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ÚVOD 

 

Téma absolventské práce Anne Franková jsem si vybrala proto, že mě 

zajímá, jak to s ní vlastně všechno doopravdy bylo, proč se musela ona a celá její 

rodina „potopit“, kam a jak se vlastně „potopili“, jaký byl její život před 

„potopením“ a jak moc se změnil po „potopení“. 

Myslím, že byla velice zajímavý člověk se zajímavými myšlenkami. 

A domnívám se, že by toto téma mohlo zaujmout i další čtenáře. 
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KAPITOLA I – 2. světová válka  

 

1 Příčiny vzniku 2. světové války 

 

Jednalo se o celosvětový vojenský konflikt, kterého se zúčastnila většina 

států světa. 

Jednou z příčin války byla VERSAILLESKÁ SMLOUVA. Jednalo se 

o smlouvu, která zakončila 1. světovou válku a stanovila odpovědnost Německa 

(Německého císařství) za vznik 1. světové války, výši válečných reparací, a také 

odebrala Německu kolonie v Africe a Oceánii. Německo bylo ustaveními 

smlouvy šokováno a pociťovalo velké ponížení. 

Druhou příčinou byla VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE. Ta umožnila 

vzestup německého nacismu pod velením Adolfa Hitlera a dalších totalitních 

režimů v Evropě. Velkou hospodářskou krizi způsobil propad akcií na americké 

burze v roce 1929. Po celém světě, kromě SSSR, se zhroutila ekonomika. Lidé si 

mysleli, že kapitalismus skončil a že na vině je demokratický systém. Této situace 

využili fašisté a komunisté. 

 

 

2 Průběh 2. světové války 

 

Probíhala mezi Osou (Berlín – Řím – Tokio, původně jen Berlín – Řím) 

a protihitlerovskou koalicí (Spojenci a SSSR). Dne 1. září 1939 nacistické 

Německo napadlo Polsko, 17. září 1939 napadl SSSR Polsko z východu. V dubnu 

1940 zahájilo Německo útok na Skandinávii, Dánsko, Norsko. 28. 5. téhož roku 

zaútočili Němci přes Belgii, Nizozemsko a Lucembursko na Francii, která 

kapitulovala (vzdala se) již 22. 6. 1940. V jižní Francii byl vytvořen 

VICHYSTICKÝ REŽIM (satelitní stát Německa). Další postup německých vojsk 

byl zastaven v srpnu 1940 neúspěchy v letecké bitvě o Británii. 

V září 1940 byla Osa posílena PAKTEM TŘÍ (spojenectví tří fašistických 

mocností a následně dalších států), v roce 1941 byla ovládnuta Jugoslávie 

a Řecko. K paktu tří se nejdříve připojilo Bulharsko. 
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SSSR nejprve uzavřel s Německem pakt o neútočení, podepsaný 

24. 8. 1939, v němž si obě velmoci rozdělily území Evropy. Tento pakt byl 

porušen 22. 6. 1941, když Německo napadlo i SSSR. 

Spojené státy americké poskytovaly Spojencům pomoc, a když Japonci 

napadli jejich námořní základnu 

Pearl Harbor, i USA se zapojily 

do války jako válčící strana. 

Zásadní obrat ve válce 

přinesla porážka japonských vojsk 

u Midway v roce 1942 a porážka 

Němců u Stalingradu na rozhraní 

let 1942 a 1943. SSSR zahájil 

masivní protiútok. Definitivní 

porážka Němců na východní 

frontě byla po bitvách u Kurska a 

Kyjeva a po prolomení 

leningradské blokády více než zřejmá. 

Dne 6. 6. 1944 se Spojenci vylodili v Normandii a německá armáda byla 

i na západní frontě donucena k ústupu. 

V lednu 1945 Rudá 

armáda překročila předválečné 

hranice Německa. 7. května 1945 

bylo Německo donuceno ke 

kapitulaci (kapitulace vešla 

v platnost 8. 5. 1945) a po svržení 

amerických atomových bomb na 

Hirošimu a Nagasaki kapitulovalo 

v Tichomoří i Japonsko, a to 2. 

září 1945. 
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3 Výsledky 2. světové války 

 

Byly poraženy mocnosti, které vyprovokovaly válečný konflikt. Německo 

bylo na dlouhá desetiletí rozděleno do dvou zemí (SRN a NDR). V závěru války 

vznikla OSN, aby už nedošlo k podobnému konfliktu. Dosavadní systém několika 

velmocí byl nahrazen dvěma supervelmocemi, SSSR a USA. 

Josif Stalin spustil napříč Evropou tzv. železnou oponu, čímž došlo 

k rozdělení světa na západní a komunistické státy (zejména ve střední a východní 

Evropě), mezi nimiž panovala tzv. studená válka. 

 

 

 

3.1 Charakteristika 2. světové války 

 

- účast čtyřiceti států, 110 000 000 vojáků 

- zemřelo cca 60 miliónů lidí 

- největší ztráty měl SSSR (20 mil.), Jugoslávie (1,7 mil.), Polsko (4 mil.) 

- ČSR ztratilo cca 340 000 lidí 

- ve válce bylo použito velké množství techniky (např. tanky) 

- válka byla rasově motivovaná, vůči několika národům se změnila ve 

vyhlazovací válku (jinak řečeno holocaust) 

- zemřelo cca 6 milionů Židů 
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KAPITOLA II – Anne Franková 

 

1 Život Anny Frankové před potopením 

 

Annelise  Marie Franková se narodila 12. června 1929 v německém městě 

Frankfurt nad Mohanem. Annin otec Otto Heinrich Frank sloužil za první světové 

války jako důstojník německé armády. Když v roce 1933 nacistická NSDAP 

vyhrála volby v Německu, a tudíž se Hitler dostal k moci, začalo pronásledování 

Židů a rodina Frankových se odstěhovala do Amsterodamu. 

První roky v Amsterodamu byly pro Annu šťastné. Všeobecně se říkalo, že 

její sestra Margot, starší o tři roky, je veselejší a hezčí, ale mladší Anna 

upoutávala bystrostí, kouzlem a otevřeností, a proto byla oblíbenější. Líbily se jí 

filmy a řecká mytologie. Ale pronásledování Židů najednou hrozilo i Nizozemí. 

V květnu 1940 německá armáda vtrhla do neutrálního Nizozemska 

a Němci začali zavádět rasové zákony namířené proti „méněcenným rasám“ 

i v dobyté zemi. 

V září 1941 Anna i její 

sestra Margot musely nastoupit do 

školy vyhrazené pouze Židům. 

V dubnu 1942 vyšlo nařízení, podle 

kterého si Židé museli na oděv 

přišít žlutou hvězdu. 

12. června téhož roku si 

Anna začala psát deník. Byl to červenobílý sešit, který dostala od rodičů ke svým 

třináctým narozeninám. V prvních záznamech píše pouze o škole a podobných 

běžných starostech, ale už za týden psala o tom, že Židé musí odevzdat jízdní 

kola, Židé nesmějí jezdit tramvají, Židé nesmějí jezdit autem, ani svým vlastním, 

Židé nesmějí chodit do ulic od 8. hodiny večer do 6. hodiny ráno, Židé nesmějí 

sedět na vlastní zahradě po 8. hodině večer. 

Annin otec Otto už delší čas připravoval odchod celé rodiny do 

nepoužívaných místností v zadním traktu objektu firmy na ulici Prinsengracht 

č. 263. Každou neděli odnášel do zadního traktu potřeby pro domácnost, nějaký 
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nábytek a konzervy. Věděl, že budou potřebovat také pomoc zvenku, a proto do 

plánu zasvětil čtyři ze svých dobrých zaměstnanců – Johannese Kleimana, Victora 

Kuglera a dvě mladé sekretářky Miep Giesovou a Bep Voskuijlovou. 

Poté, co nacistická policie začala s hromadným zatýkáním Židů a co bylo 

zřejmé, že i rodina Franků bude nakonec donucena odejít do koncentračních 

táborů, se rodina definitivně rozhodla, že se ukryjí. 

 

 

2 Potopení Anny Frankové a její rodiny 

 

V červenci 1942 přišlo šestnáctileté Margot povolání, aby se následující 

den přihlásila k transportu do pracovního tábora v Německu. Nebyl čas cokoli 

odkládat a rodina použila připravovaný úkryt. O několik dní později se k nim 

podle předchozí úmluvy připojila další ohrožená 

židovská rodina – Ottův obchodní kolega 

Hermann van Pels s manželkou a patnáctiletým 

synem Petrem. Tou dobou už městem kolovaly 

zprávy o tom, že Frankovi uprchli do Švýcarska. 

Před přáteli totiž Frankovi předstírali 

odjezd do Švýcarska, čemuž podle záměrně 

vytvořených stop okupanti uvěřili. Nazývali to 

„potopením“. 

Obchodní dům – jejich úkryt – se nacházel 

na ul. Prinsengracht v centru Amsterdamu. 

Informace o okolním světu zajišťovalo rodině především rádio. Dohromady bylo 

v zadním traktu ukryto 8 lidí, původně jich mělo být jen 7, ale o několik týdnů 

později se k nim přidal další uprchlík. 

Jediný vchod do tajného bytu maskovala zvláštní otáčivá knihovna 

zaplněná šanony s úředními spisy. 

Museli mít na všech oknech dlouhé tmavé závěsy. V malém uzavřeném 

světě museli všechno dělat s co největší opatrností, to se týkalo vaření, vynášení 

odpadků, ale i používání jediné toalety. V pracovní době museli šeptat, aby něco 
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nezaslechli skladníci, kteří o „potopených“ neměli sebemenší tušení. Mohli chodit 

jen bez bot a jen když to bylo nezbytně nutné. Zmínění čtyři spolehliví 

zaměstnanci přinášeli „potopeným“ 

jídlo a i další důležité potřeby, jako 

jsou mýdlo, zubní pasta nebo aspirin, 

nosili také knihy a časopisy. 

Léto 1942 uběhlo, aniž se stalo 

něco zvláštního a neobvyklého. 

V listopadu přišla Miep s tím, 

že zubař. Fritz Pfeffer nutně potřebuje 

ukrýt, a proto se Margot nastěhovala do místnosti k rodičům a Anna se o pokojík 

brzy začala dělit s novým spolubydlícím. 

Patnáctiletého Petra van Pelse Anna zpočátku neměla moc ráda a zavrhla 

jej jako příliš neohrabaného chlapce, jehož společnost za moc stát nebude, ale na 

jaře 1944 se do sebe zamilovali. 

Anna hodně četla a snila o tom, že na základě svého deníku napíše knihu 

nazvanou Zadní trakt. Chtěla se stát novinářkou. Je dost zvláštní, jak pozitivně 

dokázala myslet. Ani za dva roky strávené v hrozných podmínkách se nenechala 

zlomit a věřila ve šťastný konec. 

 

 

3 Deportace do tábora  

 

4. srpna 1944 měli za sebou Frankovi 761 dní ukrývání v zadním traktu. 

Toho dne okolo půl jedenácté zastavilo před domem auto a do domu vběhlo 

několik policistů pod vedením muže v německé uniformě. Policisté přiměli 

Victora Kuglera, aby je zavedl k otáčivé knihovně, a přinutili ho, aby ji odsunul. 

Za chvíli byli Frankovi, van Pelsovi a dr. Pfeffer zatčeni. 

Přijelo nákladní auto a odvezlo osm Židů, Victora Kuglera a Johannese 

Kleimana pryč. Obě sekretářky počkaly do pozdního odpoledne a pak vystoupaly 

po schodech do skrýše. Byla ve velkém nepořádku, jak nacisté hledali nějaké 

cennosti. Miep začala z podlahy sbírat papíry a brzy našla něco Annin deník. 
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O měsíc později nacisté naložili osm židovských uprchlíků do posledního 

vlaku, který odvážel vězně z Nizozemska do Osvětimi. Muži a ženy odjížděli 

odděleně a nikdy se už nesetkali 

Annu a Margot za dva měsíce 

převezli z Osvětimi do tábora Bergen-

Belsenu ve středu Německa. Margot se 

v táboře nakazila tyfem, Anna o ni 

pečovala až do konce. Zemřela krátce po 

své sestře v březnu 1945. Za několik 

týdnů (14. dubna 1945) osvobodily tábor 

britské jednotky. 

Z osmi lidí, kteří se ukrývali 

v zadním traktu, přežil jen Otto Frank. 

Z Osvětimi ho v lednu 1945 vysvobodila 

sovětská armáda. Vrátil se do 

Amsterodamu, kde mu Miep předala deník jeho dcery. Nejdříve si ho přečetl 

a rozeslal kopie příbuzným. O rok později vyšel pod názvem Zadní trakt. 

 

3.1 O knize 

Prví vydání deníku  

 Annin otec Otto dal deník přečíst přátelům a ten na ně udělal veliký dojem, 

a proto se Otto rozhodl, že deník vydá jako knihu. Deník vyšel za dva roky pod 

názvem „Het Achterhuis“. 

 

Přejmenování 

 V deníku Anne vymyslela všem falešná jména a ty také používala. Z van 

Pelsových udělala van Daanovy. Z Fritze Pfeffera Alberta Dussela. Miep 

Giesovou přejmenovala na Meip van Santenovou a tak dále. Otto tyto jména 

neměnil, až v novějších vydáních se objevují pod svými pravými jmény. 
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ZÁVĚR  

 

Při psaní absolventské práce jsem zjistila něco víc o Anně Frankové 

a musím říct, že to bylo opravdu zajímavá dívka. Nadchlo mě především to, že 

i když „potopení“ žili v docela tvrdých podmínkách v zadním traktu, Anna 

dokázala být optimistická a věřila v šťastný konec. Je dost tvrdé, že zemřela tak, 

jak zemřela. Rozhodně mě toto téma nenudilo a chtěla bych se o něj zajímat 

i v budoucnu.
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RESUMÉ 

 

My graduate work is about Anne Frank. She was a jewish girl which lived 

with her parents and her sister Margot in Frankfurt. She is best known by her 

diary that she kept during concealing in Amsterdam during the Second World 

War. She and her family hid in Amsterdam because of Nazism which was very 

widespread in Germany. All family hid in the back of the factory her father. After 

two years in hiding were family betrayed and deported to concentration camps. 

Anne died  to typhus in the Bergen-Belsen camp. Her father witch only one 

survived and he came back to Amsterdam and found her diary. 


