
 

 

Anne Frank (původním jménem) žila v době, kdy v Evropě panovala krutá 2. 

světová válka, která začala v roce 1939, napadením Polska a skončila až o 6 

let později v roce 1945. Válka probíhala mezi Spojenci (Velká Británie, 

Francie...) a Osou (Německo, Itálie…) a vyžádala si mnoho obětí. Hlavním 

představitelem 2. světové války se stal Adolf Hitler, podporující nacismus. 

Podařilo se mu ovládnout nejen Německo, ale i Francii atd. V zemích, které 

ovládal, začaly platit Norimberské zákony. Začal posílat lidi jiných ras, 

náboženství, dokonce i jiného názoru do pracovních, nebo vyhlazovacích 

koncentračních táborů. 

Nejvíce to odneslo židovské 

obyvatelstvo.  

Anna pocházela z židovské 

rodiny a díky tomu se musela 

se svou rodinou schovat do 

úkrytů. Tříletá Anna a její 

rodina utíkají do Amsterdamu, 

kde má její otec kamarády. V 

Amsterdamu její otec zakládá 

dvě firmy Opekta a 

Pectacon. 

 

 

 
 

 

 

Anna se v pondělí ráno 6. července 

1942, přestěhovala se svou rodinou na 

místo úkrytu. Ve svém bytě však 

zanechali nepořádek, aby si nacisté 

mysleli, že odjeli náhle, Otto Frank zde 

však zanechal dopis, který naznačoval, 

že odjeli do Švýcarska. Tato hlavní 

budova byla však nevýznamná a 

stará.  

Zadní trakt úkrytu byl prostor v zadní 

místnosti s přilehlou koupelnou a 

záchodem. Byly ve druhém patře a za 

ním byla velká prostorná místnost a 

další dvě malé místnosti. Z menší 

místnosti vedl žebřík na půdu. Vchod 

do zadního traktu byl později zakryt 

regálem na šablony. O tomto traktu 

však ještě věděli Viktor Kugler, Miep 

Geisová, Johannes Kleiman. Byli to 

jediní lidé, kteří věděli, že jsou zde 

ukrytí, a proto jim také poskytovali 

jediný kontakt s vnějším světem, 

přinášeli zprávy o vývoji války a 

politické situaci. Starali se o jejich 

bezpečnost a zásobovat je jídlem bylo 

čím dál víc těžší. Ale všichni si byli 

vědomí, že za skrývání židovského 

obyvatelstva jim hrozí trest smrti. 4. 

srpna ale Annu a její rodinu chytí na 

anonymní telefonické udaní. 

 
 

Anna Franková 
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4. srpna 1944 byl úkryt prozrazen a celou rodinu ihned transportovali do 

transitního tábora Westerborg a poté byli 3. září odvezeni do vyhlazovacího 

tábora Osvětim, kde Anna o kousek uniká smrti. Všechny děti pod 15 let byly 

posílány do plynových komor, ale Anně už 15 let bylo.  

S ostatními ženami byla nucena podrobit se dezinfekci, byly jí ostříhány vlasy a 

na paži jí bylo vytetováno identifikační číslo. 

Zanedlouho v Osvětimi umírá její matka 

Edith. 

   

 

 

 

Dále Annu a její sestru 

Margot Němci deportují 

do koncentračního 

tábora Bergen-Belsenu. 

V březnu 1945 vypukla 

v táboře epidemie tyfu. 

Zabila 17 000 vězňů a 

mezi nimi byla i Anna 

Franková a její sestra 

Margot Franková, kterou 

tyfus tak oslabil, že se 

zabila pouhým pádem 

z postele. Přitom obě 

dívky umírají pouhý měsíc 

před osvobozením tábora 

britskými vojáky. Válku 

přežil pouze Otto Frank, 

otec Anny, který se 

postaral o vydání deníku 

Anny Frankové. 
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 Židovská hvězda 

Anna si deník psala od 12. června 1942 až do jara 1944. 

V deníku psala o jejím životě, jak se schovávali a trpěli. 

Její otec roku 1947 její deník vydává jako knihu. 

Po své smrti roku 1980 odkázal deník Nizozemskému státnímu ústavu pro 

válečnou dokumentaci. 

Od padesátých let pravost deníku byla nespočetněkrát zpochybňována. 

Vědci v ústavu přezkoumali a pravost naprosto prokázali. 

Jeden z lidí, kdo deník zpochybňovali, byl profesor literatury Faurisson, který 

prohlašoval, že takzvané plynování židů bylo politicko-finančním podvodem, 

ze kterého měl profit stát Izrael. 

Což je blbost. 
 


