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Brno, 27. 2. 2019 

Brněnské Gestapo 1939–1945 a poválečné soudní procesy s jeho 
příslušníky je název publikace, kterou dnes představil její autor PhDr. 
Vladimír Černý, Ph.D. v brněnském Dietrichsteinském paláci. Knihu 
společně vydali Archiv města Brna a Moravské zemské muzeum.  

Publikace je první samostatnou monografií, věnující se jeho působení 
v druhém největším městě České republiky. Historii nacistické tajné 
státní policie autor popisuje na základě svého dlouholetého archivního 
výzkumu. 

Brutální nástroj nacistického režimu prosazoval jeho politické zájmy přes 
šest let - od března 1939 do dubna 1945. Nejprve se kniha zabývá 
vznikem Gestapa v rámci bezpečnostních složek nacistického Německa a 
poté jeho působení v Brně, kam po okupaci ČSR přijelo více než sto 
nacistických policistů z Vídně a Stuttgartu, kteří následně fungovali s 
řadou brněnských Němců. Sídlem řídící úřadovny byla nejdříve budova 
Zemské školní rady v Mozartově ulici 3, od prosince 1940 až do 
osvobození sídlila v konfiskované Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve Veveří 70. Celkově se v 
brněnské úřadovně vystřídalo během okupace přes 800 zaměstnanců.  

Kniha mapuje kruté metody při výsleších zadržených odbojářů i nutnost budování dalších vězeňských 
zařízení v ulici Pod kaštany, na hradě Špilberku či v Kounicových kolejích. Publikace připomíná, že tamní 
největší policejní věznicí Gestapa na Moravě během okupace prošlo přes 30 tisíc vězňů, 700 z nich tam 
nacisté popravili.  

Závěrem autor přibližuje poválečné soudní procesy Mimořádného lidového soudu se zadrženými příslušníky 
Gestapa v letech 1945 až 1948. Popraveno bylo 43 příslušníků brněnské nacistické policie. 

Kniha má 424 stran a 136 fotografií. Koupit ji lze i přes e-shop mzm (www.mzm.cz/e-shop) za 451 Kč. 

 
Kontakty:  
RNDr. Barbora Javorová – tiskový a PR servis MZM, bjavorova@mzm.cz, 602 812 682, 533 435 273 
PhDr. Jan Břečka, vedoucí historického oddělení MZM, jbrecka@mzm.cz, 533 435 240   

http://www.mzm.cz/
http://www.mzm.cz/e-shop/

