 65x20 = asi 1300 úmrtí, způsobených 

hladem, nemocemi nebo vysílením. K tomu je třeba připočítat ještě mrtvé z obilných sil a ze skla-

dů řepy, o kterých neexistují ţádné záznamy a které skromně odhadujeme přibliţně na 650. (Je to 

asi polovina těch, kteří zemřeli v barácích) Dále musíme zohlednit výpověď jedné svědkyně 

(201/19), podle které zemřelo 12. června 1945 jen v „revíru“ 56 lidí během několika hodin. 16 

jednotlivě uváděných úmrtí nepočítáme, neboť mohou být uţ započítány v počtu mrtvých z bará-

ků a sil. Poměrně vysoký počet ţen a dívek, které byly většinou v noci odvlečeny ruskými vojáky 

a navţdy zmizely, se také nedá přesně spočítat. Shrneme-li tedy 1300 + 650 + 56, pak dojdeme 

k počtu asi 2000 mrtvých. Tento počet poměrně odpovídá údajům svědků, kteří hovoří o číslech 

1600 aţ 4000. 

(8) Na cestě z Pohořelic k rakouské hranici 

O tomto posledním úseku pochodu smrti Ţampach nereferuje. Zabývá se pouze Mušlovem a lid-

mi, odsunutými do okolních vesnic a píše: „Jak můţeme z matrik, místních seznamů a kronik 

zjistit, zemřelo na jiţní Moravě 649 účastníků brněnského transportu“. 

Připojuje k tomuto údaji následující výpočet. 

Pohořelice 455 

Mušlov 129 

Branišovice 5 

Zábrdovice 1 

Malešovice 7 

Mušov 23 

Drnholec 29 

 649 osob 

Komentář 

Bez údaje o 455 mrtvých z Pohořelic docházíme k číslu 189. Tito mrtví zemřeli bez pouţití násilí. 

Podle Ţampacha byly při celém odsunu zastřeleny pouze tři osoby a to: 31. května 1945 ţena 

a muţ v Brně u ústředního hřbitova v „sebeobraně“ zastřeleni dozorcem; dále pak 7. června 

1945 v Mušově nějaký Franz Schmidt z Moravan sovětským vojákem. 

Vzhledem k poměrům, panujícím na cestě z Pohořelic k hranicím, pokládáme za nutné ještě jed-

nou poukázat na následující svědecké výpovědi: 

Blíţíme se k Mikulovu. Těl v příkopu je čím dál víc. (…) Za námi jedou vozy s nemocnými a ně-

kolik zrekvírovaných selských vozů. Nejprve se pokoušeli vyčerpané a mrtvé posbírat, ale je jich 

příliš mnoho. 

(24) „Po cestě zemřelo mnoho starých lidí. Pošli jako dobytek v příkopu.“ 

(111) „Mlátili biči do průvodu. (…) Mnozí zůstali leţet v příkopech. Zemřeli vyčerpáním, na rá-

ny, kopance a četná mučení. (…) Poslední zbytky majetku byly ukradeny. (…) nalevo a napravo 

od silnice leţely stovky mrtvých.“ 

(55) „Nikdo nesměl vystoupit z řady, také potřeba se musela konat během pochodu. (…) Pan 

Rückert zemřel. Baronky Rohrerovy, dvě sestry téměř devadesátileté, zemřely v příkopu vyčerpá-

ním.“ 

(106) „V příkopech seděly matky s umírajícími kojenci.“ 

(49) „Mnozí se dovlekli aţ na hranici, aby pak v Rakousku zemřeli. Kdo se zhroutil před hranicí, 

byl vojáky zastřelen.“ 

(116) „Rakouská pohraniční stanice byla (devět dnů později) neobsazená, v příkopu a kolem zni-

čené budovy leţelo nespočetně mrtvol ve strašném stavu.“ 

(140) „Cesta z Brna do Vídně byla lemována stovkami mrtvých.“ 



Dostáváme se zde při opatrném odhadu této asi 25 km dlouhé trati z Pohořelic k hranici k počtu 

kolem 250 mrtvých. Podle výpovědí našich svědků jich ale muselo být víc, moţná dokonce dvoj-

násobně. 

Na tomto místě si musíme také připomenout neznámý počet německých Brňanů, kteří přišli o ţivot 

v různých „pracovních a koncentračních táborech“ Brna a okolí. 

= Také zde měli velkou bednu se čtyřmi koly, která byla denně vysypávána na ústředním hřbito-

vě do masového hrobu. Tento hrob byl těsně pod krematoriem. Čtyřikrát jsem se zúčastnil převo-

zu bedny. Masový hrob byla 2,5 hluboká jáma, dlouhá jistě nejméně sto metrů. Čtyři aţ pět mrt-

vol leţelo přes sebe a nakonec byly zasypány hlínou. Za chvíli ale zase nestačilo místo (…) Hrob 

byl zásobován věznicemi a tábory, také věznicí na Cejlu a domem práce z Nové ulice. = (148) 

Svědek Josef Sligan, bývalý hrobník v Kounicových kolejích, vypovídal v procesu s Kouřilem, ţe 

během jeho působení došlo k úmrtí asi 1800 Němců (oběšení, zabití) (201/27). Podle výpovědi 

svědkyně (201/24). zemřelo jen v táboře Klajdovka asi 100 dětí. počet mrtvých z věznic a táborů 

by se dal z české lehce spočítat. Je zřejmě vyšší neţ počet obětí pochodu smrti. 

Shrnutí 

Závěrem můţeme říci, ţe se prof. dr. Vojtěch Ţampach pokoušel zlehčit hrůzy a nelidskost brněn-

ského pochodu smrti a dále se snaţil zločiny utajit. 

Pečlivě sice vyhodnotil písemné dokumenty o mrtvých z onoh opochodu, ale nebylo mu zřejmě 

jasné, ţe pachatelé hrůzností a vraţd zpravidla nepíší zprávy o činnosti. Také se nedalo očekávat, 

ţe Ţampach jako bývalý profesor marxismu–leninismu bude mít zájem publikovat něco, co by 

očernilo české komunisty. Jeho postoj k velkému bezpráví pochodu smrti je patrný také podle to-

ho, ţe nenašel ani slůvko politování pro fakt, ţe Němcům byla přisouzena kolektivní vina, vysmí-

vající se všem právním normám a ţe nenašel kousek studu za zločiny, spáchané na Němcích, kte-

rý jistě kaţdý Čech musí pociťovat. To se v jeho pojetí vůbec neobjevilo. 

Nevědomost, zastírání nebo záměrné překrucování? 

Odhady obětí brněnského pochodu smrti: 

Kolik obětí při brněnském pochodu smrti zahynulo? Přesně to nikdo neví. Pokusili jsme se na zá-

kladě svědeckých výpovědí a zpráv opatrně a zdrţenlivě odhadnout počet, přičemţ jsme se vţdy 

přikláněli k dolní hranici pravděpodobného odhadu. 

Oběti na moravském území: 

Na cestě z Brna (přes Rajhrad do Pohořelic) 1700 

V přestupním táboře Pohořelice 2000 

Na Mušlově a v okolních obích (189) 190 

Na cestě z Pohořelic na hranici 250 

 4140 

Oběti na rakouském území: 

Na cestě od hranic do Vídně 1066 

Celkový počet Němců, kteří přišli v brněnském pochodu smrti o ţivot se odhaduje asi na 5200. 

Vycházíme-li z výše uvedeného, velmi pravděpodobného předpokladu, ţe počet obětí z koncent-

račních táborů, pracovních táborů a věznic převyšuje počet obětí pochodu smrti, pak mohlo při 

zacházení s brněnskými Němci v táborech a při pochodu smrti přijít o ţivot nejméně 10 000 lidí. 

Protoţe zde existuje podezření, ţe týrání Němců směřovalo vědomě a organizovaně k co moţná 

nejvyššímu moţnému počtu mrtvých, je nutno ještě přezkoumat, zda zde byla naplněna skutková 

podstata vyvraţďování národa. V kaţdém případě byla masová deportace Němců z Brna a jazy-

kových enkláv zločinem proti lidskosti. 

11. Závěrečné poznámky a politické hodnocení autorů 

Němci a Češi ţili po staletí v „zemích České koruny“ spolu, vedle sebe a chvílemi i proti sobě. 



Kdo nebo co zaţehl tento poţár intolerance a nenávisti? 

Pokusili jsme se o odpověď na tuto otázku a dostali se tak na začátek naší historické rekapitulace 

(2.1) Zařadili jsme sem národnostní hnutí 19. století, kterými epocha nacionalismu vlastně začí-

ná. 

Vše, co se odehrálo předtím, ovlivňovaly jiné síly a myšlenky a teprve zpětně byl některým či-

nům přisuzován národnostní význam. 

kdyţ se ve středověku studenti a řádoví rytíři shlukovali v landsmanschaftech a kupci a řemeslní-

ci na cestách vybírali takové hostince, ve kterých se domluvili svou rodnou řečí, jistě jim v hla-

vách neharašily nacionalistické myšlenky. Hanlivé a potupné nápisy proti „cizákům“ dosahovaly 

nanejvýš hospodské úrovně. Oběťmi velkých pogromů (např. za doby Karla IV.) byli zejména ţi-

dé a to z náboţenských a hospodářských důvodů. 

Kdo tehdy ve válce padl do rukou nepřítele, nebyl tázán, zda je Němec, Čech či Maďar. Za husit-

ských válek (1419–1436) a v době krvavé protireformace v habsburských korunních zemích (po 

bitvě na Bílé hoře) hrál sice velkou roli také národní resentiment a ovlivňoval dění, ale skutečnou 

politicky účinnou silou se nacionalismus stal teprve v polovině minulého století. Proto se také 

tehdy mohlo stát, ţe tak vzdělaný člověk, zabývající se krásnou literaturou jako spisovatelka Bo-

ţena Němcová, dokázal napsat toto: „Nechť jsou Němci zahnáni za hranice, kam beztoho patří.“ 

= (27. května 1850) 

Nelze popřít, ţe i na německé straně existovali lidé, kteří přáli Čechům něco ještě daleko horšího. 

Nemůţeme k nim ale jen tak beze všeho řadit lidi, kteří r. 1945 čekali v Brně konec války, nebo 

se po skončení války vraceli do svého rodného města či obce. Mnozí z nich se subjektivně čistým 

svědomím měli české příbuzné nebo přátele a tak od nich čekali ochranu a doufali v přímluvu 

zvláště tehdy, kdyţ se osobně neprovinili, ţádnému Ţidovi ani Čechovi neřekli nic špatného a ni-

komu neublíţili. 

Ţe byli tito lidé po orgiích nenávisti k Němcům hluboce zraněni a zatrpklí, je přirozené. Přesto 

podali ruku k usmíření! (Charta vyhnanců z vlasti, Stuttgart – Bad Cannstatt, 5. srpna 1950). 

Nyní ovšem očekávají, ţe dnes, kdy je v České republice opět zajištěna svoboda názorů a moţ-

nost vědeckého bádání, coţ za komunistické nadvlády nebylo moţné, dojde konečně k pravdivé 

rekonstrukci událostí a jednoznačnému odsouzení zločinů. Jednání, která v r. 1997 vedle k ně-

mecko–českému prohlášení, bohuţel opět jasně ukázala, ţe Česká republika povaţuje Benešovy 

dekrety stále ještě za základ svého politického a hospodářského zřízení a není tedy ochotna se od 

nich distancovat. 

Můţeme to pochopit jen tehdy, uvědomíme-li si, ţe lidé, kteří dnes v Praze a Brně ovládají hybné 

páky moci, vyrůstali v dobách Benešovy doktríny a stále ještě jim nebyla dopřána demokratická 

převýchova. 

Na českých univerzitách, které studovali, byly podrobně zdokumentovány jen zločiny SS a gesta-

pa. Skříně, ve kterých byly dokumenty o českých zločinech, pro ně zůstaly zavřené. 

Proč tomu tak celá léta bylo, se pokusíme následně objastnit: 

17. prosince uspořádal prezident dr. Beneš na Praţském Hradě recepci pro pracovníky úřadu 

zmocněnce pro odsun Němců (v tomto úřadu tehdy pracovali i zástupci amerických a sovětských 

ozbrojených sil.) Při této příleţitosti vydal Beneš jazykový kodex, který byl dlouho závazný 

v české poválečné době a kterým se dosud řídí mnoho Čechů. O této oficiální akci obšírně psaly 

19.12. 1946 praţské noviny. Zdůraznili jsme místa, která zasluhují pozornost: 

= Beneš: „Jsem osobně rád, ţe právě mezinárodní spoluprací byla otázka řešena. Je to potvrzením 

souvislostí našich mezinárodních zkušeností s celkovým světovým děním. Zdůrazňoval jsem 

ovšem, ţe k odsunu jsme sáhli po hrozných zkušenostech, které jsme s Němci měli. Byli jsme 

ochotni jim vyjít vstříc a vyšli jsme jim vstříc tak, jak to vůbec bylo moţné v těch pohnutých do-



bách předmnichovských. Zradili nás. A právě naše ochota a jejich zrada to byla, která nám dala 

mravní legitimaci k tomu, ţe jsme mohli poloţit poţadavek odsunu a ţe tento náš poţadavek me-

zinárodně byl uznán. Záleţelo mi na tom, aby odsun byl prováděn lidsky. Myslím stále na to, 

s čím přijdou Němci za pět, za deset let. A přijdou jistě s nařčením a výtkou, ţe se jim stala křiv-

da. Humánní a lidské provedení odsunu bude pak nejlepší obranou proti jejich nařčení. Jsem rád, 

ţe odsun byl vaší zásluhou skutečně humánně prováděn a ţe i přísní mezinárodní kritikové tuto 

humánnost plně uznali a uznávají. To je velký kapitál pro budoucnost. Budete mít jednou jistě 

důleţité slovo při vyvracení propagačních tvrzení, která budou ze strany Němců vznášena, a ţe 

budou vznášena, o tom není pochybnosti. Pamatujte na tuto svou povinnost. A také proto se ubrá-

níme, ţe jsme s celou akcí začali ještě za války v Londýně a získali uţ v té době plnou podporu 

Anglie, Ameriky i Sovětského svazu. (…) Nám jsou věci známy, ale mezinárodní veřejnosti musí-

me znovu a znovu připomínat, ţe z německého obyvatelstva v Československu bylo nejméně 85 

% proti nám a našemu státu. (…) A to musí býti vţdy základem našich důvodů, právě tak jako 

fakt, ţe jsme odsun prováděli slušně. Musím uznat“ – pravil pan prezident dále – „ţe všechny na-

še úřady, ministerstvo vnitra na prvním místě a rovněţ tak ostatní úřady pochopily včas, co je 

v tomto případě jejich úkolem a jejich povinností. Jestliţe se hned na počátku staly některé věci, 

které se při tom neměly státi, včas jsme zakročili. A tak můţeme říci, ţe vnitřně i mezinárodně 

máme svědomí čisté. Je jisto, ţe bylo 5 procent a snad i 8 procent Němců, kteří cítili s námi a ně-

kteří z nich s námi i bojovali. Ale kaţdá revoluce přináší přirozeně zjev, ţe bohuţeli určitá část 

slušných lidí trpí a musí trpět s ostatními, kteří si svůj osud plně zasluhují. (…) To všechno musí 

být sebráno, pro budoucnost připraveno, abychom hned v první chvíli mohli předloţit všechny 

dokumenty, co vytrpěl náš národ vinou lidí, kteří události vyvolali.“ (…) 

Dále konstatovali ministr vnitra Václav Nosek a ostatní odsunoví činitelé, ţe velká část Němců 

při odsunu věřila, ţe je to jenom na čas a ţe se zase vrátí. Mnozí pak odcházeli s myšlenkami na 

pomstu, kterými se nikterak netajili. (…) 

V rozpravě bylo také zdůrazněno, ţe naše mladá generace musí býti řádně vychována a poučová-

na o tom, co znamenal pro nás celý německý problém, jiţ ve školách, aby si vţdy byla vědoma 

situace, nebezpečí a všech okolností, ve kterých ţije a bude ţít. = ([20] s. 191) 

Tento druh myšlení je stále ještě ţivý a představuje zásadní překáţku pro porozumění.Proto po-

vaţujeme naši dokumentaci také za významný diskusní příspěvek pro německo–českou konferen-

ci o učebnicích. Společné zpracování dějin se můţe podařit jen tehdy, kdyţ se nebude jednostran-

ně vyčítat vina nebo zlehčovat zločiny. Proto se bude muset historická věda na obou stranách vel-

mi kriticky vyrovnat s výše uvedeným článkem. Mnohé z toho, co Beneš pronesl a napsal, neod-

povídá skutečnosti, právě tak i formulace, kterou popisuje divoké vyhánění v Brně a jinde jako 

„početně velmi omezené excesy ze stran podřízených orgánů.“ 

Ve svých vzpomínkách na odsun Němců z Československa říká v jedné poznámce: „Nepopírám, 

ţe u nás došlo k početně velmi omezeným excesům ze stran podřízených orgánů, coţ nebylo hod-

no země Masaryka. Proti nim jsem ovšem zaujal velice rozhodné stanovisko a několikrát jsem je 

veřejně odsoudil a pranýřoval. (…)“ ([20] s. 29) 

Po tom všem, co naše kniha zaznamenává, je tato formulace absolutně neudrţitelná. Musela znít 

uším sudetských Němců, Brňanů a obyvatel německých jazykových enkláv jako výsměch. Není 

to ovšem jediná nepravda, při které jsme Beneše přistihli. Takových a podobných prohlášení jsou 

spousty. Ano, jsou základním znakem jeho rozdvojené osobnosti: Chtěl před světem vypadat jako 

vzorný demokrat a ochránce svobody, ale nemohl zabránit tomu, aby český šovinista, ukrytý na 

dně jeho duše, neustále nevyplouval na povrch. Kdyţ se pak tento šovinista vyřádil, musel jeho 

demokratický protipól zděšeně odmítat to, co onen první nadrobil. 

Pro toto duševní rozpoloţení je také typické rozrušení, které se projevilo i při návštěvě delegáta 



CICR (Červeného kříţe). Beneš rozhodně nemohl snést připomínky k nehumánním podmínkám 

v českých táborech. Kdyţ delegát CICR 4. září 1945 přiloţil ve svých dopisech ministru vnitra 

Noskovi a ministru zdravotnictví Procházkovi ještě zprávy zahraničních pozorovatelů, byla reak-

ce velmi rychlá. 

Uţ dva dny poté se konala jiţ zmíněná tisková konference, ve které musel ministerský předseda 

Fierlinger svalit odpovědnost za nepříznivé poměry na západní mocnosti. 

Samřozejmě se zločiny, spáchané při divokém odsunu brněnských Němců dají vysvětlit i nená-

vistí a zjitřenou touhou po pomstě jednotlivých osob. Těmto hanebnostem se však dalo zabránit 

energickým zásahem policejních orgánů a ozbrojených sil. Proto docházíme po prostudování 

předloţených materiálů k závěru, ţe jak příslušné pořádkové síly, tak bezpečnostní orgány Rudé 

armády úmyslně nechaly násilníkům volnou ruku. 

S událostmi podél vídeňské silnice, nelidskými táborovými podmínkami, znásilněními a muče-

ním se tiše souhlasilo, protoţe tak se dalo nejrychleji dosáhnout degermanizace ČSR. Němci měli 

být po proţitých útrapách a strachu, ţe se jim povede ještě hůř, nakonec rádi, ţe mohou odejít. 

Pak mohl Silvestr Nováček napsat: „Šli dobrovolně do Rakouska.“ (8) 

Zločiny probíhaly podle plánu ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny: 

„Je nutné, abychom hned v prvních dnech po osvobození zvládli sami co nejvíce, aby od nás 

uprchlo co nejvíce nacistů, kteří se provinili.“ (viz téţ odst. 2.2 [6]!) 

Protoţe Beneš pohlíţeln a 85 % „svých“ Němců jako na zrádce a tím je řadil k nacistům, ([20], s. 

191 f) směly gardy klidně útočit na vše, co mluvilo německy. Jako „revolucionáři“ nepotřebovali 

brát na pár „dobrých“ Němců ţádné ohledy. Kdyţ se kácí les, lítají třísky. – Při všeobecně zná-

mém přesvědčení prezidenta mohli stejně počítat s amnestií! 

Přestoţe byl brněnský pochod smrti později deklarován jako revoluční událost, mohli zůstat praví 

původci událostí dlouho skryti a přesunout veškerou vinu na rozvášněné dělníky ze Zbrojovky. 

Podle našich zjištění je však tento výklad neudrţitelný. Docházíme tak, co se týče otázky viny, 

k úplně jinému resumé: 

1. Franklin D. Roosevelt a Winston Churchill, kteří oba v odpovědném postavení s transferem 

souhlasili, nemohou za zločiny v Brně nést bezprostřední odpovědnost. Mohou se ospravedlnit 

tím, ţe jednali – jak byli přesvědčeni – podle mezinárodně uznávaného příkladu (Lausanne 

1923). Věřili zřejmě, ţe transfer proběhne humánním způsobem tzn. za dobrých hygienických 

podmínek, eventuelně dokonce stěhovacími vozy a s odpovídajícím odškodněním a v daleko vět-

ším časovém úseku. Je ale moţné jim vytknout, ţe otevřeli stavidlo velmi nebezpečné věci. Bylo 

od nich velmi nedbalé, kdyţ schválili návrhy dr. Beneše bez podrobného prošetření, nedomysleli 

důsledky a pustili ze zřetele bezpodmínečně nutná bezpečnostní opatření. 

Také Harrymu Trumanovi a Clementu R. Attleemu, kteří pak podepsali za Spojené státy a Spoje-

né království postupimskou dohodu, bychom mohli poloţit otázku, proč vyslechli jen Beneše 

a nepustili ke slovu také sudetoněmeckého exilového politika Wenzela Jaksche. Dnes tomu mů-

ţeme těţko uvěřit: administrativa Spojených států byla tehdy tak ovlivněna Benešem, ţe odepřela 

na přání Prahy sociálnímu demokratovi Wenzelu Jakschovi vstup do americké okupační zóny. 

Teprve po intervenci britského ministra pro Německo Johna Hynda * mohl sudetoněmecký poli-

tik zahájit svou práci v Německu. Mezitím uţ byla v ČSR většina věcí uskutečněna. 

* Poznámka: Kdyţ byl Hynd později tázán, aby jmenoval ze svého působení v těchto dramatic-

kých letech nějaké jednání, které „více neţ jiná přispělo k rozvoji demokracie v Německu“, jme-

noval bez váhání právě svůj zásah v této záleţitosti. V září 1959 se stal Jaksch prezidentem spol-

kového sněmu sudetoněmeckého landsmanschaftu. ([27] s. 12) 

2. Edvard Beneš a Josef Stalin nesou plnou zodpovědnost zato, ţe v Československu docházelo 

k excesům. Záměrně svou propagandou vyvolali „revoluční poměry“ a v rozhodujících momen-



tech udíleli jen taková nařízení, která ke znásilněním, mučení a divokému odsunu spíš vyzývala, 

neţ jim zabraňovala. Prováděli toto všechno s úmyslem Československo co nejrychleji degerma-

nizovat. Tím, ţe Stalin pomohl splnit největší přání českého prezidenta co moţná nejrychleji, za-

jistil komunistické straně ČSR takový vliv, který jí později umoţnil převzít moc ve státě. Češi 

a Slováci za to zaplatili 43 lety nesvobody. 

3. Klement Gottwald, vševědoucí šéf československých komunistů a ministr vnitra Václav No-

sek, dva dobří známí z Moskvy, věděli přesně o co Stalinovi a Benešovi šlo. První měl nejlepší 

vztahy k sovětské tajné sluţbě ([21] s. 243) a druhý den seděl jako nadřízený českých bezpeč-

nostních orgánů a sluţeb na důleţitém mocenském postu. Oba drţeli v rukou nitky, podle kterých 

tancovaly brněnské loutky. 

4. Karel Smítal, bezpečnostní referent Zemského národního výboru, Bedřich Pokorný, velitel Ná-

rodní bezpečnostní stráţe na Moravě a Josef Kapoun, tajemník odborů, působili společně při udí-

lení a vykonávání rozkazů. První zajišťoval potřebné rozkazy, druhý organizoval divoký odsun 

a třetí pomáhal oběma tím, ţe vyvíjel nátlak na Národní výbor Brna. Spektakulární povýšení Po-

korného těsně po pochodu smrti je signifikantním znamením toho, ţe jednal na nařízení „shora“. 

Také Vladimír Matula, předseda Národního výboru pro Velké Brno by se dnes musel zodpovídat 

před mezinárodním soudem. Byl to on, kdo podepsal rozkaz k masovým deportacím a jen díky 

jeho protekci bylo moţné, aby takový člověk jako Pokorný dosáhl tak významné funkce v odboru 

bezpečnosti. 

Veřejné odsouzení událostí svátku Boţího těla 1945 v „Rovnosti“ [8] je v příkrém rozporu s od-

měnou, kterou obdrţel Pokorný po vykonané práci od Noska. Kdyby svou práci nevykonával ke 

spokojenosti svého ministra, jistě by mu kritika „Rovnosti“ přišla draho. 

5. Partyzáni, členové Národní gardy, „Hyeny“ a přisluhovači, kteří prováděli špinavou práci, ne-

jsou aţ na malé výjimky jmenovitě známi: Ve většině případů se jednalo o lidi, které oběti ne-

mohly identifikovat, protoţe se s nimi předtím nikdy nesetkaly. Zjistit vrahy, to zůstává věcí čes-

ké justice. – Pro zpracování všech zločinů by však byla třeba změna myšlení, která je pro většinu 

mladých lidí, kteří se ve škole seznamovali pouze s Benešovou verzí, velmi těţká. Dokazuje to 

německo–české prohlášení, které se povedlo uzavřít aţ po sloţitých vyjednáváních; dokazují to 

nekonečné debaty o slůvku „odsun“ a také zdrţovací taktika, se kterou byla dosud projednávána 

otázka důstojného památníku pro oběti smrti v Pohořelicích. 

Další překáţkou na cestě k usmíření je oficiální německá politika, neboť nejvyšší představitelé 

státu a společnosti dávají přednost zakrývání tehdejších událostí. Ve falešném zájmu takzvaného 

usmíření je zde prováděna politika chlácholení na úkor historické pravdy, která však ke skutečné-

mu usmíření nikdy nepovede. Značnou vinu na tom má i chybějící vědecké zpracování vyhnání 

a nuceného vysídlování po druhé světové válce. Na tento opováţlivý deficit poukazuje také 

Herbet Ammon [18]. Konstatuje „spolkověrepublikový konsensus pro ignorování nepohodlných 

aspektů historické pravdy“ a uvádí tento trefný příklad: 

„V německo–českých vztazích se reaguje rozčileně, nervózně a chlácholivě na jakékoli podněty, 

které se vymykají oficiálním pokusům o přátelství a usmíření. Ve skutečnosti nechtějí politici 

uznat, ţe zdánlivě uzavřená kapitola minulosti – vyhnání – působí historicky i nadále a také poli-

ticky ještě zdaleka není ukončena.“ Musíme doufat, ţe Ammon nezůstane osamělým hlasem, 

těchto hlasů ovšem musí přibývat, aby tak konečně vznikl popud k jiţ dlouho potřebnému zpra-

cování tohoto tématu. Ammon nás upozorňuje ještě na jednoho člověka, který by mohl pomoci 

při vědeckém zpracování. Poukazuje totiţ na Theodora Schiedera, který jiţ v r. 1960 prosadil do 

popředí zájmu historické vědy dvě řady souvislostí. 

= Musíme rozlišovat mezi dvěma řadami příčin: národnostně–státotvorná koncepce, ze které se 

nakonec zrodila Benešova myšlenka „transferu“ – Beneš navrhoval jiţ v r. 1919 výměnu obyva-



telstva mezi Maďary a Slováky – a přímá souvislost mezi „německou politikou před r. 1945“ 

a vyhnáním. = [18] 

Nepustili jsme v předloţené dokumentaci obě řady souvislostí ze zřetele a pouţili při dokumenta-

ci osvědčený prostředek historické vědy. Povaţujeme reprezentativní výběr osobních svědectví 

(dopisy, výpovědi záţitků, dotazníky) přípustný pro „masovou dokumentaci“ i tehdy, obsahují-li 

jednotlivé svědecké výpovědi nepřesnosti nebo jen subjektivní dojmy. 

My všichni, Němci i Češi, bychom měli pochopit, ţe se potlačené vědomí viny neodstraní biolo-

gicky, ale jen odvahou přiznat pravdu. Zločin se nezahladí smrtí oběti nebo pachatele. Usmíření 

musí předcházet vzpomínky na činy. Problémy svědomí národů se neřeší biologicky, ale morálně. 

Pro mnohé, kdoţ čtou tyto vzpomínky a představují si ony hrůzné události, musí být těţké, chtít 

dosáhnout usmíření s českým národem. Přesto vlastenecké sdruţení BRUNA jako zástupce br-

něnských Němců jiţ velmi záhy a opětovně zdůrazňovalo, ţe je připraveno k usmíření a porozu-

mění. Němci z Brna ve svých snahách nepoleví, protoţe vědí, ţe se společná Evropa dá vytvořit 

jen na základě pravdy, spravedlnosti a lidskosti. 

Německo by mohlo být příkladem, jak zacházet s minulostí. Zločiny, které byly spáchány ve jmé-

nu německého národa, jsme, pokud to šlo, odpykali. Proto by měla německá politika místo věč-

ného sypání si popela na hlavu ţádat to samé i od těch, kteří se dopustili zločinu na Němcích. 

K tomu nás vyzývají nejen oběti brněnského pochodu smrti, ale i všichni ti, kteří zahynuli v čes-

kých koncentračních táborech a jejichţ počet se nedá přesně určit. Zrovna tak se nedá spočítat 

počet obětí, které musely zemřít v únoru 1945 při bombardování Dráţďan. 

Mezi prvními, kteří nahlédli, ţe si Češi odsunem Němců neprokázali příliš dobrou sluţbu, je 

i český prezident Václav havel. Jeho upřímnost bohuţel jeho krajané nedocenili. Benešova dok-

trína ţije dál v jejich hlavách a proto zbývá ještě mnoho práce. Nejen Němci a Češi mají co dohá-

nět, také ostatní svět se musí učit, jak se vypořádat s etnickými otázkami. Všude tam, kde ještě 

existuje etnokracie, kde jeden národ ovládá druhý, nemůţe existovat demokracie, ale sedí se tu na 

sudu se střelným prachem. Povaţujeme proto za svou povinnost navrhnout řešení: Otiskujeme 

v dodatku (12.1 a 12.3) dva programy, o kterých by měli přemýšlet především ti politikové, kteří 

nemají ţádnou zkušenost s problémy národnostních menšin. 

Kdo měl to štěstí vyrůstat v USA, smí se hrdě nazývat Američanem, ať uţ je původem Angličan, 

Nqmec, Ţid, Ital nebo Indián. Můţe vnímat třídní rozdíly nebo rasovou diskriminaci, ale těţko se 

můţe vcítit do Němce, který byl kdysi Čechoslovákem, aniţ by byl Čechem nebo Slovákem. 

Američan z vlastní zkušenosti neví, co představuje etnokracie pro menšinu. Proto se musí lidé 

v sídle OSN ještě mnoho učit, např. jak důleţitý je název pro stát, ve kterém ţije více národů – 

kdy a kde jsou ústavy spolkových států přímo ţivotně důleţité – anebo jak se dají národnostní 

problémy řešit i tam, kde není moţné kantonální členění jako ve Švýcarsku (Confoederativ Hel-

vetica). Národnostní probram sociální demokracie, vypracovaný na brněnském sjezdu 1899 by 

přitom mohl napomoci zrovna tak, jako pozitivní zkušenosti, které získalo Estonsko svou autono-

mií mezi dvěma světovými válkami. Musí být vyzkoušeno vše, co by mohlo zastavit nenávist 

mezi národy, aby časované bomby, které nyní tikají na Balkáně, v Turecku a na Blízkém východě 

nemohly vybuchnout. 

Dodatek 

12.1 Národnostní program rakouské sociální demokracie, přijatý na brněnském sjezdu 1899 

(podle stenografického protokolu) 

citace 

Vzhledem k tomu, ţe národnostní spory v Rakousku ochromují kaţdý politický pokrok a kaţdý 

kulturní vývoj národů v Rakousku, ţe tyto spory vyplývají především z politické opozděnosti na-

šich veřejných zřízení a tu zejména pokračování ve sporech národnostních jest prostředkem, jímţ 



vládnoucí třídy upevňují své panství a brání kaţdému silnějšímu projevu skutečných zájmů lido-

vých – sjezd prohlašuje: 

Konečné upravení národnostní a jazykové otázky v Rakousku ve smyslu rovného práva, rovno-

cennosti a rozumu jest především poţadavkem kulturním a je proto ţivotním zájmem proletariá-

tu; upravení toho jest moţno toliko ve státě skutečně demokratickém, zaloţeném na všeobecném, 

rovném a přímém právu hlasovacím, v němţ budou všechna feudální privilegia odstraněna, neboť 

jen v takovémto útvaru společenském mohou přijíti k platnosti třídy pracující, jeţ v pravdě stát 

a společnost udrţují; péče o rozvoj národnostní osobitosti všech národů v Rakousku jest moţnou 

pouze na základě rovného práva a při odstranění všeho potlačování; proto jest nutno potírat pře-

devším jiným kaţdý byrokraticko státní centralismus, právě tak jako feudální privilegia zemí. 

Za těchto podmínek, ale jen za těchto, bude moţno přivoditi v Rakousku místo národnostního 

sváru národnostní pořádek a to s uznáním těchto vůdčích zásad: 

1. Rakousko jest přetvořiti v demokratický, národnostní stát spolkový. 

2. Na místo historických zemí korunních jest utvořiti samosprávné, národnostně ohraničené ob-

vody, jejichţ zákonodárství a správa by byla opatřována národními komorami, volenými na zá-

kladě všeobecného, rovného a přímého práva hlasovacího. 

3. Všechny samosprávné obvody jedné a téţe národnosti tvoří dohromady jednotný národnostní 

svaz, spravující své národnostní záleţitosti úplně autonomně. 

4. Právo národnostních menšin budiţ chráněno zvláštním, říšským parlamentem usneseným zá-

konem. 

5. Neuznávajíce ţádného nadpráví, zavrhujeme poţadavek státní řeči, pokud jest nutna řeč zpro-

středkovací, ustanoví říšský parlament. 

Sjezd, jakoţto orgán mezinárodní sociální demokracie v Rakousku, vyslovuje přesvědčení, ţe na 

základě těchto vůdčích zásd jest dorozumění národů moţným; prohlašuje slavnostně, ţe uznává 

právo kaţdé národnosti na její národnostní existenci a národnostní vývoj; ţe však národové mo-

hou dosíci kaţdého pokroku své kultury jen v úzké vzájemné solidaritě, nikoli však v malicher-

ných sporech; ţe zejména dělnictvo všech jazyků v zájmu kaţdé jednotlivé národnosti, jakoţ 

i v zájmu celku, pevně trvá na mezinárodním sbratření a společném boji; a ţe svůj politický 

a hospodářský boj musí vésti v jednotném sevřeném šiku. 

Komentář autorů. tento závěr se neodchyluje podstatně ve formulacích od předlohy, která byla 

uvedena jako návrh „společné exekutivy“. Historická věda by se měla také zabývat diskuzí, která 

se konala na konci čtvrtého dne sjezdu a vedla k výše uvedenému textu. – Musíme se bohuţel 

omezit jen na některé citáty, které nám přibliţují problémy, se kterými se tehdy museli delegáti 

potýkat. 

Seliger 

(zdůvodnění návrhu): = (…) Budeme muset najít řešení nejen pro říši, ale i pro jednotlivé země 

a obce, neboť jinak by to znamenalo přenést národnostní boj na poslední jmenované. Musíme se 

snaţit odstranit všude příčiny, ze kterých vznikají národnostní štvanice. = (Protokol s. 76) 

Komentář autorů: rakouským sociálním demokratům šlo o vytvoření „samosprávných oblastí“ 

a ne o udrţení korunních zemí. Právě v království Českém se jiţ ukazovalo, kam by vedla auto-

nomie bez ochrany menšin. Němečtí Češi se jiţ viděli v roli menšiny, kterou císař z Vídně uţ ne-

mohl před „Mladočechy“ dostatečně ochránil. V některých obcích při nich stáli uţ jen čeští soci-

ální demokraté. To alespoň vyplývá z příspěvku českého delegáta, který se jako první chopil slo-

va: 

Němec 

(Praha, česky): = (…) V jednom stranickém listu jsem se dočetl, ţe si čeští soudruzi „vzali stesky 

Mladočechů k srdci“. Tato výtka je zcela neopodstatněná. Čeští soudruzi svým prohlášením, na-



mířeným proti státnímu právu, navţdy přestřihli svazky s Mladočechy. Dokázali, ţe s nimi nema-

jí nic společného ani v hospodářské, ani politické a ani v kulturní oblasti, neboť Mladočechům se 

jedná jen o získání a udrţení nových privilegií. My jsme ale tuto výčitku také odvrátili v pro-

sincových dnech roku 1897, kdy byla celá Praha posedlá národnostním třeštěním, proti kterému 

byla policie a vojsko bezmocné. Tehdy dokázali čeští sociální demokraté se nejen sami vystříhat 

nejdivočejších bojů národního šovinismu, ale také v místech, kde jsou silné organizace (Libeň, 

Bubny, Holešovice, Smíchov) zabránit bouřlivým výbojům národnostního třeštění. Nedovedete si 

představit, jak se chová rozpínající se česká burţoazie. Německá burţoazie je pokleslá, dekadent-

ní, prodejná a bezvýrazná; mladočeská je chamtivá, brutální a bezohledná. = (protokol s. 79) 

Komentář autorů: Z těchto slov lze vytušit, co se o dvacet let později mělo stát v Čechách a na 

Moravě po pádu habsburské monarchie. 

Dr. Adler 

(Vídeň): = (…) Čeští soudruzi udělali v Říšské radě pozoruhodnou věc, vydali prohlášení proti 

českému státnímu právu, proti praţskému centralismu a proto my, straničtí soudruzi ţádáme vás, 

delegáty tohoto sjezdu, abyste vydali prohlášení proti rakouskému státnímu právu, proti vídeňské-

mu centralismu a zničili tak pouta, která ještě dnes svazují pracující třídu s vládnoucí vrstvou 

v Rakousku. Chceme z těchto pospojovaných a porobených provincií utvořit samostatné státní 

útvary. = (protokol s. 81) 

Komentář autorů: kdyby Victor Adler (1859–1918), velký teoretik austromarxismu skutečně věřil 

v „demokratický národnostně spolkový stát“, jak ho ţádal brněnský program, musel by být uto-

pistou. Skutečný vývoj šel jiným směrem. 

Prähauser 

(Salzburg): = Jsem přesvědčen, ţe demokratické Rakousko nebude nikdy existovat, neboť my 

Němci bychom neměli zájem vytvořit spolkový stát, kdyby se Rakousko rozpadlo. (Potlesk) = 

(protokol s. 80) 

Komentář autorů: Salzburský delegát chtěl říci toto: demokratické Rakousko by dlouho neobstá-

lo, protoţe by se němečtí Rakušané, ke kterým se přihlásili i Němci v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku okamţitě rozhodli ve svobodných volbách pro připojení k Říši. V tomto smyslu se také 

vyjádřilo rakouské Národní shromáţdění (1918) – Při přípravě tohoto usnesení sehrál rozhodující 

roli Victor Adler jako státní tajemník pro zahraničí a mluvčí socialistů. – Protoţe vítězné moc-

nosti první světové války nerespektovaly přání lidu, měl pak Hitler v r. 1938 lehkou práci. 

Poslanec Daszynski: = Dnes se v korunních zemích nacházejí celé národy v minoritním postave-

ní. V Haliči jsme z téměř tří a půl miliónů Rusínů udělali vytvořením provincie Halič beznaděj-

nou menšinu. V Čechách vidíme dva a půl miliónu Němců, kteří jsou odsouzeni stát se bezmoc-

nou menšinou a takový stav národnostní beznaděje miliónů lidí musí vést k boji proti stávajícím 

poměrům. (…) Kdyţ se podíváme na zákonodárství českého, haličského nebo slezského Zemské-

ho sněmu, vidíme, ţe národnostní menšiny Němců, Rusínů a Poláků jsou znepokojeny a obávají 

se, ţe jejich záleţitosti nebudou spravedlivě vyřízeny. = 

Komentář autorů: Z této části projevu jasně vyplývá, ţe v c. a k. monarchii měli Němci v Če-

chách minoritní problémy. V praţském Zemském sněmu toho mnoho nepořídili. [Němcům na 

Moravě se tehdy dařilo lépe: moravští Češi (70 procent) financovali Němcům (30 procent) polo-

vinu jejich „kulturních poţadavků“, škol, divadel atd.!] 

Návrh „Všeobecné výkonné moci“ byl komisí * přepracován a pak jednohlasně přijat podle pů-

vodní citované verze. Protokol poznamenává: „Potlesk trvající dlouhé minuty. Celý kongres se 

zvedá a všichni nadšeně provolávají Nazdar a Hoch.“ 

* Členové navrhovací komise: 

z českých soudruhů jsou navrţeni Vaněk a Berner, z německých Hannich a Resel, dále dr. 



Liebermann (Polák), Hankiewitsch (Rusín), Gerin (Ital) a Kristan (Slovinec), kromě toho se ko-

mise zúčastní i referenti Seliger a Berner. (Tyto námitky byly přijaty)„ 

(protokol s. 93) 

 

 

12. 2 Nóta československé vlády mírové konferenci 

(Paříţ, 20. května 1919) 

 

1. Úmyslem československé vlády je zorganizovat stát tak, ţe základem národnostních práv se 

stanou zásdy, obsaţené v ústavě švýcarské republiky. Vláda má v úmyslu vytvořit z Českoslo-

venské republiky stát na způsob Švýcarska, přičemţ musí samozřejmě přihlédnout ke zvláštním 

poměrům v Čechách. 

2. Stát bude podporovat všeobecné volební právo z veřejných prostředků, coţ pak zaručí různým 

národnostem v republice poměrné zastoupení ve všech orgánech, vzniklých z voleb. 

3. Na celém území státu budou školy podporovány z veřejných prostředků. V kaţdé obci budou 

pro různé národnosti zřízeny školy tehdy, jestliţe bude v obci dosaţeno úředně stanoveného poč-

tu dětí, nutného pro zřízení takovéto školy. 

4. Ve všech veřejných úřadech budou zrovnoprávněny oba jazyky, úřady budou přístupny obča-

nům všech národností, které v republice ţijí. 

5. Soudy budou smíšené a Němci budou mít právo obhajovat se před nejvyššími soudy ve svém 

jazyce. 

6. Místní správa (v obcích a okresech) bude vedena v jazyce, ve kterém hovoří většina místního 

obyvatelstva. 

7. Náboţenská otázka v Československé republice neexistuje, zde tedy nehrozí ţádné problémy. 

8. Oficiální řečí bude čeština a stát se v zahraničí bude nazývat Československý stát, v praxi však 

bude němčina druhým zemským jazykem a bude s češtinou zrovnoprávněna ve státní správě, 

před soudy a v národním shromáţdění. 

9. Jinak vyjádřeno: současný stát, ve kterém měli Němci převáţnou většinu, zůstane zachován, 

ovšem výhody, které Němci dosud poţívali, budou zredukovány (např. počet německých škol bu-

de omezen, neboť budou přebytečné). 

 

Vznikne tedy navýsost liberální reţim, který se velice bude podobat švýcarskému. 

 

[Z „50 let vyhnání Němců z jiţní Moravy 1945–1995“ autora Franze Weisze, Vídeň 1996 (s. 43)] 

 

 

12.3 Osm bodů Karlovarskéhoprogramu sudetoněmecké strany 

 

SdP 1938, 24. dubna 

 

Karlovarský program 

Všeobecná personální a teritoriální autonomie v daném území 

(citace) 

1. Úplná rovnoprávnost a úplná rovnost německé národní skupiny s československým lidem 

2. Uznání sudetoněmecké národní skupiny jako právní osobnosti k ochraně tohoto rovnoprávného 

postavení ve státě 

3. Vymezení a uznání německého osidlovacího území. 



4. Vybudování německé samosprávy v německém území, a to pro všechny obory veřejného ţivo-

ta, pokud jde o zájmy a o věc německé národní skupiny. 

5. Zákonná ochranná opatření pro ty státní příslušníky, kteří ţijí mimo uzavřené území svého ná-

roda 

6. Napravení všeho bezpráví, které bylo učiněno sudetskému Němectvu od roku 1918 a nahrazení 

škod, které tímto bezprávím vznikly. 

7. Uznání a provedení zásady: v německém území němečtí veřejní zaměstnanci. 

8. Úplná svoboda přiznání k německému národu a k německému světovému názoru 

Poznámka: Tento program byl vyhlášen na sjezdu sudetoněmecké strany v Karlových Varech. 

Text tohoto programu byl předán československému ministerskému předsedovi Milanu Hodţovi 

(11.4. 38 

Pramen: Spisy k německé zahraniční politice 1918–1945, řada D, svazek II., Baden–Baden; s. 

192 

 

 

12.4 Benešova proklamace z 24. července 1940 

 

Poselství dr. Beneše bylo vysíláno 24. července 1940 v pořadu „Volá Londýn“. 

Hlasatel: Volá Londýn. Je 24. červenec léta Páně 1940. Je 10 hodin 30 minut. 

Zde je prezident Československé republiky, doktor Edvard Beneš. 

(Fanfáry – 2 min.) 

Dr. Beneš: 

(citce) 

Milí spoluobčané! Jako prezident Československé republiky obracím se na vás dnes s tímto po-

selstvím: 

První etapa našeho odboje o osvobození je ukončena. Kdyţ po Mnichově dne 5. října 1938 jsem 

se s vámi dočasně loučil, řekl jsem vám, ţe koruna našeho národního stromu je na chvíli osekána, 

ţe však kořeny národa tkví hluboko v půdě naší vlasti, ţe porostou dál a ţe celý strom zase boha-

tě vyraší. Neţ jsem odešel z domova, přinucen naším nepřátelským sousedem bezprávně a nási-

lím k tomu, co se stalo, dohodl jsem s řadou spolubojovníkuů, jak se máme připravit k dalšímu 

boji o svou republiku. Čekal jsem s určitostí válku brzy a učinil jsem k tomu přípravy ještě v Pra-

ze i v Londýně před svým odjezdem do Ameriky, a pokračoval jsem v nich pak i v Americe, i po 

svém návratu opět v Londýně. Hned po 15. březnu 1939, kdy násilný čin Hitlerův dal nám všem 

právo volat celý svět do boje, vystoupil jsem společně s přáteli a spolupracovníky veřejně a začali 

jsme organizovat druhý odboj. Připravovali jsme svou armádu, svou propagandu a celé nové své 

státní ústrojí a organizovali nově své diplomatické akonsulární úřady. Měli jsme obtíţe, měli 

jsme také spory – ale to všecko nemohlo zastavit náš svatý boj. 

A tak jsme došli ke konci dnešní první etapy, etapy podstatné a významné: Je znovu mezinárodně 

uznána naše nová vláda, je znovu uznán mezinárodní status Československé republiky, znovu vla-

je pravoplatně naše státní vlajka v celém světě. (v protokolu podtrţeno) 

Neuznavše Mnichova a nic z toho, co přivodil, hájili jsme a hájíme zásadu, ţe Československá 

republika, republika Masarykova, ţila a existovala i po Mnichově dál. Celá naše právní soustava 

mezinárodněprávně a politicky tudíţ pokračuje: pro nás právně není mého odchodu z úřadu 

a vlasti, pro nás právně není rozbití republiky, právně a politicky neexistuje pro nás nic, co prove-

dl násilnický nacism u nás po 15. březnu 1939. 

Prohlašuji slavnostně tyto naše politické a právní zásady a zdůrazňuji, ţe platí pro nás všecky zde 

a platí pro všecky příslušníky našeho státu a našeho národa, pro Čechy, Slováky, Němce i Karpa-



torusy, i ostatní u nás doma. Prohlašuji dále za neexistující a bezprávné všecko to, k čemu jsme 

byli od září 1938 nezákonně a neústavně přinuceni. Buďte si všichni vědomi také toho, ţe i to, co 

z vaší vlastní správy a vlády zůstalo a zůstává, je v rukách nepřítele, musí poslouchat gestapa 

a cizích vládců, nemá své vůle a nemá své vlastní moci. 

Vy však nepodléháte ţádnému Führerovi nebo protektorovi, nepodléháte ţádnému oddekretova-

nému právnímu řádu nacistickému. Nejste vázáni ţádnými sliby, závazky a přísahami, jeţ na vás 

byly vynuceny. Kaţdý z vás, kaţdý úředník, funkcionář státní, samosprávný i jiný, kaţdý voják, 

četník, policista, státní i soukromý zaměstnanec, kaţdý občan republiky vůbec, který v kterémko-

li úřadě a v kterékoli funkci k čemukoli byl nacistickým reţimem přímo nebo nepřímo zavázán, 

je dnes od závazků těch, pokud vůbec je snad cítil v duši své a ve svědomí svém, volný, a ve 

chvíli, ve které bude moci volně jednat nebo kdy ho jeho svobodná vláda zavolá, učiní tak jako 

člověk svobodný, jako řádný, sebevědomý, čestný a věrný občan republiky Československé. Ve-

deme tudíţ dále svůj boj a povedeme jej do konce. Bylo by prostě nesmyslné a bláhové myslit 

a věřit, ţe se válka můţe skončit podle přání Němců. 

Anglie nepovolí, válku povede dál, vítězství Německa nepřipustí, existenci nacismu nesnese. 

A uţ ten fakt, ţe nás uznává právě v této těţké chvíli války a po poslední naduté řeči Hitlerově, 

ukazuje jasně, ţe půjde nemilosrdně dále aţ do konečného vítězství. Ostatně je-li dnes v boji sa-

ma, nebude tomu tak aţ do konce. Jak jsem uţ řekl v posledním svém projevu po pádu Francie: 

ještě není ukončen vývoj válečné spolupráce s Amerikou a ještě musíte počítat v daném okamţi-

ku s hlubším zásahem do evropských událostí činitelů středoevropských a východoevropských 

a události ty nebudou ve prospěch Německa. Hluboké proměny vojenské a politické budou tudíţ 

pokračovat dál tak dlouho, aţ jimi budou Německo i Itálie samy zachváceny. 

Mně však a nám zde všem hned od prvních počátků našeho boje nešlo jen o to, zdali svůj boj vy-

hrajeme. Já ovšem pevně věřím, ţe i kdyţ to bude trvat dlouho, nakonec zvítězíme. Ale do boje 

jsme se dali a v boji vytrváme z jiných, daleko podstatnějších důvodů. Náš národ v tomto hroz-

ném evropském a světovém boji o právo, o svobodu člověka, o svobodu myšlení, o svobodu a dů-

stojnost lidské osobnosti, o sociální a národní spravedlnost, o svobodu menších národů, náš národ 

v boji proti zběsilé, nelidsky stupidní a zvířecky nízké prušácké nadutosti a proti pangermánské-

mu nekulturnímu barbarismu prostě nemůţe a nesmí stát stranou. 

Jak má národ, jehoţ celá historie je naplněna přímo gigantickým bojem o největší mravní hodno-

ty lidstva, národ řady velikých Přemyslovců, národ Husův, Jiřího z Poděbrad, národ Komenského 

a Bratří exulantů, národ našich velikých obroditelů, Dobrovského, Kollára, Palackého a Havlíčka, 

Smetany a Hviezdoslava, Masaryka a všech těch, jiţ vedli s ním náš osvobozenecký boj a zůstali 

věrni našim ideálům národní a sociální spravedlnosti z poslední války – jak by tento národ neměl 

v této válce opět s celou duší stát na straně idejí a zájmů, o něţ se bije nepřetrţitě dvanáct století 

a nikdy jich nezradil? Jak bychom neměli znovu vyvstat proti násilí a zpupnosti, která hrozí zničit 

národ, jehoţ celé dějiny jsou jedním velikým výkřikem proti znásilňování, lţi, podvodu, zlobě 

a dnešnímu pruskému bídáctví všeho druhu? Kdyţ jsme se po Mnichově v cizině začali seskupo-

vat k odboji a kdyţ se začali hromadit naši vojáci v západní Evropě, byl to výkřik našeho týrané-

ho lidství a naší národní víry, byl to tento svatý hlas našich dějin, který nás volal. 

Proto, drazí přátelé, jsme v boji a zůstaneme v tomto boji aţ do konce. Naše minulost a naše nová 

budoucnost, Evropa a celý svět a celé dějiny lidstva musí vidět, ţe v této osudné chvíli existovali 

Češi a Slováci, kteří se nepoddali a nepoddají, děj se co děj. Jde o národ, jenţ je věčný, jde o jeho 

čest, o jeho důstojnost, jeho dobré jméno, o věrnost jeho vlastním dějinám. Jde také o budování 

nového světa po této válce, nové Evropy, nového mravního a politického sociálního pořádku, 

hodného lidí opravdu svobodných, kteří nesnesou podlého nacistického tyranství, jeţ bohuţel 

vládne dnes skoro celé Evropě. 



Také v minulé válce náš národ včas se vzchopil k boji a zůstal věren své historii, své cti, svému 

duchu a svému poslání. Vytvořil si krásný, svobodný, pokrokový, demokratický stát. A byl by 

z něho časem vytvořil takřka poloviční ráj, kdyby nacistické barbarství nebylo přepadlo Evropu. 

Stejně tak, kdyţ se blíţil Mnichov a pak válka, zaujal postoj, který je dnes vysoce a čestně hod-

nocen všemi svobodnými lidmi světa. V tragické chvíli svých dějin zůstal pevný a jistý, důstojný 

a vznešený a v dnešní hrozné zkoušce válečné vydrţí zase aţ do konce. My zde za hranicemi se 

prostě cítíme býti vašimi mluvčími, nositeli vašich citů, přání a ideálů, vašich potřeb a zájmů 

a všech těch vznešených mravních hodnot, o něţ se dnes vede nová světová vojna. V boji tam ne-

vidíme ani osob, ani stran, ani tříd, ani levice, ani pravice – to všechno jsou dnes překonané po-

jmy. Jde o veliký boj, na jehoţ konci budeme míti nový svět, novou Evropu, novou svou republi-

ku, novou politicky, sociálně, hospodářsky a mravně. – A o tento nový svět bojujeme a tento no-

vý svět chceme vyhrát. Uznání naší vlády, budování našeho státního ústrojí zde na britském úze-

mí, znovuzřízení našeho diplomatického zastoupení v celém svobodném světě a hlavně existence 

naší armády, která se ve Francii tak pevně drţela a po těţkých útrapách chystá se dnes v Anglii 

opět čestně a důstojně nésti náš státní prapor vedle svých spolubojovníků britských, je prvním ve-

likým krokem k tomuto vítězství. Milí spoluobčané! Vy všichni v naší drahé vlasti, v českých, 

slovenských i německých oblastech. Proţili jsme dvě hrozná léta. Sestupovali jsme dlouho dolů 

a den ze dne dopadaly na nás těţké rány. Sestup je dnes zastaven – nastupujeme cestu vzhůru, 

cestu k vítězství. Toţ buďte všichni zdrávi, buďte pevní, buďte stateční! Vytrvejte, nepovolte! 

Přijde chvíle, kdy vás zase všechny zavolám. 

= Konec = 

 

 

12. 5 Korespondence Edvarda Beneše a Wenzela Jaksche v Londýně 

(Ze zveřejněných spisů československého prezidenta) 

 

Usnesení předsednictva sudetoněmecké sociálnědemokratické strany ze 7. června 1942: 

 

= (…) Zvláště se obracíme proti tomu, ţe sudetským Němcům se hrozí transferem obyvatelstva, 

zatímco pro Slovensko má platit zásada politického a právního zúčtování s nástroji Hitlera. 

Předsednictvo strany se dále zmocňuje, aby pokračovalo ve snahách pracovat v duchu Atlantické 

charty a tradiční dorozumívací politiky našeho hnutí na smluvním řešení česko–sudetoněmecké-

ho problému. 

Předsednictvo strany ukládá vedení strany, aby českým partnerům stejně přátelsky i naléhavě 

objasnilo, ţe jednostranná mocenská řešení česko–německé otázky po této válce by nemohla míti 

trvání a nejsou také vzájmu českého národa a evropského míru. = 

([20] s. 54 f) 

 

Poté napsal Wenzel Jaksch 22. června 1942 československému prezidentovi dopis, ve kterém mi-

mo jiné píše: 

= Velmi váţený pane prezidente, s těţkým srdcem musím Vám předestříti veškeré naše obavy. 

Nechť raději dnes neţ zítra je jasně vysloveno, ţe program transferu bude nebezpečným testem 

pro rozpoutání občanské války podél jazykových hranic v Čechách a na Moravě. Jsou jiné moţ-

nosti, jak potrestat nacistické zločiny. (…) Zúčtování s nacisty nezdůvodní odsun obyvatelstva 

z celého pohraničního obvodu, odsun, který nutně bude bez výběru. Transfer obyvatelstva byl by 

pomstou bez rozdílu, a to znamená, pane prezidente – rád bych mluvil zcela otevřeně – zničit 

kaţdou základnu demokratické spolupráce na jednu generaci. 



(…) Dnes se snad mnohé zapomnělo, ale v listech dějin je psáno, ţe v osudových letech 1935–38 

stál milión Němců na straně českého národa. (…) Lidé našeho hnutí předstoupí před český národ 

s nejčistším svědomím. Jejich oběti a aktivita, kterou dále vyvíjejí přes stáletrvající perzekuci, 

jsou kladnými poloţkami, jeţ nelze přehlédnout v konečné bilanci boje proti hitlerismu. = ([20] s. 

56) 

 

Beneš reagoval 1. prosince 1942 dlouhým psaním (10 stran textu), ze kterého vybíráme jen ty pa-

sáţe, které jsou důleţité pro naše téma. Prezident o sobě hovoří při zaujímání stanoviska ve třetí 

osobě: 

 

= Zásadní stanovisko prezidenta Československé republiky dr. Edvarda Beneše k usnesení před-

stavenstva sudetoněmecké sociálně demokratické strany ze 7. června 1942, odevzdané W. 

Jakschovi prezidentem republiky 1. prosince 1942: 

(…) „usnesení sudetoněmecké sociálně demokratické strany se staví proti tomu, ţe při znovuvy-

tvoření státu nebude s Němci zacházeno jako se Slováky a ţe je Němcům vyhroţováno transfe-

rem obyvatelstva, zatímco Slováci mají být potrestáni (jen) politicky a právně.“ 

(…) Náš stát právně nepřestal ţít a ţádný jeho občan svých povinností k němu zbaven nebyl. (…) 

Otázka, zda ten či onen občan musel z toho či onoho důvodu konat své vojenské povinnosti ke 

státu a k boji o jeho obnovení a existenci, by vůbec neměla být kladena. Doktrína a praxe sudeto-

německé soc. dem. skupiny od roku 1939 byla jiná.* 

* Wenzel Jaksch dosáhl u britské vlády toho, ţe 1500 sudetoněmeckých emigrantů ve věku branné 

povinnosti, ţijících ve Velké Británii, nesmělo být proti své vůli povoláno do československé ar-

mády. 

 

(…) Co se týče otázky transferu. Dluţno konstatovati, ţe vláda československá v této věci ţádné-

ho usnesení dosud neučinila. ** 

** Toto tvrzení je nepravdivé, neboť Beneš udělal vše pro to, aby získal od spojenců souhlas pro 

„odsun“. Vysídlení Němců mu jiţ bylo v této době přislíbeno. 

 

(…) Dále dluţno zdůraznit, ţe také mezi vašimi lidmi jsou odpůrci transferu. Otázka transferu 

není a nemůţe tudíţ býti otázkou výlučně jen československou. 

(…) Ve věci Atlantic Charter dluţno podotknout, ţe prezident Beneš uţ přijiné příleţitosti pově-

děl W. Jakschovi, ţe vláda československá, podepisujíc přistoupení k zásadám, dohodnutým mezi 

prezidentem Rooseveltem a Winstonem Churchillem dne 14. září 1941, formulovala své výhrady, 

na kterých trvá a trvat bude. 

(…) Ve věci tzv. „Smluvního řešení (Vertragslösung) česko–sudetoněmeckého problému“ dluţno 

zdůrazniti, ţe tato formule bude mezi námi jistě vyvolávat nedorozumění. Prezident Beneš ji od-

mítl. (…) Při té příleţitosti je snad dobře připomenouti, ţe v dané chvíli prezident Beneš a vláda 

mají v úmyslu poţádati nebo navrhnouti všem našim německým občanům, aby všichni spontánně 

a definitivně opustili pro sebe uţívání slova „sudetendeutsch“. 

Slova jako „sudetský, Sudetenland, sudeťák“ budou v českých zemích navţdy spojena s nacistic-

kou bestialitou. 

 

Poté se Beneš brání svým způsobem proti nařčení z „jednostranného řešení moci“, coţ u vytýkali 

sudetoněmečtí sociální demokraté v dopise ze 7. června 1942. 

 

= Dovolávání se tzv. „práva na sebeurčení“ bez ohledu na český lid v území, bez něhoţ náš stát 



a národ nemůţe ţít –jak se to dělo v posledních dvaceti letech republiky ze strany skoro všech na-

šich Němců za podpory ostatních Němců a jejich veliké říše – bylo, je a vţdycky bude „jedno-

stranné řešení moci“. (…) Říkalo se tomu „právo Němců na národní jednotu“, ale výsledek toho 

byl – ať byl chtěn nebo nechtěn – politický germanismus, který je vlastním otcem nacismu. Náš 

závěr je, ţe obyvatelé našeho pohraničního území na kolektivní a teritoriální 

„Selbstbestimmungsrecht“ bez souhlasu Čechů, kteří by jeho provedením vţdycky byli doslova 

v rukou sousední říše a zbaveni tak sebeurčení, tj. svobody své, práva nemají. (…) Princip terito-

riálního a kolektivního „Selbstbestimmungstrechtu“ pro národní menšiny nebo zlomky národů, 

které své národní státy uţ mají, je politický dynamit, který prostě znemoţní všem státům a náro-

dům ve střední Evropě ţivot a existenci míru vůbec. V tom souhlasil prezident Beneš uţ na po-

slední konferenci mírové s Lansingem proti Wilsonovi. * a stanovisko to také uplatňoval. (…) 

* Robert Lansing, od r. 1915 do r. 1920 ministr zahraničí USA, zasazoval se o vstup USA do vál-

ky proti Mittelmächte. 

 

= Jestli se Češi a Němci nedohodnou o této naprosto zásadní otázce, týkající se budoucnosti re-

publiky, (…) bude docházet zase jen k „eiseitigen Machtlösungen“ (jednostr. řešení moci), jak je 

tomu mezi Čechy a Němci uţ více neţ pět šest století; přijde zase pangermanismus, přijde nový 

nacismus a nový Hitler a nová strašná katastrofa. (…) = ([20], s. 58) 

 

Dá se předpokládat, ţe Beneš pouţíval stejné argumenty, kdyţ ţádal spojence o souhlas pro vy-

sídlení Němců. 

 

Poté, co si sudetoněmečtí sociální demokraté opět stěţovali na politiku československého prezi-

denta, reagoval 10. ledna 1943 Beneš v dopise Wenzelu Jakschovi na tři hlavní námitky: 

a) Po výměně depeší mezi mnou a Vaší stranou ze dne 27. a 28. září 1941, kde jste vy vyjádřili 

ochotu ke spolupráci, nebylo vám dle toho činy odpověděno, do spolupráce v prozatímním stát-

ním zřízení ani v otázkách hospodářských a politických dočasných jste přibráni nebyli… 

b) Zdůrazňujete, ţe program transferu obyvatelstva leţí mimo princip právní kontinuity republi-

ky. 

c) Zdůrazňujete, ţe usnesení strany ze dne 7. června 1942 je výzvou ke všem odpovědným činite-

lům československým, aby nemyslili na násilná řešení ve věcech německých, která by Vás zahna-

la do situace pro obě strany osudné. 

(…) Od prvních našich rozhovorů v roce 1939 hájil jsem před Vámi stejně jako před všemi Če-

chy a Slováky kontinuitu republiky, nutnost společného postupu nás všech bez rozdílu stran a ná-

rodností, společnou práci všech na odčinění Mnichova, nutnost prohlásit se bezpodmínečně a bez 

rezerv pro republiku. (…) 

Po celý rok 1939–40 jste mi na to odpovídal, ţe to nemůţete udělat, ţe by to Vaši straníci nepři-

jali a ţe chtějí ode mne závazek ohledně budoucí organizace republiky a postavení Němců v ní. 

(…) kdyţ jsem Vám zdůrazňoval, ţe jsem pokládal Váš celý postup za pochybený, řekl jste mi, 

ţe jste se zmýlil ve dvou věcech: čekal jste revoluci v Německu a soudil jste, ţe bude válka krát-

ká. 

Já jsem naproti tomu, jak víte z našich rozhovorů i z mých veřejných projevů, čekal vývoj jiný – 

právě ten, který přišel. 

(…) U Vás se nesprávně počítalo s pomocí ze strany anglické. Nesprávně, protoţe koneckonců 

i u nich – přes dřívější jejich chyby mnichovské anebo snad právě proto, ţe je udělali – se dnes 

chápe, ţe ČSR musí býti stůj co stůj obnovena v podstatě v dřívější formě (…) 

Bylo nesprávné a po mém soudu vůbec kardinální politická chyba, ţe jste mi od roku 1939 do ro-



ku 1941 kladl podmínky a dělal rezervy ve spolupráci a v nekompromisním se prohlášení pro re-

publiku a pro společný vojenský boj pro ni. 

(…) Také Vaše rozhlasové projevy v říšském německém rozhlasu v Londýně jsem pokládal za 

kardinální chybu vzhledem k nám. Mluvil jsem o tom s Vámi několikrát, ale kdyţ jste sám necí-

til, ţe se nemáte pokoušet z naší společné vnitřní věci dělat problém mezinárodní, neboť to my 

pak musíme nutně brát jako práci proti nám, více jsem se toho nedotýkal. (…) 

Nemohu skončit tento dopis, aniţ bych Vám nedal doklad o tom, coţ dluţno pokládati ze strany 

Vaší a Vašich politických přátel minimálně za velikou věcnou i taktickou politickou chybu. = 

 

Poté Beneš cituje pasáţe z prací sudetoněmeckých sociálních demokratů a jednotlivě je rozebírá 

a kritizuje: 

 

(Vaše) ţádost o právo na sebeurčení, jeţ by také obsahovalo moţnost rozhodnout se pro přísluš-

nost k jinému státu. 

(Vaše) zdráhání, slouţit v československé armádě. 

(Vaše) konstatování, ţe sudetští Němci nejsou součástí českého národa a jejich cílem tudíţ nemů-

ţe být znovuvytváření českého státu. 

(Váš) poţadavek, ţe sudetoněmecká otázka nesmí být řešena bez účasti sudetských němců 

(Váš) poţadavek na mír dorozuměním také pro obyvatelstvo sudetského území. 

 

Dr. Beneš končí prohlášením: 

 

Myslíte, ţe je moţno, aby nějaký Čechoslovák – a nejen Čechoslovák, nýbrţ i kterýkoli spojenec-

ký politik – pochopil, ţe má býti jmenován do Státní rady nebo mezi úřednictvo československé-

ho státu někdo, kdo odmítá své povinnosti občanské plnit a kdo svou přináleţitost ke státu stále 

ještě podmiňuje a nechává si otevřeny dveře, aby v budoucnosti mohl hájit stanoviska jiná? 

Nemyslím, ţe by se tato nemoţná situace mohla ještě prodluţovat. 

Pozdravuje vás srdečně 

Váš dr. Ed. Beneš v.r. 

([20] s. 68) 

 

Tím zabouchl obhájce českého nacionalismu všechny dveře a dosáhl toho, ţe mohl nerušeně po-

kračovat ve Státní radě v politice transferu. Z poţadavku na bezpodmínečné přijetí jeho doktríny 

a současně ze znevaţování sociálnědemokratických pozic začalo být německým exilovým politi-

kům jasné, čeho chtěl prezident dosáhnout svými argumenty: jakákoli spoluúčast sudetských 

Němců měla být navţdy smetena ze stolu. Znamenalo to pro exilové sociálně–demokratické politi-

ky významné zhoršení jejich situace. Byli za první republiky vţdy ochotni se dorozumět, spolupra-

covali, pokud jim to bylo umoţněno,i s vládou, ano, dokonce kandidovali i ministry a nyní byli 

nuceni přijmout fakt, ţe pro své krajany uţ nemohou vůbec nic udělat. Rotace v ďábelském kruhu 

nabraly takových obrátek, jakým oni uţ svými prostředky nemohli zabránit. 

 

 

12.6 Vyhláška brněnského národního výboru a fotokopie originálu 

 

Národní výbor pro Velké Brno 

V Brně dne 30. května 1945 

 



Vyhláška 

Zemský národní výbor v Brně nařídil na základě svého usnesení ze dne 29. května 1945 výnosem 

z téhoţ dne č. 78/1945 toto: 

 

Němci, bydlící v obvodu města Brna a to všechny ţeny a děti, dále muţi pod 14 let a nad 60 let 

a muţi práce neschopní budou z města vyvedeni. Tyto osoby mohou si vzíti s sebou věcí, co une-

sou, nikoliv však klenoty a vkladní kníţky. Ostatní Němci – muţi – budou shromáţděni na práce 

k očištění a odstranění škod v městě Brně a označeni velkým „N“. Po vykonání prací budou i tito 

Němci z Brna vyvedeni. 

 

Vzhledem k tomu nařizuje Národní výbor pro Velké Brno toto: 

 

Majitelé, resp. správcové domů – domovní hlídky vyzvou všechny ţeny a děti do 14 let a muţe 

starší 60 let, jakoţ i muţe práce neschopné, aby se připravili na dnes, tj. 30. května 1945 – 21 

hod. – k odchodu z Velkého Brna. 

Tyto osoby mohou si vzíti vše, co unesou, a to zejména potraviny, přikrývky, teplé prádlo, teplé 

šatstvo, kbelíky na vodu apod. Nesmí s sebou bráti klenoty a vkladní kníţky. 

Němci – muţi starší 14 let a mladší 60 let, pokud nejsou jiţ zajištěni, budou dopraveni do sběrné-

ho tábora v Maloměřicách. Musí s sebou vzíti jídlo na 3 dny, potřebné prádlo, oděv, přikrývky, 

hrnce, kbelíky na vodu, jakoţ i osvětlovací prostředky, pokud je mají. Doporučuje se vzíti s se-

bou slamníky, případně polštáře. 

Přesně o 22 hod. letního času musí všechny osoby uvedené v bodě 1 a 2 býti shromáděny před 

domem a to: 

a) ţeny a děti německé národnosti (děti do 14 let) a muţi nad 60 let, jakoţ i muţi práce neschop-

ní, 

b) muţi od 14 do 60 let práce schopni 

a to odděleně obě skupiny pod dozorem velitelů vojenských hlídek. 

Velitelé domovních bloků obdrţí tiskopisy evidenčních lístků odhlašovacích a to na nejbliţším 

policejním revíru. Kaţdý ze zadrţených, včetně dětí, musí vyplniti samostatně dva tyto evidenční 

lístky, předati je domovní hlídce, která pak Národní bezpečnostní stráţi bude hlásiti, kolik osob je 

zajištěno z Brna k odsunu, respektive pro sběrný tábor. 

Domovní hlídka pak odevzdá příslušné evidenční lístky, za jejichţ řádné vyplnění je zodpovědná, 

nejbliţšímu policejnímu revíru. Zvláštní komise u revírů pak rozhodnou o tom, jak naloţiti s 

1) těhotnými ţenami a ţenami těsně po porodu 

2) s nemocnými, s mrzáky transportu neschopnými 

3) s osobami, které mají podánu ţádost o oduznání německé národnosti u vyšetřovací komise při 

ředitelství Národní bezpečnostní stráţe. 

Odůvodněné případy uvedené pod 1. a 2, dále všechny osoby, uvedené pod 3. mají být ponechá-

ny aţ na další ve svých bydlištích. Pro méně těţké případy pod 1. a 2. budou přistavena vozidla. 

Místní národní výbory zařídí v dohodě s policejními revíry a blokovými veliteli zapečetění bytů 

Němci opuštěných a ustanoví prozatímní správce jejich majetku ve smyslu dekretu pana prezi-

denta republiky ze dne 19.5. 1945. Blokoví velitelé a správci, příp. domovníci v jednotlivých do-

mech ručí za to, ţe z majetku vyvedených Němců se do převzetí tohoto Národním výborem nic 

neztratí. Totéţ platí i o prozatímních správcích majetku. Za Němce se povaţuje kaţdý, kdo měl 

na kmenovém listu na potravi nové lístky značku RD nebo D. Za správnost označení Němců zod-

povídá domovník a všechno obyvatelstvo domu. Výjimka platí pouze jen u těch osob, které jiţ 

mají potvrzení od vyšetřující komise Národního výboru, ţe se na ně platnost nařízení o Němcích 



nevztahuje. Leč i tyto osoby musí nastoupiti a jejich doklad bude přezkoumán bezpečnostními or-

gány. 

Národní výbor pro Velké Brno 

Matula v.r. 

předseda 

Komentář: Protoţe osud Němců závisel ve většině případů na lidech, kteří jiţ v prvních květno-

vých dnech obsadili jejich byty nebo jen čekali, aţ se zmocní jejich opuštěného majetku, odbou-

rávalo toto nařízení v lidech poslední zbytky lidskosti. 

 

* 

 

Rozhodnutí Národního výboru v Brně bylo 31. května 1945 v listu českých národních socialistů 

vysvětlováno a komentováno: 

 

Slovo národa 

Brno, čtvrtek 31. května 1945 

Orgán československé strany národně–socialistické 

Němci musí odejít z Brna 

Důleţité rozhodnutí Národního výboru pro Velké Brno 

 

Národní výbor pro Velké Brno rozhodl ve středu na opětovné naléhání české veřejnosti o radikál-

ním řešení německé otázky. Především budou všichni příslušníci německého národa v zájmu kli-

du a bezpečnosti českých bčanů ve smyslu dřívějšího usnesení Národního výboru ihned zajištěni 

pod řádným dozorem a zkoncentrováni. Němců bude pouţito k řádné práci, jeţ je bezpodmínečně 

nutna k hospodářskému ţivotu ve Velkém Brně. Nebude se trpět, aby se občané německé národ-

nosti potulovali volně mezi českým obyvatelstvem. Bude se také přísně postupovat proti českým 

občanům, kteří z jakýchkoliv důvodů kryjí Němce, obstarávají jim všeliké výhody a vdávají jim 

dobrozdání o jejich spolehlivosti. Aţ na další bude zrušeno a zakázáno vydávat osvědčení 

o vyjmutí z opatření proti Němcům bezpečnostními orgány. Potvrzení dosud Němcům vydaná 

budou prohlášena za neplatná. Vývoj otázky Němců ve Velkém Brně ukázal, ţe v přítomné době 

není moţné činiti výjimky, kterých bylo zneuţíváno a které budí oprávněnou nespokojenost Če-

chů. 

Aby Němci nemohli přecházet do Brna odjinud, budou na všech příchodech do města zřízely spo-

lehlivé hlídky Národní stráţe bezpečnosti. Příchozí do města budou jednotlivě kontrolováni podle 

osobních dokladů. Osoby bez řádných dokladů nebo s německými doklady budou ihned zajiště-

ny. Němci práce neschopní a ţeny s dětmi budou ihned odsunuty mimo Velké Brno, pokud moţ-

no do oblasti, kde není dostatek zemědělských pracovních sil. Tam mají pracovat pod přísnou 

a spolehlivou policejní kontrolou. Pokud dnešní početnost Národní stráţe bezpečnosti nezaručuje 

splnění těchto úkolů, bude potřebná asistence vyţádána od vojenského velitelství. Byty Němců, 

takto uvolněné, budou zapečetěny a postaveny aţ na další pod ochranu sousedů, kteří kolektivně 

ručí za nedotknutelnost tohoto národního majetku. Uvolněné byty budou co nejrychleji přiděleny 

potřebným ţadatelům, přičemţ bude bezpodmínečně dána přednost (v předpokladu, ţe vy-

bombardovaní jsou jiţ ubytováni) osobám, vrátivším se z koncentračních táborů, z vězení nebo 

z pracovního nasazení v Německu. 

 

Bylo spolehlivě zjištěno, ţe někteří činitelé místních národních výborů doručovali zásobovacím 

úřadovnám příkazy, aby osobám německé národnosti byly jednak vydávány potravinové lístky 



jako Čechům – proti výslovnému nařízení Národního výboru pro Velké Brno – nebo aby v rubri-

ce národnost bylo opraveno písmeno D na T. Národní výbor se rozhodl ihned nařídit všem hospo-

dářským úřadovnám ve Velkém Brně, aby všechny kmenové listiny ihned vhodným způsobem 

přísně překontrolovaly. Kýmkoliv v rubrice národnost opravené kmenové listiny budou ihned za-

baveny a pod osobní odpovědností vedoucího úředníka úřadovny odevzdány Národnímu výboru 

pro Velké Brno. Osoby, jeţ kmenové listiny padělaly, budou ihned zajištěny a exemplárně po-

trestány. Stavebnímu a silničnímu odboru města Brna bylo nařízeno, aby zkoncentrovaní Němci 

pod přísným dozorem odstraňovali trosky z ulice bez ohledu na nedostatek dopravních prostřed-

ků a jiné technické potíţe. Pouličním drahám v Brně bude dán dostatečný počet německých pra-

covních sil k odstranění závad na vozovkách a k opravě vrchního vedení tak, aby provoz tohoto 

nejdůleţitějšího dopravního prostředku byl zahájen co nejrychleji ve všech směrech. Dopravních 

prostředků, nutných k dováţení ţivotních potřeb, nesmí se aţ na další pouţívat k dopravě svršků 

a nábytku. 

 

Podobná rozhodná opatření proti Němcům schválil právě také zemský Národní výbor mo-

ravskoslezský, který zároveň rozhodl, ţe všichni zbylí Němci u nás musí aţ dokonečného odcho-

du nosit jako viditelné označení své národnosti velké písmeno N v bílém poli. Česká veřejnost, 

která tato opatření jako samozřejmá očekávala s rostoucí netrpělivostí, přijme je jistě s uspokoje-

ním a úlevou jako rozhodující krok ke konečnému řešení otázky Němců unás. Němci sami svým 

chováním v posledních dnech jen znovu potvrdili, ţe jiného řešení nezasluhují. = 

 

Jiţ několik dní po svém rozhodnutí o deportaci musel brněnský národní výbor přiznat, ţe při od-

sunu došlo k „nesrovnalostem“. To však pro vyhnané Němce nemělo význam, protoţe se tím pou-

ze napravovalo bezpráví, kterého se dopouštěla vysídlovací komanda na Češích: v mnoha přípa-

dech byly byty vyrabovány jenom proto, ţe měly na dveřích štítky s německými jmény. Vůbec ne-

bylo zohledněno, ţe má mnoho Čechů německá jména, nebo německé příbuzné. V Brně tak muse-

lo nastoupit do pochodu přes 2000 osob, u kterých bylo teprve později zjištěno, ţe jsou českého 

původu a ţe se na ně vůbec nevztahuje rozkaz k odsunu. Asi 2500 osob se smělo vrátit do Brna 

poté, co byla v Pohořelicích nebo v Mikulově zjištěna jejich národnost. ([19] s. 101) 

Kdyţ pak byl oficiálně spuštěn „transfer“ Němců, schválený postupimskou dohodou a kontrolo-

vaný spojeneckými styčnými důstojníky, cítil se Zemský moravský národní výbor povinován uve-

řejnit vyhlášku, kerá měla kvůli dobrému jménu Československa ve světě zabránit dalším ha-

nebnostem, ale především měla očistit jeho reputaci. 

Přinášíme zde text, který byl otištěn v praţských novinách „Lidová demokratice“ v únoru 1946, 

který dokazuje, co vše se mohlo v ČSR přihodit po válce: 

= Zemský národní výbor v Brně vydal přípisem ze dne 6. února 1946 sp.z.852–II–60–1946 oběţ-

ník, adresovaný všem okresním národním výborům, ředitelstvím a úřadům Národní bezpečnosti, 

který zněl: 

„Rada Moravského národního výboru projednala po četných stíţnostech otázku zacházení 

s Němci a výpravu těch, kteří jsou určeni k odsunu a dospěla k tomuto rozhodnutí: Národnímu 

výboru docházejí četné stíţnosti na nepřístojnosti, kterých se převáţně v pohraničních oblastech 

dopouštějí nezodpovědné ţivly. Stíţnosti poukazují zejména na rabování bytů a domů, neoprávně-

né konfiskování šatstva a prádla, obuvi, nábytku, domácích potřeb, přístrojů, potravin, domácího 

zvířectva, na svévolné zabavování bytů a ne nelidské odstraňování německých uţivatelů a také na 

to, ţe je s Němci při přejímání jejich majetku nehumánně zacházeno. Němci jsou většinou vyhá-

něni ze svých bytů a protoţe je pro ně nemoţné najít si přístřeší, jsou odkázáni sami na sebe nebo 

směstnáni do malých, zdravotně závadných místností. Při domovních prohlídkách jsou biti.“ 



 

Tyto nešvary škodí národní pověsti, připravují národní majetek o významné hodnoty a ohroţují 

především provedení odsunu Němců, kteřín emohou být bez dostatečného ošacení, prádla a obuvi 

vypovězeni z ČSR. O takovýchto nepravostech se pak šíří v pohraničních oblastech v zahraničí 

zprávy a ty pak jsou zneuţívány k nepřátelské propagandě vůči ČSR. 

 

Rada Zemského národního výboru proto povaţuje za nutné, aby tyto nešvary, vznikající za spolu-

účasti ZNB (zemské národní bezpečnosti) byly v budoucnu zastaveny a aby se proti pachatelům 

a škůdcům zakročilo co nejpřísněji. = 

 

Komentář: Protoţe západní mocmosti převzaly v Postupimi spoluodpovědnost za „transfer“ 

Němců, nemohly samozřejmě strpět, aby jim byli na hranicích předáváni vyhladovělí a zmlácení 

lidé bez potřebné obuvi a ošacení. To mezitím uznali i mocipáni v ČSR. 

 

 

12. 7 Dopis delegáta CICR v Československu prezidentovi Mezinárodního červeného kříţe v Ţe-

nevě s přílohami: 

 

= WM/EJM 

Praha, 4. září 1945 

Menzel 44. 

Důvěrné 

Panu Maxi Huberovi 

Prezidentovi výboru Mezinárodního červeného kříţe 

Ţeneva 

Mám tu čest přiloţit tímto kopie dopisů a příloh, které jsem zaslal panu Václavu Noskovi, minis-

tru vnitra a dr. Adolfu Procházkovi, ministru zdravotnictví Československé republiky. Prosím 

o pozornost pro můj dopis č. 17 ze 12. srpna. 

Během minulého týdne jsem dostal z různých pramenů pováţlivé mnoţství informací, týkajících 

se poměrů v táborech pro internované civilisty, ve kterých se nacházejí říští Němci, sudetští 

Němci, Čechoslováci a lidé jiných národností. Všechny tyto informace potvrzují, ţe poměry ve 

většině táborů jsou mimořádně neuspokojivé. 

Před deseti dny jsem poprosil o rozhovor ministra vnitra, ale on mne nemohl přijmout. Mluvil 

jsem s panem Holdikem, jeţ je „Chef de la Présidentce du Ministre“. Jak je moţno zjistit s přilo-

ţené korespondence, otázka, zda má delegát tyto tábory navštívit, je jiţ v zásadě odsouhlasena, 

ale podle mého názoru tato návštěva jednoho delegáta za stávajících politických okolností zmůţe 

málo. Předloţil jsem proto návrh, aby mne při návštěvách táborů doprovázel kompetentní úředník 

ministerstva spolu s kvalifikovaným lékařem. Tímto způsobem by se mohla vypracovat z kaţdé-

ho tábora zpráva, podepsaná všemi třemi účastníky komise a ta by jistě dosáhla toho, aby si pří-

slušné autority uvědomily svou odpovědnost. 

Pan Holdik mi slíbil, ţe mi brzy odpoví, ale dosud jsem od ministerstva nedostal ani řádku; na 

druhé straně dostávám kaţdý den nové a nové informace o táborech a situace se mi zdá tak váţ-

ná, ţe jsem dnes podnikl shora uvedenou akci. 

Protoţe je ujednáno, ţe v polovině září zavítám na krátkou návštěvu do Švýcarska, budu Vás pak 

o celé záleţitosti osobně informovat. 

 

Walter Menzel 



Delegát v Československu 

15 příloh (razítko příjmu 26. 09. 45) = 

 

Dopis delegáta CICR v Československu ministru zdravovotnictví dr. Adolfu Procházkovi (kopie 

tohoto dopisu byla přiloţena k dopisu prezidentovi CICR v Ţenevě) 

 

Kopie pro CICR Ţeneva 

DŮVĚRNÉ 

Praha, 4. září 1945 

Sire, 

během rozhovoru, který mi přátelsky poskytla Vaše Excelence 24. srpna, jsem poznamenal, ţe 

jsme obdrţeli informace, týkající se sanitárních podmínek v internačních táborech jak vojen-

ských, tak i civilních. Také jsem se zmínil, ţe jsem se setkal s panem Holdikem z ministerstva 

vnitra a navrhl mu, aby byl pověřen lékař a kompetentní úředník ministerstva, kteří by doprová-

zeli delegáta Mezinárodního červeného kříţe do táborů, aby tak mohla vzniknout nestranná zprá-

va o poměrech, které zde panují. 

Vím o několika táborech, ve kterých řádí epidemie jako tyfus (oba druhy), záškrt, úplavice, spála, 

černý kašel atd. a přiloţené výňatky ze zpráv a dopisů dokazují, ţe v určitých táborech panuje to-

tální nedostatek léků, gázy, obvazového materiálu a odhmyzovacích prostředků. Operace jsou 

prováděny bez anestézie v těch nejprimivnějších podmínkách. Je bezpodmínečně nutné, aby byla 

rezervována nemocnice nebo část dobře vybavené polní nemocnice pro lidi z táborů, kteří jsou 

váţně nemocni nebo potřebují větší operaci. Po svém uzdravení by se opět mohli vracet do tábo-

rů. 

Protoţe jsou osoby internované v táborech velmi silně podvyţivené, v některých případech zhub-

ly o 20 i 30 kg, povaţuji za velmi naléhavé, aby byla vykonána příslušná opatření a sice v zájmu 

civilního obyvatelstva Československa, které by bylo velice ohroţeno, kdyby se z některého tá-

bora rozšířila váţná epidemie. 

Dozvěděl jsem se od UNRRA, ţe tato organizace zásobuje Československo všemi potřebnými lé-

ky a doufáme tedy, ţe bude nyní moţné, poskytnout táborům adekvátní pomoc. 

Píši ve stejné záleţitosti téţ jeho Excelenci ministru vnitra V. Noskovi a doufám, ţe bude brzy 

moţné začít s návštěvami táborů tak, jak jsemto navrhl v prvním odstavci tohoto dopisu, neboť 

povaţuji problém táborů za velice naléhavý. 

V naději, ţe mi Vaše Excelence během několika málo dnů odpoví 

zůstávám Váš oddaný 

Walter Menzel 

Delegát Mezinárodníhovýboru červeného kříţe v Československu 

 

(Z archívu ICCR v Ţenevě – originál v angličtině) 

Poznámka: dopis delegáta ministru Noskovi byl zmíněn v kapitole 4. 

 

Pan Holdik, uvedený ve výše citovaném dopise, byl tehdy „Chef de la Présidence du Ministre“ 

u Václava Noska. – Zmocněncem pro tábory byl jmenován konzul dr. Novák, který pak vysvětlil 

W. Menzelovi, ţe „Československo není schopno se vypořádat s problémem uprchlíků. Zatímco 

jsou hranice na západě hermeticky uzavřeny americkými ozbrojenými silami, hranice na východ 

jsou doširoka otevřené a proudí sem tisíce uprchlíků. Tito lidé jsou bez ošacení, bez léků, vlastně 

nemají téměř nic a Československo nemůţe tento problém zvládnout, pokud s ním velmoci nebu-

dou spolupracovat.“ (srovnej vysvětlení ministerského předsedy Fierlingera na tiskové konferen-



ci 6.9.1945(). Je docela dobře moţné, ţe se tato tisková konference konala i proto, ţe se vláda 

musela po zásahu delegáta CICR ospravedlnot. Vysvětlení mělo zřejmě utajit divoký odsun a pře-

nést zodpovědnost za utrpení Němců v ČSR na západní mocnosti: 

 

Následující dvě zprávy, které přiloţil delegát CICR k dopisu prezidentovi Mezinárodního výboru 

Červeného kříţe. Všechna data, názvy obcí a jména osob v nich jsou vytečkována, protoţe situace 

v Československu zřejmě nutila zástupce Červeného kříţe zachovat anonymitu osob, které Červe-

ný kříţ informovaly o poměrech v táborech. Oficiální návštěvy táborů byly Červenému kříţi čes-

kou vládou povoleny aţ od října 1945. 

 

Zpráva č. 1 

 

= Důvěrné! 

Praha, srpen 1945 

Výtah ze zprávy o návštěvě tábora zahraničním pozorovatelem: 

 

Mám tu čest, seznámit Vás s následujícími fakty. Toto je zpráva, podaná (jméno vynecháno) 

o návštěvě zajateckého tábora (datum vytečkováno) srpna. 

1. Správa 

Velký nepořádek. Existuje sice registr příchozích, který je přesně vedený, ale registr odchodů je 

zřejmě ignorován. Ruské a české vojsko přichází v kteroukoli hodinu, aby si zde vybíralo osoby 

na práci, které pak často zmizí. (jméno vynecháno) nemohl získat ţádné informace o (jméno vy-

necháno) a o (jméno vynecháno), kteří jsou po přijetí do tábora nezvěstní. 

2. Ubytování 

Pod širým nebem, slamníky na zemi, plné hmyzu. 

3. Strava 

Zcela nedostačující, zajatci jsou v zuboţeném stavu. 

4. Sanitární zařízení 

Ţádná ošetřovna, ţádné léky. (jméno vynecháno) leţí s tuberkulózou na staré posteli bez jakékoli 

péče. Jeho zdravotní stav je velmi špatný. Ţádné umývárny, ţádné záchody. Hygiena zde neexis-

tuje. 

5. Situace ţen 

je ţalostná. Slouţí jako lovná zvěř. Ruští a čeští vojáci přicházejí a vyhledávají si ţeny k pochyb-

ným účelům. Česká ţena, pološílená utrpením, vylíčila situaci v (jméno vynecháno) takto: Kaţdý 

večer přicházel Rus, který ji znásilňoval. (jméno vynecháno) byl zavalen stíţnostmi na toto téma. 

6. Důvody zajetí 

Jeden pozorovatel udával, ţe 90% zatčených nezná důvod svého věznění. Pro Němce je jediným 

důvodem jejich národnost. Uţ tři měsíce se neprováděla ţádná vyšetřování (vyšetřovací vazba). 

(…) 

7. Mezinárodní Červený kříţ 

Zřejmě nezná situaci, nic nepodniká. 

Shrnutí: 

Situace ţen je ohledně znásilňování daleko ţalostnější neţ v německých koncentračních táborech, 

kde k těmto případům nedocházelo tak často. 

Takováto situace je velice pravděpodobně i ve (všech) táborech, které spadají pod dohled Čechů. 

(Podpis vytečkován) 

Pečeť delegace mezinárodního výboru v Československu 



 

Zpráva č. 2 

= Důvěrné 

Praha, srpen 1945 

Výtah ze zprávy, kterou vypracoval o jednom táboře zahraniční pozorovatel 

 

I. Situace 

Na hřišti. Zajatci leţí na schodech, na podlaze bez matrací. Pouze na ošetřovně několik ţíněnek. 

Vůbec ţádná ochrana proti nepříznivému počasí a zimě. 

II. Osazenstvo tábora 

Tábor zřízen asi pro 5000 osob. Nyní je zde uţ jen asi 500 zajatců. (…) Vedle několika cizinců 

(hlavně) Němci a Češi. Je třeba připomenout, ţe se zde nacházejí Němci, kteří se jen nepatrně 

provinili. Kolaboranti opouštěli Československo od ledna 1945. Internovaní jsou přesně ty osoby, 

které se domnívaly, ţe díky nestrannému chování a pomoci, kterou poskytovaly Čechům během 

okupace, budou chráněni před pronásledováním. Jsou jim odpíráni právní obhájci. 

III. Ošetřovna 

a) Místy vlhká, chybí odvětrávání a osvětlení. Je nemoţné pracovat v hygienických podmínkách. 

(Stanici) tvoří jeden pokoj pro nemocné, jeden operační sál a místnost pro převazy. Lůţka jsou 

plná hmyzu, tvoří je prkna, umístěná jen několik cm nad podlahou. 

b) Personál se skládá z německých lékařů, z toho je jeden universitní profesor a jeden ředitel ne-

mocnice z Prahy. Pracují navzdory překáţkám a chybějícím prostředkům velice svědomitě 

a úspěšně. Zakládají si na faktu, ţe jim nezemřel ještě ani jediný nemocný. Kdyţ docházelo 

k úmrtím, byly vţdy způsobeny nelidským zacházením. Lékaři na mne udělali nejlepší dojem. 

c) Léky: ţádné. Češi dodaly pouze zásyp a odhmyzovací prostředky. Lékaři museli léky tajně na-

kupovat. Nakoupené prostředky musí kvůli obavám z konfiskace ukrývat. Aby nahradili vitamín 

B, kupují pivo. 

d) Péče: v primitivní místnosti se základními prostředky. Lékaři pouţívají lavici jako operační 

stůl. Dokázali operovat slepé střevo, trepanaci lebky, ortopedické operace, amputace a porody. 

Vše museli iniciativně provést bez přispění úřadů. 

e) Příčiny nemocí: zejména zlomeniny a zranění. Pravá příčina nesmí být písemně uváděna. Musí 

se zapisovat: pád nebo nehoda. 

f) Hygiena: jediný vodovodní kohoutek uprostřed hřiště pro všechny. 

g) Strava: zcela nedostačující. Zajatci nevědí, na co mají právo. Neexistují výjimky pro nemocné 

nebo malé děti. 

IV. Některé zvláštní případy: 

a) Čech, který dezertoval jako německý voják, se od ledna 1945 zúčastnil se slovenskou odbojo-

vou skupinou revoluce. Byl pak zatčen jako německý voják. 

b) Německý lékař (…), který vlastní potvrzení národního výboru, ţe během revoluce spolupraco-

val s partyzány, zatčen jako Němec. 

c) Německý lékař, který vţdy svědomitě ošetřoval Ţidy, Čechy a Němce, se také zúčastnil revo-

luce po boku partyzánů. Existuje o tom potvrzení. Je zadrţován z důvodů, pro které ještě nebyl 

vznesen ţdný faktický důkaz. 

V. Případy excesů a násilností 

1. Situace ţen: 

Noční návštěvy českého a ruského vojska byly hojné. Vojáci si vybírali nejhezčí dívky, které pak 

často beze stopy zmizely. Byl dokonce zřízen přijímací lokál (?) ve kterém obsluhovalo návštěv-

níky patnáct mladých děvčat. 



2. Přišla za námi ţena a zeptala se, zda bychom mohli najít její dceru, která byla před dvěma dny 

odvedena a dosud se nevrátila. O toto mladé děvče se zajímal ruský voják. (…) 

3. Před měsícem byl jeden Němec tak zmlácen, aţ mu byla proraţena lebka. Mozek mu vytékal 

z nosu a uší. Lékaři ho ošetřili. Pak do něj bylo násilně hadicí napumpováno 7 litrů vody. Mláce-

ní a ošetřování bylo dvakrát opakováno. 

4. Po hromadné popravě zastřelením musel jeden německý lékař určovat příčiny smrti. Aby ho 

donutili k tomu, aby jako důvod smrti udal přirozenou příčinu, drţel mu celou noc polský ţid 

u obličeje pistoli. 

5. Jedna osoba má na paţi flegmónu, kterou jí dozorce vyřízl kapesním noţíkem. 

6. Jeden Čech má spálená chodidla, aby bylo jeho trápení ještě větší, upálí mu i nehty. 

7. Mladý muţ je zavěšen na háky, zabodnuté do achillovek, nohama vzhůru. Je navţdy postiţen. 

8. Internovaní musí pravidelně v noci nastupovat se zavazadly. Po několikahodinovém čekání 

jsou opět zahnáni zpátky. 

9. Nemocní (mezi nimi mnoho osob s horečkami) byli nuceni čekat v noci (21.00–5.00) venku 

v dešti na odvoz, který se pak neuskutečnil. 

 

Svědků je mnoho a neumlčí je ani strach. 

 

Pečeť delegace Mezinárodního výboru v Československu. = 

(Originál ve francouzštině) 

 

Poznámka: První oficiální návštěva tábora se konala po hlášení CICR teprve 16. října 1945 a si-

ce v táboře Modřany (Praha)! 

 

TELEGRAM str. 197 

 

 

12. 8. 1 Kariéra „Naftalínového“ důstojníka 

(Případ škpt. Bedřicha Pokorného, velitele Národní bezpečnostní stráţe v dubnu–červnu 1945 

v Brně.) 

Sotva utichly poslední výstřely z boje o Brno, tedy v odpoledních hodinách dne 26. 4. 1945, vyle-

zl škpt. Bedřich Pokorný, za války revizní úředník finančního ředitelství berní správy v Brně 

z cacovického ţelezničního tunelu, ve kterém se po celou dobu bojů o Brno skrýval a první jeho 

cesta vedla na sekretariát KSČ. Věděl, kde bude a proč tam jde. V posledních měsících války se 

účelově scházel se skupinou předválečných členů KSČ, včetně svého přítele Vladimíra Matuly 

a věděl tedy od nich, kde po osvobození tento sekretariát bude. Dobře věděl také, proč tam jde: 

bylo mu jasné, ţe s jeho kariérou v armádě je konec: nejen ţe se nezúčastnil odboje, navíc byl vy-

loţeným kolaborantem a podezřelým ze spolupráce s nacistickou „Bezpečnostní sluţbou“ (Si-

cherheitsdienst). Tam, na Solniční ulici, kde začal okamţitě fungovat sekretariát KSČ se skutečně 

se svými přáteli sešel a byl pozván na příští den, t.j. na 27. 4. 1945 a tam se přihlásil do KSČ 

a byl okamţitě přijat. Zájem o spolupráci byl oboustranný: on potřebaval skrýt pomocí KSČ svou 

temnou protektorátní minulost a zkusit své štěstí a kariéru v KSČ a ta zase potřebovala vše-

hoschopné „mouřeníny“ ke své připravené špinavé práci. Byl proto jmenován Vlad. Matulou, re-

volučním předsedou Národního výboru pro Velké Brno dne 29. 4. 45 „pověřencem NV pro styk 

s výkonnou policií v Brně a Národním výborem“, a toto pověření potvrdil svým razítkem a pod-

pisem i vojenský velitel Rudé armády města Brna (Viz doklad č. 1). 

Škpt. Pokorný se osvědčil v této funkci, byl iniciativní a energický a proto byl uţ dne 18. 5. 45 



jmenován místopředsedou Zemského Národního výboru v Brně, Karlem Smítalem (KSČ) velite-

lem „Národní Bezpečnostní stráţe“ (NBS) pro zemi Moravskou. (Viz doklad č. 2) a v rámci této 

funkce byl dne 1. 6. 1945 stejným orgánem (tj. ZNV), tentokrát uţ bezpečnostním referentem K. 

Smítalem, pověřen „řízením a rozptylem německé pochodové kolony z Brna do Rakouska“. (Viz 

doklad č. 3). O tom, s jakým úspěchem se zhostil škpt. Pokorný všech svých úkolů a funkcí v Br-

ně od 29. 4. 1945 do 2. 7. 1945, svědčí dokument ze 29. 7. 1945 (viz doklad č. 4) s tímto texem: 

„Uznávaje Vaši cílevědomou energii, s jakou jste velmi úspěšně organizoval a řídil sluţbu všech 

sloţek Vám svěřeného Sboru národní bezpečnosti na Moravě od revoluce aţ do 2. 7. 1945, vyslo-

vuji Vám díky a uznání hlavního velitele Sboru národní bezpečnosti.“ 

 

Kdo to byl škpt. Bedřich Pokorný a jaká byla jeho role jako velitele NBS v dubnu–květnu 1945 

v Brně? 

Narozen 1904 v Brně, absolvent Vojenské akademie v Hranicích, slouţil v letech1933–39 ve 

zpravodajské sluţbě čs. armády na východním Slovensku. Po propuštění z armády v březnu 1939 

se vrátil do Brna a byl zaměstnán jako revizní úředník na finančním ředitelství berní správy v Br-

ně aţ dokonce války. 

Podle svědecké výpovědi jeho bývalého šéfa na finančním ředitelství v Brně z 1.10. 1952… „Ko-

nal svou sluţbu svědomitě, dobrých výsledků dociloval tím, ţe poplatníkům vyhroţoval i Gesta-

pem, ve styku s nadřízenými Němci se choval podlézavě, zdravil nacistickým pozdravem, byl po-

vahy surové a zbabělé.“ 

Ve svém výslechovém protokolu ze dne 28.9. 1953 se Pokorný přiznal, ţe zdravil nacistickým 

pozdravem. 

Ve vyšetřovacím protokolu ze dne 2. 4. 1951 uvedl Al. Zahajský, původem z Brna a přítel Pokor-

ného, ţe Pokorný neměl ţádnou odbojovou činnost, měl jen nějaké ilegální schůzky ve svém by-

tě. 

 

Podezření o jeho spolupráci s nacistickou SD v Brně bylo potvrzeno ve zdůvodnění rozsudku taj-

ného soudu (viz rozsudek čj. TV 11/53 ze dne 23.12. 1953) takto: 

 

B. Pokorný byl veden Gestapem na kartě zpravodajských důstojníků čs. armády jako sluţebně 

spolehlivý (dienstzuverlässig), a proto neměl nikdy ţádné problémy. Šéf pravicového referátu br-

něnského Getapa Ewald Taudt si nechal prověřit B. Pokorného tím, ţe na něho nasadil v r. 1942 

ke zjištění jeho spolehlivosti jako agenta SD známého agenta Gestapa M. Krejčího z Brna, který 

se vydával za syna gen. Krejčího a byl také jako takový nasazen v Bratislavě. Tento agent Krejčí 

ve svém hlášení uvedl, ţe B. Pokorný pracuje spolehlivě pro SD a není dublérem. 

 

Další důkazy o spolupráci B. Pokorného se SD se podařilo Pokornému zahladit tím, ţe z titulu 

své funkce na Min. vnitra v letech 1945–50 odstranil četné kompromitující materiály (viz např. 

případ. Ing. Vostrejţe z Brna, nebo agenta Gestapa Böhma) a svědky (viz např. Blaschko-

witschka ze Zlína a jeho manţelka Marie Tomšů). 

 

Taková byla tedy minulost muţe, kterého KSČ v Brně (Šling, Matula, Kapoun) povolala do funk-

ce velitele NBS v Brně v dubnu 1945 a pověřila ho úkolem: „řídit a provést rozptyl německé po-

chodové kolony z Brna do Rakouska.“ Důvody této volby byly jasné: KSČ potřebovala muţe, 

kteří byli v důsledku své temné minulosti za války dostatečně „tvární a manipulovatelní“ a byli 

kdy ochotni plnit i ty nejšpinavější práce a to byli právě lidé typu B. Pokorného. To, co jemu 

a podobným se nedostávalo za války na odvaze a statečnosti, doháněli po válce proti ţenám, dě-



tem a starým lidem na brutalitě a surovosti. To byli lidé, kteří pod ochranou KSČ a zákona č. 

115/46 organizovali a prováděli nejen proti Němcům, ale i proti nepohodlným Čechům známá 

zvěrstva a excesy. Tito lidé neměli v ţádném případě morální nárok odvolávat se např. v případě 

vyhnání našich Němců na tzv. „spravedlivou odplatu“ za nacistické zločiny za války ve smyslu 

teroristického zákona č. 115/446… 

 

Jaká to tedy byla role a činnost škpt. B. Pokorného, velitele Národní bezpečnostní stráţe (NBS) 

v Brně v dubnu–květnu 1945 v Brně? 

 

Osobní spis B. Pokorného byl skartován v r. 1984, ale existuje rozsáhlá dokumentace z vyšetřo-

vání po jeho pádu v letech 1951–56 v souvislosti s jeho dvěma soudy v r. 1953 a 1956. Jedinou, 

téměř zcela utajenou částí jeho temné minulosti je jeho účast a činnost v Brně těsně po válce 

v souvislosti s vyháněním Němců z Brna, prezentované v německé literatuře jako tzv. „Brněnský 

pochod smrti“ (Brünner Todemarsch). V ţádném z četných výslechových a vyšetřovacích proto-

kolů B.Pokorného nebyla nikdy poloţena otázka o jeho osobní účasti jako velitele NBS při vyhá-

nění Němců z Brna. Byla to, zřejmě zcela tabuizovaná záleţitost státního tajemství, o níţ se ne-

smělo vůbec mluvit. Jen v jednom protokolu je uvedena tato věta: … „dle informace jednoho dů-

věrníka to byla jeho (tj. B. Pokorného) vina, ţe transport Němců z Brna do Pohořelic takto dopa-

dl.“ (míněn vysoký počet osob, které pochod z Brna do Pohořelic nepřeţily). Osoba a účast B. 

Pokorného, jako velitele NBS na vyhnání Němců z Brna je také spíše úmyslně zatemněna 

a zamlţena, neţ popravdě uvedena v těchto třech relevantních dokumentech: 

I. Usnesení policie ČR v Brně (vyšetřovatel kpt. Zd. Krejčí) ze dne 28. 12. 1995 

2. „Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. – 31. 5. 1945 a nouzový ubytovací tá-

bor v Pohořelicích 1. 6. – 7. 7. 1945“ od V. Ţampacha, v: Separátní otisk v čas. Jiţní Morava, 

1996 

3. Odsun Němců z Brna od J. Podsedníka: Kronika mého ţivota 

 

ad I. Usnesení policie ČR ze dne 28. 12. 1995 

strana 3. 

Bezpečnostním zabezpečením odsunu bylo pověřeno ředitelství Národní bezpečnostní stráţe. 

Hlavní autorita měla náleţet uniformované policii. Za provedení odsunu byla podána Nár. Výbo-

ru ostrá výtka, na kterou bylo reagováno tak, ţe to byla akce dělníků ze Zbrojovky. Při odsunu 

byla hlášena řada nespravedlností a omylů. 

 

strana 6. 

Námitky o způsobu odsunu byly uznány za oprávněné na schůzi Zemského národního výboru 

(ZNV) dne 5.6. 1945 

Tím je u vyšetřovatele policie kpt. Krejčího vyřízena otázka osobní zodpovědnosti za zjištěné ne-

dostatky při provádění odsunu. V celém tomto textu vyšetřovatele k popisu „skutkového jednání“ 

kompetentních osob není vůbec uvedena funkce velitele NBS jako hlavní osoba, nesoucí zodpo-

vědnost za provedení odsunu a tedy samozřejmě ani jeho jméno, totiţ jméno škpt. B. Pokorného. 

Lze se proto právem domnívat, ţe šlo o úmyslné zatemnění a zamlčení s cílem nezjistit pravého, 

konkrétního viníka. Stačilo by totiţ, kdyby si kpt. Krejčí přečetl knihu od Tomáše Staňka: Odsun 

Němců z ČSR 1945–47, kde na str. 75 je uvedeno: ..„akci v Brně prováděla Nár. stráţ bezpeč-

nosti pod velením kpt. Bedřicha Pokorného.“ 

 

ad 2. 



Autor článku: „Vysídlení německého obyvatelstva z Brna“, soudruh prof. PhDr. Vojtěch 

Ţampach, CSc., do 11/89 vedoucí Marxisticko–leninské katedry na bývalé Filosofické fakultě 

UJEP v Brně, toho věděl jako historik přece jen více, neţ policista Dr. Krejčí, nepovaţoval však 

za nutné dodrţet zásady objektivní a věcné historické práce. Zatemňovací taktiku k osobě a funk-

ci škpt. Pokorného provedl zkušený marxistický dialektik těmito vzájemně oddělenými, dílčími 

údaji o diskontinuálním textu takto: 

 

Dne 29.5. 1945 přijala rada ZNV výnos č. 78/45, kterým po konzultaci s ministerstvem vnitra 

v Praze, zprostředkované škpt. Pokorným, nařídilo vysídlení Němců z Brna; výnos byl okamţitě 

předán místnímu velitelství NBS v Brně s kategorickým příkazem k jeho neprodlenému provede-

ní. 

 

Dne 30. 5. 1945, kdyţ policejní rada Dr. Babák, ředitel Národní bezpečnosti v Brně odmítal pro-

vedení příkazu z kompetenčních důvodů, bylo dohodnuto, ţe přesídlení povede Národní bezpeč-

nostní stráţ. 

 

Porady vyšších funkcionářů kSČ v Praze v hotelu Alcron dne 30. 5. 1945 se zúčastnil v moravské 

delegaci K. Smítal jako bezpečnostní referent ZNV a spolu s ním škpt. Pokorný a k tomu na str. 

190 svého článku soudruh Ţampach uvádí toto jeho hlášení: „ZNV v Brně nakonec rozhodl po-

vést odsun Němců z Brna tak, jak navrhl p. ministr vnitra (Nosek) v hotelu Alcron dne 30. 5. 45 

bezpečnostní delegaci moravské, totiţ internovat Němce na vhodných místech v pracovních 

a koncentračních táborech a neodsunovat je aţ do rozhodnutí vlády do Rakouska“. V další části 

jiného svého hlášení ministru Noskovi vysvětluje B. Pokorný obtíţnost své zpáteční cesty z Pra-

hy a uvádí, ţe do Mikulova dojel aţ 1. června večer, „kdy uţ valná část proudu překročila rakous-

kou hranici.“ Z těchto údajů vyplývá, ţe ZNV rozhodoval o vystěhování Němců z Brna po kon-

zultaci s ministrem vnitra a ţe škpt. Pokorný jel urychleně do Mikulova, aby zastavil ţivelný (?) 

převod transferu přes rakouskou hranici. V této souvislosti je také zajímavá tato pasáţ z tele-

gramu min. vnitra Noska bezp. ref. ZNV K. Smítalovi, s nímţ úzce spolupracoval jako „bez. ex-

pert“ B. Pokorný: 

 

Ministerstvo vnitra povaţuje za účelné, aby v akci (tj. odsun Němců z Brna) bylo i nadále pokra-

čováno, evakuované osoby budou s přihlédnutím k místním poměrům rozptýleny v internačních 

táborech a pokud nebudou vydány další pokyny o odsunu Němců z území republiky, budiţ Něm-

ců pouţito k nutným pracím, zejména zemědělským. 

 

Dále jsou zajímavé v této souvislosti tyto informace, uvedené v článku T. Staňka v časopise 

Střední Evropa, č. 57 z února 1996, str. 58–70 pod titulkem: „Vysidlování Němců z českých zemí 

v květnu–srpnu 1945.“ V tomto článku jsou citovány tyto dva údaje: 

– velitel 3. voj. oblasti gen. Zd. Novák spolu s předsedou ZNV v Brně podepsal 25. 6. 1945 „Zá-

sadní směrnice pro řízení a provádění akce k vyčištění Moravy a Slezska od Němců a to totálně 

s tvrdou důsledností aţ dokonce.“ Směrnice byla důvěrná a veřejnost s ní neměla být seznámena. 

– na Hlavním štábu MNO v Praze se dne 27.7. 45 konala porada, na níţ se mimo jiné uvedlo, ţe 

v květnu – aţ dokonce června 1945 bylo „divokým“ odsunem vysídleno celkem 448 397 Němců 

a ţe je nutné postavit velmoci před hotovou věc. 

 

Ve světle všech těchto výše uvedených informací a na základě dnes známých údajů o technice 

provádění tzv. „maskirovek“, tj. dezinformačních sovětských akcí (viz knihu P. de Villemaresta, 



uvedenou pod bodem č. 4 v Seznamu pouţité literautry) lze vyslovit hypotézu, ţe celá akce vy-

sídlení Němců z Brna byla jednou z prvních „maskirovek“ (později následovaly další) provede-

ných Sověty a jejich pomocníky v KSČ u nás. Pro potvrzení správnosti této hypotézy lze uvést tato 

zjištěná fakta: 

 

Nejvyšší státní orgány, ovládané převáţně komunisty a jejich nohsledy, nasazenými do všech 

stran Národní fronty si samozřejmě přály vystěhovat všechny Němce z ČSR co nejdříve a posta-

vit tak velmoce, tedy tehdy Spojence před hotovou věc podle dispozic Sovětů. 

 

Nebyly si však ještě v té době (duben–červen) jisty reakcí Spojenců, a proto vydaly pro Brno roz-

kaz o rozptýlení Němců na jiţní Moravě. 

 

Tento rozkaz však přišel úmyslně tak pozdě, ţe mezitím došlo k přechodu přes rakouskou hranici 

nejméně poloviny všech vyhnaných Němců, tj. cca 10 000 osob. 

Všechny známé případy zmatku a nouzových opatření, k nimţ došlo po rozkazu o zastavení pře-

chodu hranic, kdy v Pohořelicích od 1. 6. 1945, v důsledku nepřipravenosti nouzového ubytování 

vznikly kruté ţivotní podmínky (ţádná hygienická zařízení, ţádné léky a zdravotní materiál, spa-

ní na holém betonu, ţádné pravidelné zásobování potravinami, hrubé zacházení s ţenami, starými 

lidmi a dětmi) směřovaly úmyslně a organizovaně k vytvoření takových ţivotních podmínek a si-

tuace, které měly vyústit do maximálního počtu úmrtí vlivem psychické zátěţe, utrpení a těţké fy-

zické námahy behem pěšího pochodu z Brna a krutých podmínek v táboře v Pohořelicích a tím 

i k vypuknutí epidemie, coţ nutně vedlo k velkému počtu úmrtí, aniţ by bylo nutno sahat k přímé-

mu fyzickému násilí. 

 

Ve světle výše uvedeného, zjištěného vyšetřováním české policie lze konstatovat, ţe v „brněn-

ském“ případu šlo o jednu z těch „shora“ poţadovaných akcí, které měly stavět Spojence ve 

smyslu tajných instrukcí před hotovou věc. Současně šlo o typickou ukázku sovětské „maski-

rovky“ a bezohledných, surových činů, prováděných běţně v Sov. svazu, ale v našich zemích do-

sud nepoznaných a neznámých. V této ďábelské, smrtonosné hře hrál škpt. B.Pokorný svou při-

dělenou roli tak dobře, ţe byl pochválen, povýšen a přeloţen k další podobné činnosti v Praze. 

 

Na závěr článku soudruha prof. Ţampacha lze uvést toto: 

Z „dialekticky“ roztroušených, diskontinuálně uvedených dílčích údajů si normální, méně infor-

movaný čtenář můţe odvodit tyto zcela konkrétní a jasné závěry: 

Provedením vysídlení Němců z Brna byla pověřena Národní bezp. stráţ v Brně, tedy státní orgán 

ČSR. 

Velitelem této stráţe byl škpt. čs. armády B. Pokorný. 

Škpt. Pokorný byl tedy hlavní osobou, zodpovědnou za provedení odsunu. 

Vysídlení Němců z Brna tedy nebylo ani akcí kriminálních ţivlů a lůzy, ani spontánním výbu-

chem hněvu občanů, vyvolaným touhou po spravedlivé odplatě za nacistické zločiny, spáchané 

za války, nýbrţ chladně promyšleným, profesionálně organizovaným a shora řízeným činem stát-

ních orgánů ČSR. 

Proto lze právem mluvit o podezření ze spáchání trestného činu genocidy, a proto ta usilovná, 

trapná, a nedůstojná snaha jak Ústavního soudu v Brně, tak i České policie v Brně, odmítnout po-

dané návrhy. 

Padá tím také tvrzení vyšetřovatele policie ČR, ţe „odsun byl sám o sobě vynuceným aktem teh-

dejší doby“. Ne tedy konkrétní viník, nýbrţ tehdejší doba. Takovou úroveň mělo zdůvodnění 



v usnesení vyšetřovatele ČP v Brně. 

 

ad 3. 

Josef Podsedník, v té době místopředseda UNV Brno ve své „Kronice svého ţivota“, kapit.: Od-

sun Němců z Brna, str. 100–104: – P. Podsedník si pravděpodobně v důsledku svého stáří a znač-

ného odstupu času uţ vůbec nepamatoval na jméno B. Pokorný a zaměnil ho za škpt. Resse, kte-

rého omylem označil za velitele bezp. sluţby v Brně; podle něj tento Ress (ve skutečnosti Pokor-

ný) podával na schůzi rady UNV zprávu o průběhu odsunu a sdělil, ţe transport doprovázeli ně-

kteří příslušníci bezpečnosti, nikoli však jako pořadatelé (??) a tvrdil, ţe ţádné incidenty nebyly 

hlášeny (tedy ani ten největší v Rajhradu, který uváděl soudruh Ţampach). 

– Pan Podsedník se dále zmiňuje o ostré výtce ministra Noska za způsob odsunu a sdělil, ţe na 

výtku reagovala rada ÚNV popravdě tím, ţe to nebyla akce její, nýbrţ dělníků Zbrojovky, vede-

ných odborářským poslancem Kapounem. 

Zajímavá je ve zprávě p. Podsedníka informace o škpt. B. Steinerovi, jednorukém důstojníkovi 

čs. východního sboru. Jde o téhoţ Steinera, o kterém vypovídal Pokorný jako o svém poradci, 

kterého konzultoval 28. 4. 1945 ve věci formování bezpečnosti v Brně a jehoţ jednotka projíţdě-

la Brnem ve dnech 27. – 28. 4. 1945. S touto vojenskou jednotkou přijel do Brna jako důstojník 

také Josef Kratochvíl, rodák z Brna, který pak zůstal dále sluţebně v Brně a stal se svědkem vy-

hnání Němců z Brna dne 31.5. 1945. O tomto důstojníkovi se zmiňuje spisovatel Ota Filip ve 

svém článku pod názvem: „Die stillen Toten unter dem Klee bei Pohrlitz“ (Tiší mirtví pod jete-

lem u Pohořelic) v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung z 30. května 1990, č. 124, str. 3. Ota 

Filip v člnku píše: „Josef Kratochvíl, 1945 důstojník čs. armády a jeho bratr Dr. Ant. Kratochvíl, 

oba z Brna, jeli dne 30. května 1945 odpoledne“ (zde se Ota Filip mýlí: vyhánění bylo zahájeno 

koncentrací osob u 13. polic. revíru teprve kolem22.00 hod. dne 30.5.1945 ve shodě s výnosem č. 

78/46, takţe toho dne odpoledne nemohly být kolony vyháněných Němců na silnici do Pohořelic 

– Jízda bří Kratochvílů mohla být tedy aţ dne 31. 5. odpoledne, tedy o jeden den později a tentýţ 

den, kdy jsem já kolem poledne narazil na jednu z kolon na křiţovatce Ořechov–Modřice) na mo-

tockylu po silnici směr Pohořelice a viděli to, co Josef Podsedník dne 31. 4. 45 dopoledne buď 

neviděl, nebo vidět nechtěl, totiţ: mrtvé staré muţe, ţeny a děti v příkopech u silnice a znásilněné 

ţeny. 

Josef Kratochvíl v uniformě důstojníka zahraniční armády z Anglie zabránil několika revolučním 

gardistům v páchání násilností, ale nemohl být všude (…) 

Tolik tedy z dochované a dosud neuveřejněné dokumentace k osobě a úloze škpt. Pokorného jako 

velitele Nár. bezp. stráţe v Brně při vyhánění Němců z Brna v rámci sovětské „maskirovky“. 

K celkovému dokreslení osoby škpt. B. Pokorného, kterého charakterizovala celá řada svědků, 

kteří ho dobře znali, jako bezcharakterního kariéristu a oportunistu, jako zbabělého surovce (pře-

zdívka „slamák“ od jeho obětí a „Fricek“ od jeho spolupracovníků, kteří blíţe znali jeho rodinu – 

jeho manţelka měla být Němka, nebo z německé rodiny) jen několik stručných informací o jeho 

další kariéře po odchodu z Brna dne 2. 7. 1945 do Prahy na Ministerstvo vnitra, resp. Min. nár. 

bezpečnosti v letech 1945–50 a o jeho zaslouţeném konci v r. 1968, včetně uvedení jeho nejtěţ-

ších zločinů, kterých se v této době dopustil. 

Na Ministerstvu vnitra, resp. později na Ministerstvu národní bezpečnosti zastával škpt., později 

mjr. Pokorný tyto funkce: 

Od 3. 7. 1945 do 14. 1. 1946 zástupce přednosty OBZ–MV (přednosta plk. Bartík, důstojník čs. 

zahr. armády v Anglii) – do Prahy ho povolal osobně ministr Nosek a pomohl mu také plk. 

Bartík, coţ byla jeho osudná chyba – Pokorný dosáhl jeho odvolání a uvěznění a nastoupil do je-

ho funkce po něm. 



Od 15. 1. 46 (po plk. Bárníkovi) do 3. 11. 46 přednosta OBZ. 

Od 3. 11. 1946 do 2. 2. 1948 referent OBZ pro Slovensko. 

Od 3. 2. 1948 do dubna 1948 legační rada na čs. velvyslanectví ve Vídni (účast v rámci „maski-

rovky“ ve spolupráci s oddílem SMERŠ, coţ byl spec. oddíl GPU pro boj s politickými protivní-

ky v SSSR) jako příprava, řízení a provedení únorového puče. 

Od dubna 1948 dokonce roku 1948 zástupce přednosty odboru MV pro politické zpravodajství – 

v té době připravil pro soudy celkem 18 politických procesů. 

Od 1. 1. 1949 přednosta tzv. „malé StB“ ve skupině BAC na Min. vnitra. 

Od 9. 10. 49 přednosta správy Táborů nucené práce (TNP) na MV. 

Od 9/50 přednosta správy vězeňského sektoru (TNP a věznice) aţ do konce roku 1950 (pozn. au-

tora: v té době jsem se s ním setkal v TNP Vítkovice, kde jsem byl v té době internován a kam 

přijel Pokorný jako vedoucí inspekce Min. vnitra. 

Ze sluţeb MV byl propuštěn dne 28. 1. 1951 a hned téhoţ dne byl zatčen a obviněn z páchání 

„záškodnické práce pod kamufláţí KSČ“. 

První tajný proces s B. Pokorným proběhl ve dnech 21. – 23. 12. 1953 před Nejvyšším soudem – 

vojenským kolegiem spolu se 6 dalšími vysokými důstojníky MV a StB – viz rozsudek čj. Tv 

11/53 ze dne 23. 12. 1953 s tímto zdůvodněním: 

Pokud jde o jeho činnost v Brně po válce, konstatovalo se toto: 

Po osvobození Brna natáhl na sebe vojenskou uniformu, vstoupil do KSČ, přihlásil se k policii ja-

ko „odborník“, zaujal okamţitě post zemského velitele a SNB a začal „bojovat“ proti Němcům, 

hlavně ovšem proti ţenám, dětem a starcům; na jeho vrub padá otřesný pochod brněnských Něm-

ců k rakouským hranicím, po tomto úspěchu v Brně byl převelen do Prahy – tam byli terčem jeho 

činnosti dále Němci, ale také český nekomunistický odboj. 

Soud byl tajný a Pokorný byl odsouzen na 16 let vězení, z toho si však odseděl jen pár let a uţ 

v r. 1955 byl propuštěn na amnestii. Byl to samozřejmě komunistický soud a šlo spíše o divadelní 

frašku, neţ o skutečný soud. 

Druhý proces s B. Pokorným proběhl ve dnech 8. – 10. 11. 1965. Přesto, ţe byl usvědčen – mimo 

jiné a navíc – z násilí při vyšetřování, byl odsouzen jen na 1 rok podmíněně na 2 roky, protoţe 

měl polehčující okolnost: odvolal se na tajné směrnice, které umoţňovaly pouţití fyzického násilí. 

V obou případech šlo spíše o absurdní divadlo a podle toho také vypadaly uloţené tresty. 

Přišel však rok 1968 a pro B. Pokorného udeřila hodina pravdy. spáchal údajně sebevraţdu – lze 

se však právem domnívat, ţe byl odstraněn svými pány, protoţe toho příliš mnoho věděl o zločin-

ných praktikách komunistického reţimu. 

Pokud by snad dnes chtěl někdo povaţovat případ B. Pokorného jen za osobní selhání jednotlivce 

a tedy jen za jakousi ojedinělou deformaci jinak správné komunistické myšlenky, pak jde buď 

o naivní, spíše však o cynický názor, protoţe B. Pokorný a jemu podobní lidé tvořili integrální, 

systémovou sloţku komunistické moci, která potřebovala ke své existenci takové lidi, kteří se ja-

ko příšerní smrtihlavové zalykali svou mocí a krví svých obětí. 

Přehled nejtěţších zločinů B. Pokorného za krátké údobí let 1945–50. 

1) Vyhnání Němců z Brna ve dnech 30. – 31. 5. 1945 (Brněnský pochod smrti). Celá akce měla 

typický charakter násilných, hromadných deportací celých národů a skupin, provázených napros-

tou bezohledností a surovostí, prováděných běţně uţ delší dobu v Sovětském svazu, ale u nás do 

té doby zcela neznámých. 

O pouţití sovětských zkušeností svědčí tento fakt: poradci škpt. Pokorného byli tito dva sovětští 

důstojníci: 

– mjr. Kovtun a jeho pobočník Volodin, který přišel do Brna s prvními oddíly Sovětské armády 

a byl pravděpodobně důstojníkem NKVD. 



– Kpt. Rudolf Procházka, důstojník Sovětské armády, velitel partyzánské skupiny „Prokop Ho-

lý“, v inkriminované době v Brně tajný, neoficiální velitel StB; nastrčenou figurou byl J. Vala, 

zástupce škpt. Pokorného, jeho účast a role v Brněnské akci není dosud zcela jasná, protoţe brzy 

také odešel do Prahy jako velitel ochranky K. Gottwalda. 

2) Odstraňování nepohodlných svědků (viz např. poprava Dr. Blaschtowitschky z Prahy a odsu-

nutí jeho manţelky Češky Marie Tomšů do Německa, dále viz odsunutí bez potrestání agenta 

praţského Gestapa Böhma). 

3) Široce zaloţená a tvrdě provedená akce proti nekomunistickému odboji v souvislosti s doc. 

Krajinou, význačným účastníkem domácího odboje (viz falšování vyšetřovacích protokolů s K. 

H. Frankem). 

4) Spoluúčast Pokorného jako kamuflovaného legačního rady ve Vídni spolu s oddílem SMERŠ 

v rámci „maskirovky“ zaměřené na přípravu, řízení a zajištění komunistického puče v únoru 

1948; Pokorný byl tehdy členem sovětské ofenzivní skupiny, řízené komandem SMERŠ a nazý-

vané CENTRUM; Pokorný byl koordinátorem všech bezpečnostních sloţek na Min. vnitra a jeho 

spojkou byl J. Hošek ze Zlína – viz k tomu také knihu, uvedenou pod bodem č. 3 Seznamu pouţi-

té literatury. (Dr. Jar. Pospíšil: „Hyeny“, nakl. Lípa, Vizovice 1996). 

5) zapojení do akce „SVĚTLANA“ spolu s J. Vávrou–Staříkem, kde šlo o kombinovanou, snad 

dublérskou roli B. Pokorného (viz názor gen. Bartíka). V této akci byl Vávra–Stařík vyslán jako 

agent StB na Západ v rámci „maskirovky“ předstíraným útěkem se svou skupinou partyzánů 

z Parktolu ve Zlíně s úkolem rozvracet emigraci, informovat o ní a připravit akci „Světlana“ – ro-

le a úloha B. Pokorného není zcela jasná – viz také str. 252, 271 knihy „Hyeny“. 

6. Spoluúčast spolu se zlínskou skupinou kolem dr. Holého, tehdy ředitele nár. podniku Baťa ve 

Zlíně na přípavě a provedení vraţdy vizovického faráře P. Ant. Vyslouţila dne 9. 12. 1945 viz 

Kniha „Hyeny“ str. 191 a str. 212 a vyšetřovací protokol s Dr. Plačkem ve věci Pokorného ze dne 

4. 4. 1952 (viz aktovka s kompromitujícími materiály). 

7. Provokace spolu s M. Pichem–Tůmou proti zlínskému advokátovi, který měl kompromitující 

materiály proti Dr. Holému ze Zlína – viz protokol o výpovědi B. Pokorného ze dne 28.9.1953, 

jíţ přiznal svou spoluúčast. 

8. Spoluúčast při zavraţdění důstojníka SNB Novotného, také spolu s M. Pichem–Tůmou usvěd-

čen svým býval. šéfem K. Švábem v jeho protokolu ze dne 11.11.1952 

9.Podivné manipulace Pokorného při vyšetřování vraţdy A. Schramma, kterou měl řídit ze zahra-

ničí J. Vávra–Stařík, přičemţ údajně spolupracoval s Pokorným, kerý sváděl vyšetřování na faleš-

nou stopu, takţe je důvodné podezření, ţe jak Vávra–Stařík, tak i Pokorný byli dubléři – viz k to-

mu vyšetřovací protokoly s J. Boudou z 10.4. 1952 a s B. Hamplem ze 7.4.1952. 

Přílohy: dle textu, doklady č. 1–4 

Pouţitá literatura: 

1) materiály z vyšetřovacího spisu B. Pokorného čj. 9/4–V–2459 a čj. ZV–4, MV, uloţené v ar-

chívu MV v Kanicích u Brna. 

2) Václav Jiřík „Procesy s bývalými komunisty a vysokými důstojníky Min. vnitra a StB“ a „Pří-

pad sedmi estébáků“, uveřejněné v čas. Necenzurované noviny, č. 42/95, str. 30–31. 

3) Dr. Jar. Pospíšil: Hyeny, nakl. Lípa, Vizovice 1996 

4) Pierre de Villemarest: GRU (Gosudarstvennoje Razvedimajemo Upravlenije): Le plus secret 

service des services sovietiques. Státní správa rozvědky – Nejtajnější sluţba sovětských tajných 

sluţeb, 1918–1978, nakl. Editions Stock, Paříţ, rukopis překladu uloţen u společnosti NITC, 

s.r.o., Brno, 1966. 

5) Encyklopedie špionáţe, nakl. Libri, Praha 19?? – Heslo: SMERŠ, str. 295–6. 

V Brně dne 17. února 1997 



JUDr. Jaroslav Klenovský 

12. 8. 2 Jmenovací dekrety, plné moci a pochvala kapitánu Bedřichu Pokornému, organizátoru 

brněnského pochodu smrti s fotokopiemi originálů 

Fotokopie originálu v češtině obstaral JUDr. Jaroslav Klenovský v archívu Ministerstva vnitra. 

Listina č. 1 dokazuje, ţe Pokorný zastával uţ před 8. květnem 1945 důleţitý úřad v oblasti bez-

pečnosti. 

Fotokopie str. 212 

Na této listině je ještě text v ruském jazyce: 

Tato listina potvrzuje, ţe uvedená osoba zabezpečuje styk mezi Národním výborem a policií měs-

ta Brno. Je jí proto povolen volný pohyb městem ve dne i v noci. 

Razítko: 

Ministerstvo národní obrany 

Vojenský velitel 

Podpis 

Poznámka: Dokument dokládá spoluúčast Sovětů: kdyţ funkcionář jako Pokorný potřeboval pro-

pustku, aby se mohl volně pohybovat po městě, dá se z toho usuzovat, ţe se v té době nemohlo 

v Brně nic udát bez svolení Rudé armády. 

Listina č. 2 dokládá povýšení Pokorného na velitele Národní bezpečnostní stráţe pro zemi Mo-

ravskou 

Fotokopie str. 213 

Poznámka: Jmenování je potvrzeno originálním podpisem ministra vnitra Václava Noska 

Listina č. 3 dokazuje, ţe byl Pokorný kompetentní pro „odsun“ brněnských Němců. 

Fotokopie str. 214 

V listině č. 4 je Pokornému, povýšenému na ministerstvo vnitra do Prahy vysloven dík a uznání 

za jeho „zásluhy“ v Brně. 

fotokopie str. 215 

Poznámka: Cílem mocipánů byla tehdy rychlá degermanizace Zemského hlavního města Moravy. 

Tomuto úkolu se Pokorný věnoval s „cílevědomou“ energií. Jeho odměnou bylo povýšení do Pra-

hy. 

12. 9 Ze vzpomínek jedné Brňanky 

Narodila jsem se r. 1938. Má matka měla německého otce a českou matku a u mého otce to bylo 

obráceně. Jejich rodiče je oba posílali do německých škol, protoţe se domnívali, ţe to pro ně bu-

de nejlepší. Láska k Rakousko–Uhersku se tak stala společným základem jejich výchovy. Rozdíl-

ná mateřština nikdy nebyla překáţkou jejich manţelství. Nenávist k Němcům nebo Čechům jsme 

doma neznali. 

K nejkrásnějším vzpomínkám mého dětství patří kouzelné večery, ve kterých seděl můj otec s ky-

tarou nebo mandolínou u sálajících kamen. Znal stovky písní, českých i německých a náš čtyřhla-

sý sbor pěl stejně vroucně „Sah ein knab ein Röslein stehen“ jako „Ta naše písnička česká“. Mlu-

vili jsme česky a německy bez přízvuku a na ulici mluvila matka se svými známými tou řečí, jaké 

byli národnosti. Matčin projev byl bez falše a podbízivosti. Snaţila se s kaţdým vycházet přátel-

sky. 

Bydleli jsme v domě otcovy sestry, která byla provdána za českého advokáta. Můj otec chodil do 

práce a ve volných chvílích se staral o tetinu zahradu, kde jsem si směla hrávat. Jednoho dne se 

ze sousedního domu pomalu vyšourala milá stařenka. Kdyţ mne spatřila, vrátila se do bytu a po 

chvíli mi přinesla nějaký pamlsek, který mi prostrčila dírou v plotě. Byla jsem nejprve na rozpa-

cích, protoţe mi doma vţdy říkali, ţe si nesmím od cizích lidí nic brát. Otec nás ale pozoroval 

z verandy a dovolil mi, abych dárek přijala. Od té doby jsem stále vyhlíţela hodnou stařenku, kte-



rá vţdy dbala na to, aby mne, děvčátko za plotem, potěšila. 

Osmdesátiletá paní byla milá a hodná ke všem kolem sebe. Během války vţdy pohlídala postiţe-

nou dceru domovníka, kdyţ si potřeboval s manţelkou něco zařídit. Má matka mi pak později vy-

právěla, ţe stařenka často věnovala své potravinové lístky domovníkovi pro postiţenou dceru. 

V roce 1945, kdyţ musela opustit svůj byt, předala mu klíče, jak bylo nařízeno. Vše proběhlo tak 

rychle, ţe si zapomněla přibalit pár náhradních punčoch. Zaklepala proto u domovníka a poprosi-

la ho, zda by jí dovolil dojít si propunčochy. On jí to ale nedovolil. Vyprávěla to krátce před svou 

smrtí jedné známé, která ji naposledy viděla leţet dál v příkopu před Pohořelicemi. Řekla, ţe uţ 

dál nemůţe a ţe doufá, ţe se alespoň její dcera Jetta dostane do Vídně. Vzkázala jí a všem blíz-

kým poslední sbohem. 

Dnes se dá těţko pochopit, jak se mohla dostat dvaaosmdesátiletá, špatně pohyblivá ţena se sta-

rým unaveným srdcem aţ do Pohořelic. Před nedávnem jsem našla její jméno v seznamu mrt-

vých, kteří tam byli pohřbeni: Anna Nechvilová, nar. 9. 7. 1863, zemřela 10. 6. 1945 v Pohořeli-

cích. 

Můj bratr a já jsme pochod smrti přeţili: Aby nám zachránila ţivot – my jsme se totiţ v Pohořeli-

cích nakazili úplavicí – polala nás naše matka s českou babičkou zpátky k tetě do Brna. Ta jí před 

odchodem slíbila, ţe se o nás postará, pokud to bude zapotřebí. Má matka ale musela vlast opustit 

jako její sourozenci. 

Po našem návratu nás teta adoptovala a pokusila se nás chránit přes všechny problémy, které 

jsme jí a strýčkovi způsobili. Museli se bránit všemoţným denunciacím, ale přesto nás ze všech 

sil ochraňovali. Má teta přemluvila našeho starého rodinného lékaře dr. Zakoupala, aby mne léčil. 

Musela jsem ale čekat, neţ si mne jeho hospodyně v příhodné chvíli vyzvedla. Ošetřoval mne 

jen, kdyţ to nikdo neviděl. 

Byla jsem vším tím, co jsem proţila jako sedmileté dítě, velmi vyděšená. Při loučení mi matka 

řekla, ţe musím tetu poslouchat na slovo. Snaţila jsem se a má teta dělala, co mohla, abych na 

proţité hrůzy zapomněla. Měla jsem zakázáno mluvit německy. Mé pomůcky z první třídy zmi-

zely, zrovna tak, jako můj krásný dirndl, o který jsem tak dlouho škemrala. Šedá vlněná vestička, 

na které byly vyšité barevné kytičky, bílá blůzka s nabíranými rukávky, zelená kašmírová su-

kénka s růţičkami, bílá zástěrka s krajkami a jako koruna všeho – zelený klobouček s pírkem – 

musel pryč. Teta měla rozum, já ještě ne. Kdybych v tomto oblečení vyšla na ulici, určitě bych se 

nevrátila bez úhony. Nový pan domácí mi zásadně neodpovídal na pozdrav. Na zahradě jsem ob-

čas pokukovala přes plot, jestli z vedlejšího domu nevyjde milá stará paní s bonbóny. – Uţ nepři-

šla! 

Mé tetě se díky bohu podařilo dostat mého otce z tábora. Jinak by ho kvůli své tuberkulóze ne-

přeţil. – Kdyţ se v roce 1948 ještě vrátila má matka, byli jsme opět rodina, bohuţel po smrti mé 

tety v Brně úplně sami. S ostatními příbuznými a známými jsme udrţovali jen písemný kontakt. 

Jejich dopisy mi pak uţ nic neříkaly, neboť jsem mezitím zepomněla němčinu. (…) 

Marie Schrimpelová, Brno 

12. 10 Dokumenty z biskupského spisu kardinála dr. Innitzera (diecézní archív Vídeň) 

Dokument č. 1 

= 96/1945 

Potvrzení 

Profesor dr. Erwin Hesse, působící v Caritas – organizaci pro poskytování pomoci při arcidiecézi 

Vídeň, která se společně se státními centry stará o uprchlíky, je činný zejména v zahraničí; prosí-

me proto úřady, aby mu byly v jeho práci nápomocné. 

Vídeň, 6. června 1945 

arcibiskupský tajemník 



Tento dokument je průklep, který byl zřejmě zhotoven pro arcibiskupský sekretariát. Na spodním 

okraji je ručně psaná poznámka: 

„Dr. Hesse dojel třikrát s ručním vozíkem k hranici a přivezl uprchlíky: mnohé vytáhl z příkopů.“ 

Dokument č. 2 Dopis kardinála státnímu tajemníkovi ing.Figlovi (kopie spisu) 

Vídeň, 1. června 1945 

Pr.Z. 105/1945 

Veleváţený pane státní tajemníku! 

Neustále jsem atakován z mnoha míst, abych se ujal uprchlíků z Československa, jejichţ utrpení 

je otřesné a jejich počet stále ještě stoupá. Teprve dnes jsem dostal zprávu od profesora dr. Erwi-

na Hesseho, kterého jsem pověřil, aby zjistil situaci uprchlíků, proudících od hranic do Vídně. 

Sděluje mi, ţe utrpení uprchlíků se zvětšuje, čím blíţe jsou hranicím. Nejhorší situace je v Dra-

senhofenu a těsně na hranici. Zde zůstávají staří, slabí a nemocní. Dále ti, kteří čekají na ztrace-

ného nebo nemocného člena rodiny. Není zde jediný lékař, absolutně ţádné léky, ţádné dopravní 

prostředky. Drasenhofen dokázal nadlidské činy, starosta a obec jsou vyčerpáni. Není domu, ve 

kterém by neubytovali 5 – 20 osob. U silnic leţí umírající, dále vyčerpané ţeny, které přímo zde 

rodí děti a nemocní v beznadějném stavu. Z informací naší pomocné organizace, kterou jsem po-

věřil, aby se věnovala obzvláště urpchlíkům, vím, ţe se nyní zdrţuje ve Vídni v několika tábo-

rech asi 2000 uprchlíků. Oslabený zdravotní stav těchto trpících lidí, kteří jsou za nedostatečných 

hygienických a sanitárních podmínek obzvlášť náchylni ke střevním infekcím, vzbuzuje váţné 

obavy o zdraví pro celé město akraj. 

Obrátil jsem se jiţ ve stejné záleţitosti 8. června dopisem na pana primátora Körnera. Jsem velmi 

potěšen a vděčný za to, ţe všechna místa ve Vídni, která připadají v úvahu, se s velkým porozu-

měním a houţevnatostí této záleţitosti ujala a pokusila se uprchlíkům na území města co moţná 

nejvíce pomoci v oblasti ubytování a stravování. 

V zájmu jednotné a plánovité péče o uprchlíky si dovoluji předloţit zemské vládě tento návrh: 

a) ubytování tolika osob 

b) strava 

c) hygiena 

d) veřejný pořádek a bezpečnost s přihlédnutím k politické situaci 

Je proto bezpodmínečně nutné, vytvořit příslušný výbor (komisi), který by všechna opatření pro-

diskutoval a řídil pak jejich provádění. 

Doufám, ţe tímto návrhem prospěji postiţeným a také blahu všech obyvatel města a země, jeţ mi 

obzvláště leţí na srdci a jsem v 

dokonalé úctě = 

Poznámka: Vedle slova „státní tajemník“ je připsáno tuţkou: „ing. Figl“. Dopis byl zřejmě adre-

sován Leopoldu Figlovi, který byl v letech 1945–1951 předsedou ÖVP (Rakouské lidové strany), 

kterou spoluzakládal a tím také jednou z nejvýznamnějších osobností rakouské poválečné politi-

ky. Stal se spolkovým kancléřem, ministrem zahraničí, zemským hejtmanem Dolního Rakouska 

a prezidentem rakouské Národní rady. V textu je uvedený primátor Vídně, jedná se o pozdějšího 

spolkového prezidenta Theodora Körnera. 

Dokument č. 3 Dopis policejnímu prezidentovi Vídně 

= Vídeň 27. června 1945 

Pr.Z. 139/1945 

Panu policejnímu prezidentovi 

dr. Ignáci Pamerovi 

Vídeň I. Herrengasse 13 

V příloze si dovoluji zaslat zprávu k laskavému nahlédnutí; vylíčený krizový stav ţádá naléhavé 



řešení. 

S výrazem dokonalé úcty = 

(Na průklepu ve spisech není podpis, pouze poznámka rukou „139/45“) 

Příloha: 

27.6.1945 

Koncem května, začátkem června nastal příliv navrátilců a uprchlíků, směřující do Vídně. Tento 

nepřetrţitý a stále stejně intenzívní proud trvá dodnes. Jedná se částečně o evakuované říšské 

Němce, částečně o sudetské Němce, vysídlené jako příslušníci Říše a dále o zahraniční Němce 

z Jugoslávie a balkánských zemí a v nejmenší míře o rakouské státní příslušníky. Většinou jsou 

to ţeny, děti a starší muţi. Policie určila uprchlíkům k ubytování napřed budovu v Postgasse 7, 

později pak školu ve Fichtegasse 7. 

Arcibiskupská pomocná organizace se v pověření Jeho Eminence ujala uprchlíků. Nejprve bylo 

po mnoha diskusích a jednáních zajištěno stravování mnoha stovek osob. Při jednání 9. června 

povolil ústřední vyţivovací úřad uprchlíkům 1/4 litru kávy nebo čaje, 1/2 litru eintopfu a 200 

g chleba na osobu a den. Veškeré zásobování potravinami provádí spolek pro výţivu národa Ví-

deň 5, Laurenzgasse 1, kterému průběţně dodává informace o stavu v táborech pomocná arci-

biskupská organizace. Spolek se také stará o rozvoj jídla do jednotlivých táborů, coţ měla původ-

ně za úkol policie. Pro malé děti povolil vyţivovací úřad zprvu 20 litrů mléka, později 50 litrů. 

Odpovídá to současnému stavu 1/2 litru mléka pro kojence a 1/8 litru mléka pro batolata do tří 

let. 

Protoţe ubytovací kapacity v Postgasse a ve Fichtegasse ani v nejmenším nestačí, snaţíme se 

o zřízení dalších táborů. Díky vstřícnému jednání městské správy byly uvolněny obecní budova 

XV., Hackergasse 13 a školní budova v Hackergasse 11. Kromě toho zpřístupnilo policejní komi-

sařství XV. obvodu uprchlíkům školu v Zinkgasse. 

Naší největší starostí byla péče o ty uprchlíky, kteří byli ve velmi špatném zdravotním stavu. 

Mnozí jsou ještě velmi vyčerpáni přstálým rozrušeníma útrapami cesty, velká část trpí průjmy, 

u mnoha osob je podezření na úplavici. Musíme konstatovat, ţe ubytovací prostory jsou pro tak 

velký počet osob naprosto nedostačující, obzvláště v jejich oslabeném zdravotním stavu. Většina 

obyvatel tábora v Postgasse spí na holé zemi. Zásobování vodou je zcela nedostatečné, zrovna ja-

ko sanitární zařízení pro více neţ 1000 osob. 

Naši dobrovolní pomocníci a pomocnice se neziště ujímají uprchlíků. Červený kříţ poslal po naší 

intervenci několik sester k opatrování nemocných. Ambulance se po našich prosbách ujal dr.Bo-

vo, lékař italského Červeného kříţe, pak jsme jako táborového lékaře pro Postgasse a Hegelgasse 

získali dr. Neumanna (?). Paní dr. Reitterová ošetřuje na náš podnět kojence a děti, které jsme 

z hygienických důvodů umístili v táborech Hackergasse 11 a 13. Se stavem táborů sme seznámili 

hlavní vyţivovací úřad a úřední lékaře příslušných obvodů. Díky účinnému zásahu těchto míst 

byly nejhorší případy onemocnění úplavicí zlikvidovány a nemocní přijati do nemocnic. Interve-

novali jsme také na policejním ředitelství ve Vídni. Snaha tohoto úřadu vyřešit problém tábora 

pro utečence ve Strebersdorfu však zůstala bez úspěchu, neboť projíţdějící ruské vojsko tento tá-

bor neustále znovu obsazovalo. Muselo být odsud odtransportováno asi 300 lidí, kteří pak našli 

útočiště u řeholníků. 

Všechny naše snahy, podpořené spoluprací zúčastněných úřadů města Vídně dosud nevedly 

k úspěšnému řešení problému uprchlíků. 

Naopak, je třeba říci, ţe problémy se denně vyostřují. Z doplňující přílohy je patrný neutěšený 

stav vídeňských táborů. Pořád ještě neslábne proud uprchlíků, kteří sem směřují. 

Péče o uprchlíky představuje pro město a zemi velmi váţný a obtíţný problém. Je třeba řešit ze-

jména tyto otázky 



a) ubytování 

b) stravování pro tolik osob 

e) hygiena 

d) veřejný pořádek a bezpečnost s ohledem na politické zaměření uprchlíků. 

Tato záleţitost se rozrostla do takových rozměrů, ţe uţ dávno překročila moţnosti soukromých 

nadačních organizací. Jeho Eminence prosila jiţ ve svém dopise z 8. června primátora města Víd-

ně o regulované a jednotné řešení problému odpovědnými veřejnými úřady. Kardinál se rovněţ 

obrátil 11. června dopisem na zemského hejtmana Dolního Rakouska. Dále pak intervenoval za 

pomoci svých zmocněnců na všech příslušných úřadech. 

Jak z celé zprávy vyplývá, je nyní bezpodmínečně nutné, aby se řešení celé záleţitosti chopilo 

město a země tím, ţe vytvoří odpovědnou komisi nebo výbor, kterého by se zúčastnili zástupci 

všech úřadů, jichţ se tento problém týká. 

Tato komise nebo výbor by projednávala všechna příslušná opatření a dbala na jejich provádění. 

Příloha: Vídeň, 27. června 1945 

Pr.Z. 139/45 

Stav táborů 

Datum A B C D E F Celkový stav 

TABULKA 

str. 222 

Poznámka: písmena značí tyto uvedené tábory: 

A: Postgasse č. 4 

B: Fichtegasse č. 4 

C: Hackergasse č. 13 

D: Hackergasse č. 11 

E: Strebersdorf 

F: Zinkgasse 

V pravé kolonce je celkový počet obyvatel tábora. 

12.11 Mapy a rejstřík místních názvů 

Trasa „brněnského pochodu smrti“ 

část 1: Z Brna na hranici s Rakouskem 

mapa 

Trasa „brněnského pochodu smrti“ 

část 2: od hranice do Vídně 

mapa 

Obce na jiţní Moravě a v okruhu Velkého Brna v českém a německém jazyce 

13. Seznam svědků 

č. příjmení jméno bydliště rok výpovědi 

seznam 

Protoţe jsme se chtěli vyhnout opakování, museli jsme některá svědectví vyjmout z číslování. 

Všechny výpovědi však jsou uloţeny v archívu BRUNA ve Schwäbisch Gmündu. 

Místa označená hvězdičkou *) jsou místa vydání jiţ zveřejněných svědectví. K nim patří také 

svědecké výpovědi, které jsou v textu označeny čísly 201/19 ff. Pocházejí z knihy „Dokumenty 

k vyhnání sudetských Němců“, Mnichov 1951, pracovní skupina pro hájení sudetoněmeckých zá-

jmů. 

14. Rejstřík pouţité literatury 

Dík za spolupráci a pomoc 

Děkujeme všem svědkům a pomocníkům, kteří nás svými příspěvky podpořili, jmenovitě panu 



JUDr. Jaroslavu Klenovskému z Brna. 

Uvedené archívy nám poskytly fotokopie dokumentů. Také jim srdečně děkujeme. 

Autoři: 

jsou rodilí Brňané a ţili aţ do r. 1945 v Brně. 

 


