
DEKLARACE SMÍŘENÍ A SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI 

Deklarace byla přijata Zastupitelstvem města Brna dne 19. května 2015. 

V letošním roce si připomeneme 70. výročí od skončení 2. světové války – dosud největší 

tragédie lidstva v jeho historii. Během let 1939 – 1945 došlo k okupaci ČSR německými vojsky 

a k perzekuci českého obyvatelstva. Po osvobození Brna na základě usnesení Zemského 

národního výboru ze dne 30. května 1945 nařídil v odpoledních hodinách Národní výbor pro 

Velké Brno, aby se na Mendlově náměstí ve 22 hodin shromáždili všichni německy hovořící 

Brňané. 

Během noci a k ránu je vyvádějí ozbrojené Revoluční gardy a armádní jednotky z města. 

Procesí asi dvaceti tisíc osob čeká nekonečný pochod směrem k rakouským hranicím. Bez 

jídla, bez vody, bez lékařské péče, bez základní hygieny, bez odpočinku. Podle očitých 

svědectví po cestě mnozí umírali vyčerpáním, podléhali epidemiím, které se rozšířily v 

pohořelickém táboře; někteří byli ozbrojeným doprovodem ubiti či zastřeleni. 

Tento „akt pomsty“, který měl být odplatou za nacistické zločiny, přitom ty, kteří se na nich 

aktivně podíleli, postihl jen okrajově. Akce byla namířena především proti ženám, dětem a 

starým lidem, kteří tvořili naprostou většinu účastníků pochodu. Mezi vyhnanými bylo mimo 

jiné i mnoho Čechů a německých antifašistů. Tento akt vstoupil do historie jako tzv. 

„Brněnský pochod smrti“. 

Jsme si dobře vědomi nesrovnatelně rozsáhlejších zločinů, které spáchal nacistický režim. 

Zároveň si uvědomujeme, že utrpení zůstává utrpením, ať je jeho původcem kdokoli a v 

kterékoli době. 

My jako členové současné politické reprezentace města odsuzujeme veškeré zločiny 

spáchané v letech 1939 až 1945 a chceme v den sedmdesátého výročí těchto událostí 

připomenout a uctít památku všech obětí a přispět tím k procesu vyrovnání s bezprávím, 

které zasáhlo značnou část tehdejšího brněnského civilního obyvatelstva. 

Záleží nám na smíření a společné budoucnosti. K bývalým i současným Brňanům se proto 

obracíme s těmito poselstvími: 

První poselství míří k těm, kdo byli násilným vyhnáním postiženi. Je to poselství smíření. 

Druhé poselství směřuje k nám, dnešním Brňanům, kteří v naprosté většině nemáme s 

událostmi, k nimž zde před sedmdesáti lety došlo, nic společného. Nesměřuje k 

sebeobviňování, nýbrž k odpovědnosti za dnešní a budoucí soužití lidí nejrůznějšího 

kulturního či etnického původu. Dává naději, že pokud si uchováme vědomí o nepřijatelnosti 

uvedených činů a budeme schopni k nim zaujmout otevřený postoj, nic podobného se 

nebude opakovat. Je to poselství společné budoucnosti. 

 



Město Brno upřímně lituje událostí z 30. května 1945 a dní následujících, kdy byly přinuceny 

k odchodu z města tisíce lidí na základě uplatnění principu kolektivní viny či užívaného 

jazyka. Uvědomujeme si, k jakým lidským tragédiím i kulturním a společenským ztrátám 

tehdy došlo. Vyjadřujeme naději, že na základě znalosti historických událostí a jejich 

důsledků už nebude možné, aby se v Brně podobné věci opakovaly, a že události z května 

roku 1945 udržíme v paměti jako neblahé memento. Vyjadřujeme také přání, aby všechny 

minulé křivdy mohly být odpuštěny a abychom se nezatíženi minulostí a ve vzájemné 

spolupráci obraceli ke společné budoucnosti. 


