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Anotace 

Bakalářská práce „Soudní proces s K. H. Frankem a jeho zobrazení v dobovém tisku“ 

se zabývá soudním procesem s německým státním ministrem pro Čechy a Moravu 

Karlem Hermannem Frankem, který probíhal od března do května 1946. V teoretické 

části práce je přiblížena role K. H. Franka v Protektorátu Čechy a Morava, včetně 

podílu K. H. Franka na vzniku tohoto státoprávního uspořádání. Praktická část práce 

se zabývá tím, jak o soudu s K. H. Frankem informovaly čtyřmi deníky – Práce, 

Svobodné slovo, Právo lidu a Rudé právo. Na základě zpráv z jednotlivých dnů 

procesu je konfrontován přístup titulů k události. 

 

Annotation 

Diploma thesis „The Trial with K. H. Frank and its Presentation in the Contemporary 

Newspaper“ deals with the trial with the German minister of Czech and Moravia 

during the Protectorate Bohemia and Moravia, Karl Hermann Frank, which took place 

from March till May 1946. In the theoretical part of the thesis, Frank’s function in the 

protectorate is described, as well as Frank’s participation on creation of the 

protectorate. Practical part analyzes how four Czech newspaper – Práce, Svobodné 

slovo, Právo lidu and Rudé právo – informed about the trial with K. H. Frank. On 

grounds of news from particular days of the process, the approach of these newspapers 

is examined. 
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ÚVOD 

 

Karl Hermann Frank se narodil 24. ledna 1898 v Karlových Varech. Po střední škole 

začal studovat práva, ale studium nedokončil a vystřídal několik úřednických míst. 

Nakonec si otevřel knihkupectví, které ale také nebylo příliš úspěšné. To uţ se však začal 

věnovat politice, ve které se nakonec vypracoval aţ na vrchol.  Postupně se stal jedním 

z nejvlivnějších muţů v Protektorátu Čechy a Morava. Především po atentátu na 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942 se v něm stal 

rozhodujícím činitelem a podílel se na mnoha zločinech proti českému obyvatelstvu.  

Kdyţ proto v březnu 1946 stanul před soudem, bylo české veřejnosti uţ předem jasné, 

ţe jediným trestem pro něj bude trest smrti. Proces Češi nevnímali jen jako soud 

s individuálním zločincem, ale jako soud s kolektivní zločinností německé menšiny 

v Československu a s nacismem jako takovým. 

Přestoţe byl Frank souzen za svou činnost z doby zvýšeného ohroţení republiky, tedy 

od 21. května 1938 do konce druhé světové války, věnuji se ve své práci pro pochopení 

kontextu také dějinám Československa před tímto datem, a to především činnostem 

Sudetoněmecké strany a K. H. Franka proti státu, které vedly k vyhlášení Protektorátu 

Čechy a Morava. Právě role K. H. Franka v protektorátu je podrobněji rozebrána, aby 

bylo zřejmé, proč Čechům na jeho odsouzení tolik záleţelo. 

Procesem se podrobně zabývala všechna československá média. Oproti tezi jsem do 

práce zařadila také kapitolu pojednávající obecně o médiích v době po druhé světové 

válce, a to abych lépe vykreslila, jak mohl mediální systém ovlivnit zpravodajství ze 

soudu. V práci jsem se zajímala o to, jakým způsobem Franka vykreslovaly čtyři deníky – 

Práce, Právo lidu, Rudé právo a Svobodné slovo. Zjišťovala jsem, jak o procesu 

jednotlivé deníky informovaly, v čem se jejich zpravodajství lišilo a v čem se shodovalo. 

Zajímala jsem se také o to, zda se do zpráv promítlo to, která z politických stran deník 

vydávala. 

Metodou práce je rešerše literatury a shromáţdění, utřídění a zkoumání relevantních 

textů otištěných na stránkách deníků Práce, Právo lidu, Rudé právo a Svobodné slovo v 
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časovém rozmezí únor – květen 1946. Na jejich základě jsem se pokusila o jednoduchou 

historickou srovnávací analýzu. 

Zabývala jsem se také obrazovým materiálem, který deníky na svých stránkách 

otiskovaly. Také v tomto případě jsem hledala, co mají zveřejněné fotografie a kresby 

společné a v čem jsou rozdílné. Pro problematiku obrazového materiálu jsem oproti tezi, 

ve které jsem počítala se začleněním těchto poznatků do kapitol o jednotlivých částech 

soudu, zvolila samostatnou kapitolu. Práce je takto podle mého názoru přehlednější a 

poznatky mohou být obecněji analyzovány. 

Přestoţe bylo v tezi uvedeno, ţe se bude práce zabývat také texty uveřejněnými 

v červnu 1946, zkrátila jsem sledované období do konce května stejného roku, a to z 

toho důvodu, ţe se jiţ deníky v červnu o Frankovi nezmiňovaly, případně jen velmi 

okrajově v souvislosti s probíhajícím soudem s protektorátní vládou. Frankův proces a 

jeho popravu uţ ale média nerozebírala. 

V citacích ze soudobého tisku jsem pro zachování autenticity zanechala původní 

pravopisnou formu. 
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1. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 

Vznik Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 znamenal na šest let přerušení 

suverenity českého státu. Na základě Hitlerova výnosu
1
 sice v protektorátu působily 

orgány autonomní správy, ty ale byly podřízené orgánům říšským. O osudu českého 

národa rozhodovalo nacistické vedení v čele s říšským protektorem v Čechách a na 

Moravě, který byl jediným zdrojem legislativní a administrativní moci,
2
 a státním 

tajemníkem, resp. od roku 1943 německým státním ministrem v Čechách a na Moravě. 

Jejich politika směřovala k poněmčení, vykořisťování a degradaci Čechů v občany druhé 

kategorie. Celkem padly nacistickému teroru za oběť na statisíce Čechů.
3
 

Ve funkci říšského protektora v Čechách a na Moravě se po dobu trvání protektorátu 

vystřídalo několik muţů, jejich pravou rukou byl ale stále jeden člověk, Karl Hermann 

Frank. 

 

1.1. CO PŘEDCHÁZELO VZNIKU PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA 

S nástupem Adolfa Hitlera
4
 k moci v roce 1933 začalo v Evropě sílit nacistické hnutí

5
. 

Po zákazu Německé nacionálně socialistické strany a Německé národní strany, útěku 

                                                           
1
 Dokumenty z historie československé politiky 1939-1945. II. díl. Spolupráce československé emigrace na 

západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní vládě a germanizační politika okupantů.  

K vydání připravily Libuše Otáhalová a Miluše Červinková. Praha: Academia, 1966, str. 418-420. 

2
 Moskowitz, M. Three Years of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Political Science Quarterly. 

1942,  s. 356.  

3
 Bedürftig, F. Třetí říše a druhá světová válka : Lexikon německého nacionálního socialismu 1933 – 1945. 

Praha : Prostor, 2004, s. 387. 

4
 HITLER, Adolf. Německý politik a diktátor. * 20. 4. 1889 Braunau, † 30. 4. 1945 Berlín. Od roku 1918 

člen Německé dělnické strany, později její předseda. Po pokusu o státní převrat v listopadu 1923 byl krátce 

uvězněn. Během pobytu ve vězení napsal knihu Mein Kampf, ve které zformuloval své rasistické vyznání a 

která se stala manifestem jeho národně socialistických myšlenek.  Roku 1933 byl jmenován říšským 

kancléřem, o rok později se jako říšský kancléř stal hlavou státu. Zvyšováním zaměstnanosti, sociálními 

benefity, ale i policejním terorem a hrozbou koncentračních táborů získal na svou stranu celý národ, coţ mu 

umoţnilo provést válečné plány. Nový reţim se vyznačoval výrazně expanzivní zahraniční politikou. V 

březnu 1938 provedl anšlus Rakouska, v září 1938 anektoval československé pohraničí, v březnu 1939 

území Čech a Moravy. V září 1939 útokem na Polsko rozpoutal druhou světovou válku. Na konci války 



17 

 

nacistických poslanců do Německa a zatčení některých jiných poslanců, se Konrad 

Henlein
6
 rozhodl zaloţit Sudetendeutsche Heimatfront (SHF). Aby strana nevypadala 

příliš jako náhrada za dvě výše zmíněné partaje, tvářila se zpočátku vůči Československu 

solidárně. 

Ve stejném roce zahájil svoji politickou činnost i K. H. Frank.
7
 Vstoupil do SHF a 

zaloţil její místní organizaci v Karlových Varech. Frank nejprve pracoval v propagačním 

a agitačním oddělení, současně zastával funkci krajského vedoucího v Karlových Varech. 

Na začátku roku 1934 ho Henlein povýšil na vedoucího agitačního a propagačního 

oddělení centrálního vedení strany, kterým zůstal do roku 1935. K tomu mu svěřil vedení 

časopisu Die Rundschau. 

Na přelomu roků 1933 a 1934 se objevily obavy z moţného rozpuštění SHF. 

V listopadu byl zatčen jeden z předáků strany dr. Brand kvůli podezření z protistátní 

činnosti. Stejně tak bylo později zatčeno několik stoupenců strany na Moravě, na 

Slovensku, ale i v Aši. Při zvaţování vlády, zda má SHF zakázat, se straně vyplatila 

                                                                                                                                                                                            
spáchal se svou manţelkou Evou Braunovou sebevraţdu. In: Bedürftig, F. Třetí říše a druhá světová válka, 

s. 167. 

5
 NACISMUS. Nacionální socialismus. Označení politického a názorového hnutí, které v Německu přivedl 

k moci Adolf Hitler, kromě toho také označení pro německý mocenský systém let 1933-1945. 

Programovým spisem je Hitlerům Mein Kampf, ze kterého lze rozeznat několik znaků: antiliberalismus a 

antiparlamentarismus, tedy upřednostňování vůdcovského principu; antikomunismus a nacionalismus; 

rasismus, přičemţ nejvyšší rasou byla rasa árijská, nejníţe stáli ţidé; antisemitismus; militarismus a 

imperialismus. In: tamtéţ, s. 283. 

6
 HENLEIN, Konrad. Sudetoněmecký politik, vůdce SdP. * 6. 5. 1898 Vratislavice nad Nisou, † 10. 5. 1945 

Plzeň. Zakladatel Sudetoněmecké vlastenecké fronty (1. 10. 1933), jeţ se v r. 1935 přejmenovala na 

Sudetoněmeckou stranu. Podporoval infiltraci nacionálněsocialistických funkcionářů do strany a přimykal 

se k Berlínu. Po dohodě s Adolfem Hitlerem poţadovala strana na Československu více, neţ byla vláda 

ČSR schopná splnit a ţivila tak sudetskou krizi. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava vykonával 

funkci ţupního vedoucího a říšského místodrţícího, byl povýšen na Obergruppenführera SS. Po válce upadl 

do amerického zajetí a spáchal sebevraţdu. In: tamtéţ, s. 161. 

7
 K. H. Frank se jiţ od mládí pohyboval v kruzích krajního německého šovinismu. V letech 1926 aţ 1932 

působil jako knihkupec a nakladatel v Lokti, odkud v roce 1933 přesídlil do Karlových Varů. Kvůli 

finančním problémům byl donucen k vyrovnání. Jeho finanční situaci upravovala později SHF, která 

v lednu 1934 také přebrala jeho nakladatelství v Karlových Varech. In: Český národ soudí K. H. Franka. 1. 

vyd. Praha : Ministerstvo financí, 1947, s. 30. 
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například i podpora agrární strany. O rok později, kdyţ SHF znovu hrozil zánik, uzavřeli 

Henleinovci s Republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu smlouvu o 

spolupráci v parlamentních volbách. 

SHF mezitím získávala další stoupence. Na začátku roku 1935 otevřela v pořadí uţ 

tisící místní organizaci. Těšila se i podpory z Německa, a to především finanční. 

Berlínská vládní místa se na konci února rozhodla v souvislosti s jarními volbami do 

parlamentu vyplácet straně pravidelné příspěvky.
8
 

Mezníkem ve Frankově politické kariéře byl úspěch ve volbách. Za Sudetendeutsche 

Partei (SdP), na níţ se SHF přejmenovala v dubnu 1935, získal poslanecký mandát. Pro 

SdP hlasovalo 1 249 497 lidí, coţ znamenalo 67,4 procenta z celkového počtu německých 

hlasů. Strana tak získala 44 křesel a stala se druhou nejsilnější v Československu, hned za 

agrárníky, kteří dostali 45 mandátů.
9
 

Sudetoněmecká strana stále výrazněji poţadovala „právo na sebeurčení a odtrţení“ a 

čím dál hlasitěji útočila proti Československé republice. To se ukázalo mimo jiné i při 

volbě prezidenta republiky. T. G. Masaryk v roce 1935 pro svůj vysoký věk
10

 a nemoc 

abdikoval a doporučil jako svého nástupce Edvarda Beneše
11

. Proti němu se však 

postavila Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, která prosazovala 

dr. Bohumila Němce a jednala o tom i s SdP. Podmínkou však bylo, aby se na Němcovu 

stranu přiklonila i Hlinkova slovenská ľudová strana, bez jejíţ podpory by kandidát 

                                                           
8
 Moulis, M., Tomášek, D.: K. H. Frank : Vzestup a pád karlovarského knihkupce. 2. rozš. vyd. Praha : 

Epocha, 2003, s. 51. 

9
 Český národ soudí K. H. Franka, s. 31. 

10
 Bylo mu 85 let. 

11
 BENEŠ, Edvard. Československý politik, později prezident ČSR. * 28. 5. 1884 Koţlany, † 3. 9. 1948 

Sezimovo Ústí. Od roku 1918 ministr zahraničí ve vládě nově vzniklé Československé republiky. Roku 

1935 byl zvolen prezidentem ČSR. Jako hlava státu se bránil autonomním poţadavkům národnostních 

menšin, poté, co musel akceptovat mnichovskou dohodu a odtrţení Sudet, abdikoval. Za války stál v čele 

československého zahraničního odboje v Londýně, od roku 1940 opět jako prezident. In: Bedürftig, F. Třetí 

říše a druhá světová válka, s. 38. 
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nemohl být zvolen. Tato strana sice původně projevila ochotu Němce podpořit, v poslední 

chvíli však prohlásila, ţe se hlasování zdrţí, a proto se i SdP rozhodla zdrţet.
12

 

Henleinovci viděli prakticky ve všech událostech moţnost, jak se dostat k moci. Jako 

oslabení republiky vnímali například i úmrtí T. G. Masaryka v září 1937. Masaryk byl 

mezi Čechoslováky velmi oblíbený a byl svým způsobem jednotícím prvkem. 

 SdP pak neustále stupňovala svůj postup a odmítala návrhy o národnostní vyrovnání, 

které předkládala československá vláda. Návrh z února 1937 SdP nepřijala, protoţe jí uţ 

nešlo jen o prosazení nacionálních poţadavků, ale o přímou likvidaci ČSR.
13

 V květnu 

1937 v Teplicích vyvolali nacisté konflikt, při kterém byl Frank zraněn a předveden na 

policii. Frank to pokládal za příklad krutého zacházení s Němci v Československu. 

V dopise prezidentu Benešovi Frank poţadoval okamţité vyšetření případu a také řešení 

autonomní otázky.
14

 

Rozhodujícím rokem pro Československo byl rok 1938. Henleinovci začali jednat  

s HSĽS Andreje Hlinky, za kterým se také Frank vydal do Roţumberoku. Dohodli se, ţe 

se Hlinkovci připojí k sudetoněmeckým poţadavkům autonomie a budou hlasovat pro tzv. 

národnostní statut, který Henleinovci připravovali. Ze stejného důvodu, získat podporu při 

hlasování o sudetoněmeckých poţadavcích, jel Frank i do Maďarska a později do 

Podkarpatské Rusi.  

Frank se neustále snaţil útočit na Československou republiku. Na schůzi v Karlových 

Varech v únoru 1938 prohlásil: „Neuznáváme ţádného československého nacionálního 

státu. […] Proti české expanzi stavíme německý odpor. […] Krásné dny z roku 1918 jsou 

ty tam, neboť za našimi poţadavky stojí celý německý národ.“
15
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O trýznění Němců v Československu a Rakousku mluvil také Adolf Hitler ve svém 

projevu 20. února 1938. Poprvé zcela veřejně vyslovil přímý zájem Německa o německé 

občany v Československu. Němci v ČSR, ale i v Rakousku,
16

 podle něj byli zbytečně 

trýzněni a odloučeni od společného národního celku. Hitler také prohlásil ochranu těchto 

příslušníků německého národa, kteří si vlastními silami nemohli zajistit právo na obecně 

lidskou, politickou a názorovou svobodu, za zájem Německé říše.
17

 

Krátce na to, 12. března 1938, proběhl tzv. anšlus – připojení Rakouska k Německu. 

Rakouská vojska dostala rozkaz, aby nekladla postupující německé armádě odpor.  

13. března 1938 prohlásila rakouská vláda připojení k Německu. Do Vídně přijel i Hitler 

spolu se šéfem SS Heinrichem Himmlerem
18

, Reinhardem Heydrichem
19

 a generálem 

Kurtem Daluege
20

. 
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Pro příznivce Sudetoněmecké strany byla intervence v Rakousku jasným signálem, ţe 

se blíţí vyřešení jejich otázky a připojení k Německu. Ministerstvo vnitra poté muselo 

zakázat všechny veřejné projevy SdP na Karlovarsku a Chebsku, kde Frank zcela vyhrotil 

politickou situaci. 

Dne 22. března 1938 ohlásil předseda Svazu německých zemědělců Gustav Hacker 

vystoupení strany z vlády a vstup do SdP. Totéţ svým členům doporučila i Německá 

ţivnostenská strana. Do klubu sudetoněmeckých poslanců poslala své členy i německá 

křesťansko-sociální lidová strana, která také zároveň vystoupila z vlády. Z dosavadních 

německých stran tak ve vládě zůstala jen Německá sociálně-demokratická strana. Její 

ministr Czech ale 9. dubna 1938 také podal demisi, takţe proti československé vládě stála 

jednotná německá fronta soustředěná v SdP.
21

 

Nepokoje proti českému státu vrcholily v pohraničí. Do Chebu koncem března 1938 

dorazilo na sto třicet tisíc nacistů, na radnici byly vyvěšeny vlajky SdP a Henlein 

s Frankem ve svých projevech prohlašovali: „Es kommt der Tag!“ Dav přitom volal, ţe 

chce domů, do Říše.
22

  

Frank s Henleinem se na konci března 1938 setkali s Hitlerem, který je ujistil, ţe 

československý problém brzy vyřeší. Zároveň dal pokyn, aby SdP kladla vládě 

nepřijatelné poţadavky, například aby Němci poţadovali vlastní vojenské útvary 

s německými důstojníky. Později se Frank s Henleinem sešli s ministrem zahraničí 

Ribbentropem, se kterým poţadavky upřesnili. 

Československá vláda se snaţila situaci uklidnit vypracováním nového národnostního 

statutu. Ten ale Henlein i Frank v červnu 1938 odmítli. Frank poté v Litoměřicích 

prohlásil, ţe v návrzích není nic nového, a „bude tedy třeba přikročit k revizi celé ústavy, 

k její změně a k jejímu rozšíření.“
23

 Dodal také, ţe SdP měla trojí poţadavky: „okamţité, 

k nimţ patřila politická amnestie, pak poţadavky, jejichţ splněním by se vytvořily 
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podmínky k váţnému jednání, a třetí, které by byly uvedeny, kdyby se jednou měli Němci 

zúčastnit vlády.“
24

 

V napjaté době se 23. a 24. dubna 1938 v Karlových Varech uskutečnil odloţený 

sjezd Sudetoněmecké strany. Vyvrcholil vyhlášením tzv. osmi karlovarských poţadavků, 

jejichţ splnění bylo podle SdP nezbytné k dosaţení klidného vývoje Československa. 

V tomto programu se členové SdP doţadovali: 

- úplné rovnoprávnosti Němců s Čechy  

- uznání německé národní skupiny za právnickou osobu  

- přesného oddělení německého území v Československu  

- vybudování plné národní samosprávy tohoto území  

- zákonné ochrany Němců ţijících mimo toto území  

- odčinění hospodářských a národně-politických křivd způsobených Němcům od roku 1918  

- výhradního jmenování německých státních a veřejných zaměstnanců na německém území  

- úplné svobody přiznání se k německému národu a německému světovému názoru
25

 

Na 1. května 1938 naplánovali Němci velké demonstrace, uţ v předvečer však 

vyústily nepokoje v napadání Čechů. V Opavě, Falknově
26

 nebo v Ţatci se odehrálo 

několik potyček a rvaček, při kterých bylo zraněno několik českých občanů a německých 

antifašistů. Největší sudetoněmecká oslava Dne práce začala právě 1. května 1938 

v Chebu. Frankovo propagační oddělení SdP vydalo heslo „Ein Volk! Ein Reich! Ein 
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Führer!“
27

 a na transparenty dalo vytisknout prosby k Hitlerovi, aby je osvobodil od kruté 

nadvlády Čechů, aby ze Sudet vyhnal Čechy a s nimi i Ţidy.
28

 

Krátce poté rozhodlo ministerstvo vnitra povolit činnost organizace Freiwilliger 

Schutzdienst se sídlem v Chebu. Navenek to byly jakési pořádkové oddíly SdP, ve 

skutečnosti to ale byly ozbrojené skupiny organizované podle německých oddílů SA a SS. 

Frank vysvětlil činnost FS tím, ţe strana potřebovala „muţstvo pohotové k úderu.“
29

 

Sudetoněmecká strana v tomto kroku ministerstva viděla také slabost vlády, a to 

povaţovala za určité vítězství. 

Zřízení FS ale situaci ani minimálně neuklidnilo. Naopak teror v pohraničí stále 

narůstal. Němečtí podnikatelé nesměli zaměstnávat lidi bez stranické legitimace; ten, kdo 

nepatřil do SdP, byl ostatně všemoţně znevýhodňován. 

Sudetoněmecké straně tento vývoj vyhovoval. V pátek 20. května 1938 ji ale 

překvapila československá vláda, kdyţ povolala celý jeden ročník záloţníků a vojáky 

technických a speciálních sluţeb k mimořádnému cvičení, čímţ měla být republika 

zajištěna proti případnému napadení ze strany Německa. Opatření nebylo nijak předčasné. 

Němci čekali na incident, který by jim dal záminku k napadení Československa.
30

 

Existoval uţ i plán na zničení státu, tzv. Grundplanung OA
31

, ve kterém byly popsány 
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všechny kroky, které měly být učiněny pro likvidaci českého národa a země. Plán mimo 

jiné počítal se zrušením českého národního vědomí a osídlení dosavadních českých 

jazykových oblastí Němci.
32

 

Událost, která měla být záminkou pro intervenci do ČSR, se udála jen dvanáct hodin 

po nařízení vojenské sluţby. Brzy ráno 21. května 1938 neuposlechli dva členové SdP 

výzvy stráţníků, aby zastavili svůj motocykl, a naopak ještě zrychlili. Co následovalo 

poté, není dosud úplně jasné. Podle jedné verze měli nehodu, podle druhé je četníci 

zastřelili. Události ale bylo vyuţito politicky. Německý vyslanec Eisenlohr poţádal, aby 

byly na rakve obou muţů poloţeny jménem Adolfa Hitlera věnce.
33

 Pohřeb vypravila 

strana s velkou okázalostí a zúčastnilo se ho celé vedení SdP.   

V následujících dnech se Henlein a Frank několikrát sešli s předsedou vlády Hodţou. 

Poţadovali po něm například, aby dostali k dispozici rozhlas a mohli odvysílat rozhlasový 

projev. Na začátku června se v ulicích Bratislavy sešly tisíce stoupenců Andreje Hlinky a 

poţadovaly autonomní vládu Slovenska na základě pittsburské dohody.
34

 Tlak zvětšila i 

SdP, která předloţila memorandum s podrobně rozpracovanými karlovarskými 

poţadavky. Sudetoněmecké území mělo tvořit jednotný celek spravovaný autonomní 
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sudetoněmeckou skupinou s vlastním národním zastupitelstvem. Představovali si tedy 

jakési vytvoření republiky v republice.
35

 

Činnost SdP Hitler podporoval. Na konci května prohlásil, ţe je pevně rozhodnutý 

brzy rozdrtit Československo za pomoci armády. Počítal při tom s podporou 

národnostních menšin, které měly do té doby pokračovat v sabotáţích proti republice. 

Toho se Henleinovci drţeli a stupňovali své poţadavky. 

Na sjezdu NSDAP
36

 7. – 9. září 1938 v Norimberku probrali Henlein s Hitlerem 

situaci v Československu a dohodli se, ţe je ten správný čas, aby skončila jednání na 

základě autonomie a aby SdP vystoupila s poţadavkem sebeurčení. Frank byl také 

informován o tom, ţe Hitler s Göringem zaujmou konkrétní stanovisko 

k sudetoněmeckému problému. 12. září 1938 Hitler skutečně prohlásil:  

Za ţádných okolností nejsem ochoten přihlíţet dalšímu utlačování německých 

soukmenovců. Zde nejde o řeči, zde jde o právo. Němci chtějí právo sebeurčení, jaké 

má kaţdý jiný národ. Sudetští Němci mají právo na vlastní ţivot jako kaţdý jiný národ. 

[…] Musí přestat potlačování tří a půl milionů Němců v Československu. To je můj 

poţadavek. […] Němci nejsou bezbranní ani opuštění.
37

 

Toto prohlášení bylo pro německou menšinu v Sudetech signálem k útoku proti 

Československé republice. Vláda na demonstrace reagovala vyhlášením stanného práva 

v jedenácti okresech, později jej rozšířila na další. 
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Poté, co vláda včas nezareagovala na Frankovu ţádost o zrušení zvláštního civilního 

stavu
38

, poţadovala SdP okamţité odstoupení území s nadpoloviční většinou německé 

populace podle stavu v roce 1918. 

Dne 15. září 1938 vydal Henlein rozkaz, aby podřízené formace strany a jejich 

organizace kladly odpor československým orgánům a aby vojensky schopní muţi odešli 

do Německa. Henleinovo provolání vysílal lipský rozhlas a uveřejnila jej německá tisková 

kancelář. Česká vláda o den později rozpustila Sudetoněmeckou stranu i její Freiwilliger 

Schutzdienst. Henlein s Frankem uţ mezitím odjeli do Německa
39

, kde sestavili bojové 

jednotky Freikorps a s nimi vyvolávali nepokoje a teroristické akce.  

Současně začal jednat Hitler s Nevillem Chamberlainem
40

. 18. a 19. září 1938 se sešly 

také vlády Anglie a Francie, aby projednaly moţné způsoby, jak by mohl být 

československý problém mírumilovně vyřešen. Nakonec bylo rozhodnuto vyrozumět 

Československo, ţe se Francie ani Anglie v případě války nemohou postavit za ČSR.
41

 

Mocnosti navíc navrhly, aby okresy s německou většinou byly Německu odstoupeny a 

aby podrobnou úpravu hranic provedla mezinárodní komise s tím, ţe Anglie a Francie 

jsou ochotny nové hranice Československa mezinárodně zaručit. Pro vládu ČSR byl tento 

návrh nepřijatelný. 21. září 1938 se ale rozhodla ho přijmout, protoţe neměla jiné 

východisko neţ válku, ve které by však ČSR zůstala zcela bez spojenců.
42

 Stejného dne 

zároveň britský ministr obchodu lord Runciman, který do Prahy přijel v červenci 1938, 

aby se seznámil se sporem mezi vládou a SdP, zaslal prezidentu republiky i britskému 
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premiérovi Chamberlainovi dopis, ve kterém sudetské Němce kritizoval za nedostatek 

dobré vůle vyřešit spory. Konstatoval, ţe čtvrtý vládní plán splňoval uţ téměř všechny 

poţadavky, ale kvůli „zamítavému postoji extrémních ţivlů sudetoněmecké strany“
43

 byl 

zmařen. Výslovně přitom zmínil Henleina a Franka. 

Nová vláda generála Syrového vyhlásila 23. září 1938 mobilizaci. Německo ale 

vyzvalo sudetské Němce, aby nástup do armády ignorovali a místo toho utekli za hranice. 

 

1.2. OBDOBÍ DRUHÉ REPUBLIKY 

Na konci září 1938 se v Mnichově konala konference mezi Německem, Anglií a 

Francií za účasti Itálie. V noci z 29. na 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda. 

Zástupci těchto čtyř zemí – Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler a Benito 

Mussolini, se dohodli na tom, ţe Československo musí odstoupit Německu pohraniční 

oblasti Sudety. Územní ztráty ještě zvětšily Maďarsko a Polsko, které prosadily své 

nároky. Počátkem listopadu byl na společném jednání maďarských, československých, 

německých a italských politiků ve Vídni schválen zábor části Slovenska a Podkarpatské 

Rusi. Uţ v říjnu 1938 vystupňovalo Polsko své nároky na Těšínsko. 

Po nastolení mnichovského diktátu přijel Hitler 3. října 1938 triumfálně do Sudet. 

Cestu připravoval na Hitlerův příkaz sám Frank. Obyvatelé Chebska Hitlera vítali 

radostnými výkřiky. Z opatrnosti se však Hitler rozhodl na noc odjíţdět do Německa a 

poté se do Sudet vracet. 

Rozhodující role připadla podle Hitlerova výnosu o správě sudetských území z 1. října 

1938 Henleinovi, který byl jmenován říšským komisařem pro sudetoněmecká území. 

Frank se stal jeho zástupcem.  

Jedno z prvních Henleinových rozhodnutí se týkalo rozpuštění všech politických stran 

a zákazu vydávaných novin a časopisů. Povolen zůstal jen jeden český týdeník, 
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vycházející v Novém Jičíně, který nacisté kontrolovali.
44

 Henlein také 10. října 1938 

vydal zákaz shromaţďování, který však neplatil pro SdP a její organizace.
45

 

V listopadu 1938 Hitler vyhlásil vytvoření Říšské ţupy NSDAP Sudety, jejíţ vedení 

podléhalo říšskému vedení v Mnichově. NSDAP tak měla rozhodující slovo prakticky ve 

všech oblastech ţivota. Dne 5. listopadu 1938 byla do NSDAP převedena také SdP. Do 

NSDAP přitom přešli jen ti členové SdP, kteří poţívali důvěry a měli „zásluhy“.
46

 Mezi 

nimi byl i Frank, který navíc povýšil na brigadeführera SS. Byl také členem Himmlerova 

štábu, ve kterém se staral o doplňující volby do německého říšského sněmu, a byl také 

jedním ze 41 zvolených poslanců. 

Jak později ve své výpovědi v pankrácké věznici Frank vypověděl, byl zásah proti 

Československu připravován po celou dobu. „Počátkem roku 1939 byly uveřejněny 

v říšskoněmeckém tisku články, jak zle je nakládáno s Němci, kteří zůstali ve zbytku 

Československa.“
47

 Hned 21. října 1938 přitom Hitler uloţil vojenským činitelům, aby 

projednali otázku likvidace zbytku ČSR.
48

 

K vyvolání rozkladu Československa se nacisté snaţili vyuţít separatistických 

tendencí Slovenska, kde ovládla politický ţivot HSĽS. Hlinkova strana také plně vyuţila 

oslabení pomnichovské republiky, uţ 6. října 1938 došlo k vyhlášení autonomie 

Slovenska a ustavení první autonomní vlády v čele s Jozefem Tisem.
49

 Manifest 

slovenského národa ze 7. října 1938 ţádal pro Slovensko právo na sebeurčení, hlásil se 
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k Mnichovské dohodě, ţádal záruky hranic a mezinárodní ochranu slovenské menšiny 

v zahraničí.
50

  

Vláda se snaţila zlepšit vzájemné vztahy Čechů a Slováků. Slovensko však své 

poţadavky stále stupňovalo. Na 14. března 1939 byl svolán slovenský sněm a ten bez 

jakýchkoliv problémů přijal zákon o samostatném slovenském státě. Zároveň byla 

sestavena nová vláda v čele s Jozefem Tisem. 

Odpoledne téhoţ dne odjel prezident Emil Hácha
51

 do Berlína, kde „poţádal vůdce a 

říšského kancléře o ochranu“. O jednání informoval ministr zahraničí Chvalkovský 

v oficiálním vyjádření: 

Vůdce německé říše Adolf Hitler v přítomnosti ministra zahraničí německé říše přijal 

prezidenta republiky a zahraničního ministra česko-slovenského na jejich přání. Při 

schůzce byly projednány s veškerou otevřeností všechny události posledních týdnů na 

území česko-slovenského státu. Obě strany daly shodně výraz svému přesvědčení, ţe 

cílem všeho jejich snaţení je udrţení pokoje, míru a pořádku, aby tomuto cíli vyhověl a 

docílil konečného usmíření, ţe osud českého národa a země skládá v důvěře v ruce 

vůdce německé říše. Vůdce toto prohlášení přijal a vyjádřil své rozhodnutí, ţe český 

národ vezme v ochranu německé říše a ţe se mu zaručí autonomní vývoj jeho 

národního ţivota tak, jak je jeho svérázu přiměřený…
52

 

Podle Franka spojil Hitler zřízením protektorátu to, co odjakţiva patřilo k sobě – 

Čechy a Moravu a německou Říši: „Výnos Vůdcův, který byl toho dne vyhlášen - ţádná 

mezinárodně-právní smlouva mezi dvěma stranami, nýbrţ státoprávní akt, vyplývající ze 
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svrchovanosti Říše - o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, navazuje na tisíciletou 

příslušnost tohoto prostoru k Německé říši a výslovně se jí dovolává.“
53

 Češi se podle něj 

museli s vyhlášením protektorátu smířit, „protoţe v budoucnosti Evropa můţe ţíti bez 

Čechů, ale Češi nemohou ţíti bez silné Německé říše, sedm milionů Čechů musí uznati 

bezpodmínečné přednostní postavení 85 milionů Němců a podříditi své zvláštní zájmy 

zájmům říšským.“
54
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2. ČINNOST K. H. FRANKA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA 

Frank byl v protektorátní nacistické hierarchii vţdy na druhém místě. Hitler ho v roce 

1939 pověřil funkcí státního tajemníka. V roce 1943 se pak Frank stal německým státním 

ministrem pro Čechy a Moravu. Měl tak v rukou vládní záleţitosti, zahrnující ochranu 

říšských zájmů v protektorátu. Říšský protektor byl zástupcem Hitlera jako hlavy říše.  

 

2.1. K. H. FRANK JAKO STÁTNÍ TAJEMNÍK 

Frank se po vyhlášení protektorátu několikrát sešel s Hitlerem. Nejprve dostal příkaz 

dostavit se spolu s Henleinem do České Lípy, kam zvláštním vlakem Hitler přijel.  

16. března 1939 mu Hitler během pobytu na Praţském hradě oznámil, aby byl připravený, 

ţe ho bude potřebovat. O dva dny později přijel do vídeňského hotelu Imperial, kam si 

Hitler povolal i Konstantina von Neuratha
55

. Ten byl jmenován do funkce říšského 

protektora. Frank se stal státním tajemníkem.
56

 Předpokládalo se, ţe bude obhajovat a 

prosazovat základní ideje říšskoněmeckého nacismu, zejména germanizaci „českého 

prostoru“, a zároveň ţe jako reprezentant sudetoněmecké skupiny zapojí její zájmy do 

celkové politiky Velkoněmecké říše vůči protektorátu.
57

 

„Jmenování státním tajemníkem byl jsem zcela překvapen. Toto jmenování pokládal 

jsem za rozkaz Hitlerův a dělal jsem si starosti, jak budu moci jako neúředník a správní 
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neodborník vykonávat úřad státního tajemníka. Přesto, ţe to bylo proti zásadě práva 

sebeurčení, mnou do 1. října 1938 hájeného, převzal jsem tuto funkci, jelikoţ to byl rozkaz 

Hitlerův,“ popsal Frank později své pocity při policejním výslechu.
58

 

 

2.1.1. Činnost K. H. Franka v protektorátu v době říšského protektora von Neuratha 

Nacisté, včetně Franka, se svých funkcí plně ujali uţ od prvních dnů a začala vznikat 

nařízení měnící ţivot v protektorátu. Před českými nápisy se například musely uvádět 

nápisy v němčině, a to ať uţ u názvů ulic, na výlohách obchodů nebo u škol a kanceláří.   

Týden před přepadením Polska, a tím začátkem druhé světové války,
59

 upozornil 

Frank předsedu vlády Eliáše
60

 v rámci zavádění opatření, ţe i šeptaná propaganda se bude 

trestat jako sabotáţ.
61

 

V den invaze do Polska, 1. září 1939, bylo německou tajnou státní policií na Frankův 

příkaz zatčeno na dva tisíce rukojmí. „Je mi známo, ţe státní policie obdrţela uprostřed 

srpna 1939 příkaz od říšského hlavního bezpečnostního úřadu sestavit seznamy osob 

politicky nespolehlivých, tzv. Maffie. Za takto politicky nespolehlivé osoby byli pokládáni 

příslušníci Sokola, určití význační legionáři, prominentní osobnosti z kruhů levicových 

stran a osoby, které nebyly nakloněny říši tak, ţe se na ně hledělo jako na osoby říši 

nespolehlivé. Bylo to asi dva tisíce osob, které přišly do různých koncentračních táborů,“ 
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prohlásil Frank při výslechu.
62

 O osud těchto lidí se Frank dále nezajímal, protoţe k tomu 

podle svých slov neměl příleţitost. 

 S počtem příkazů však rostl odpor Čechů. Nacisté měli obavy především z 28. října 

1939, dne jednadvacátého výročí vzniku Československa. Frankovi se prý do rukou 

dostala zpráva, ze které vyplývalo, ţe se na tento den chystá řada „zamýšlených jednání 

říši nepřátelských“.
63

 

Německým vedoucím místům bylo oznámeno, ţe se český národ nikdy vnitřně nesmíří 

s nacionálně socialistickým reţimem a ţe se bude stále pokoušet o znovudobytí státní 

svobody. Odbojné skupiny různé síly pokoušely se téţ soustavně rušit v různé době tzv. 

klid a pořádek, a také jej rušily. Zvláště k 28. říjnu bylo očekáváno, ţe silnější skupiny 

hnutí odporu přikročí k demonstrativním akcím, aby dokumentovaly světu, ţe český 

národ není srozuměn ani s protektorátní vládou ani s tím, aby byl veden nacionálně 

socialistickou říší.
64

 

V den výročí vzniku Československa se v průvodech sešlo aţ sto tisíc lidí.
65

 To podle 

Franka nacisty překvapilo, neboť prý takový rozsah nečekali. Střediskem demonstrace 

bylo praţské Václavské náměstí, Příkopy a Karlovo náměstí. Demonstranti volali „Ať ţije 

Beneš!“, „Ať ţije Československo!“ nebo „Pryč s Hitlerem!“.
66

 Nacisté se demonstraci 

pokusili rozpustit, Hitler přikázal potlačit nepokoje všemi prostředky, a to třeba i 

nejtěţšími zbraněmi. Vyhroţoval i zrušením protektorátní autonomie. Jedna kulka při tom 

zabila pekařského dělníka Václava Sedláčka, druhá těţce zranila studenta medicíny Jana 

Opletala.  
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Potlačování nepokojů se účastnil také Frank. Sám osobně napadl nic netušícího 

chodce, srazil ho k zemi a kopal do něj, Stejným způsobem napadl starou ţenu, kterou 

několikrát ztloukl bičíkem, a stejně si počínal vůči demonstrantům na Můstku, kde také 

dal rozkaz SS lid napadnout.
67

 

Další demonstrace, tentokrát mnohonásobně větší, následovala 15. listopadu 1939 

v souvislosti s Opletalovým pohřbem. Zúčastnili se ho nejen rodinní příslušníci, ale také 

profesoři a na čtyři tisíce vysokoškolských studentů.
68

 Zpočátku se zdálo, ţe vše proběhne 

v klidu a podle reţie protektorátní policie. Na různých místech se ale začali shlukovat 

studenti a zpívali národní hymnu a písně, zaznívaly i protiněmecké výroky. Na několika 

místech se demonstranti střetli s policií. Na Národní třídě několik studentů zranilo 

Frankova řidiče, kterého Frank poslal proti chodcům.
69

 

Hitler tím byl znepokojený a zavolal si proto k sobě Franka. Organizátoři demonstrací 

měli být zastřeleni a mnoho studentů mělo skončit v koncentračních táborech.
70

 Kromě 

toho Hitler rozkázal na tři roky zavřít všechny české vysoké školy.  

Frank konal přesně podle Hitlerových rozkazů. Sám se účastnil výslechů studentů, 

kteří byli zatčeni při raziích na kolejích. Výsledkem bylo zastřelení devíti z nich
71

  

17. listopadu 1939 a odeslání asi 1 200 studentů do tábora v Sachsenhausenu, a to bez 

prokazování jakékoliv viny, bez výslechu a moţnosti obhajoby.
72

 V poválečné výpovědi 
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Frank přiznal, ţe tyto exekuce byly podle lidských citů a lidských zákonů vraţdou.
73

 

„Zastřelení studentů nemělo ţádný právní podklad, ale byl to rozkaz vůdcův, který pro 

mne byl zákonem. Souhlas k popravám dal jsem pouze jako Hitlerův zmocněnec a 

uznávám, ţe za smrt studentů je odpověden Hitler, Himmler a já, neboť studenti byli 

zastřeleni bez soudu,“ řekl Frank u soudu.
74

 

Majetek deseti vysokých škol a samostatných fakult si většinou přisvojily německé 

školy. Správou a rozhodováním o pouţití veškerého materiálu byl pověřen říšský komisař 

ustanovený úřadem říšského protektora. 

Po uplynutí avizovaných tří let bylo zřejmé, ţe se vysoké školy neotevřou, na 

ostatních se navíc mělo vyučovat jen německy. Později ale Frank ještě přitvrdil a povolil 

přechod z obecných na měšťanské školy jen 35 procentům dětí.
75

 Většina Čechů by podle 

tohoto plánu dosáhla jen pětiletého základního vzdělání a kulturní úroveň celého národa 

by se tak rapidně sníţila. 

Z Frankova popudu byla také od roku 1939 sledována činnost Sokola, která přispívala 

k posilování českého cítění. 12. dubna 1941 pak úřad říšského protektora vydal výměr, 

který zastavil veškerou sokolskou činnost. Tento výměr je podepsán Frankem,
76

 který se 

zaslouţil i o další zpřísnění. V říjnu 1941 byla dalším výměrem organizace rozpuštěna a 

na Frankův rozkaz byli všichni činovníci zatčeni.
77

 

Nacisté nadále připravovali likvidaci Čech a Moravy. „Tyto země musí se stát 

v budoucnu podle staleté historické tradice jádrem i srdcem pevniny v německém moři,“ 

prohlásil Frank na zasedání Německé hospodářské společnosti pro Čechy a Moravu.
78

 

                                                           
73

 Zpověď K. H. Franka, s. 63. 

74
 Český národ soudí K. H. Franka, s. 91 

75
 Moulis, M., Tomášek, D.: K. H. Frank, s. 214. 

76
 Český národ soudí K. H. Franka, s. 63. 

77
 Tamtéţ, s. 64. 

78
 Tamtéţ, s. 58. 



36 

 

Frank také pokračoval v podpisování rozsudků smrti na základě tzv. 

sonderbehandlungu. To znamenalo provedení exekuce ve zvláštním řízení, a to buď 

zavraţděním u gestapa, nebo utýráním v koncentračním táboře.
79

 

Zároveň Frank Hitlerovi v říjnu 1940 načrtl plán na řešení české otázky; nabídl tři 

moţnosti:  

- zgermanizování Moravy a pro český národ ponechání jenom zbytku Čech; tím by bylo 

dosaţeno přímého německého spojení rakouských Němců s Němci ve Slezsku a Češi by 

byli izolování 

- úplné vysídlení Čechů
80

 a obydlení území německým obyvatelstvem 

- asimilace českého ţivlu takovým způsobem, ţe by část národa byla poněmčena a zbytek – 

zejména inteligence, kterou by uţ nebylo moţné získat pro nacistickou ideologii, by byl 

vyhlazen
81

 

Začátkem roku 1941 diskutovala protektorátní vláda a úřad říšského protektora otázku 

legionářů. Frank nařídil odstranit legionáře z veřejných sluţeb, protoţe to byla skupina 

nesoucí myšlenku československé státnosti. Legionáři podle Franka neuznali rozpad 

Československa.
82

 Legionářem však byl i předseda vlády Alois Eliáš, který Frankovu 

činnost povaţoval i za útok proti svojí osobě. Rozhodl se dokonce podat demisi, přičemţ 

ostatní ministři chtěli odstoupit s ním. 
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2.1.2. Činnost K. H. Franka v protektorátu v době zastupujícího říšského protektora 

Heydricha 

V létě 1941 v protektorátu sílil protinacistický odboj – rostl počet ilegálních časopisů 

a letáků, dílčích stávek i sabotáţí, objevily se také první parašutistické výsadky. Podle 

Franka to byl důsledek intenzivní propagandy československé zahraniční vlády 

v Londýně.
83

  

Hitler byl o situaci informován z několika stran. Referovali o tom mimo jiné velitel 

bezpečnostní policie nebo velitel pořádkové policie. Na konci září 1941 proto Hitler 

povolal říšského protektora i státního tajemníka do Německa, kde prohlásil, ţe je potřeba 

zavést ostřejší kurz, protoţe dosavadní odstrašující opatření nepomohla. Neurath byl 

odvolán na zdravotní dovolenou a zastupujícím říšským protektorem se stal dosavadní šéf 

Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich, který „zasáhne jistě s patřičnou 

přísností a obnoví pořádek“.
84

 Frank tak i nadále zůstal druhým muţem v protektorátu. 

Heydrich do Prahy přiletěl poprvé 27. září 1941. Ještě ve stejný den byl zatčen 

předseda protektorátní vlády Eliáš.
85

 Heydrich o budoucím Eliášově procesu jednal uţ 

před příchodem do Prahy v Berlíně s předsedou Volksgerichtu (Lidového soudu) 

Thierackem. Eliáš byl gestapem obviněn z udrţování spojení s hnutím odporu 

v protektorátu a také z toho, ţe měl spojení s československou zahraniční vládou 

v Londýně.
86

 Eliášův výslech trval dva dny. Poté byla vypracována obţaloba, kterou ještě 

před tím, neţ byla poslána soudu, schválil Frank. Soudní přelíčení s Eliášem se konalo  

1. října 1941. 
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Před soud byl předveden také bývalý praţský primátor Klapka. Ten byl tou dobou ve 

vězení uţ čtrnáct měsíců, jeho konfrontace s Eliášem byla proto prý dramatická. Sám byl 

zlomen neustálými výslechy, a protoţe na následující den bylo naplánováno jeho vlastní 

přelíčení, snaţil se především zachránit sám sebe. Vypověděl proto, ţe ho do odbojového 

hnutí svedl právě ministerský předseda.
87

 

Soud vynesl nad oběma muţi rozsudek smrti. Klapka byl popraven 4. října 1941, 

Eliášův rozsudek Hitler odloţil na neurčito.
88

 Podle Franka bylo důvodem odkladu 

očekávání gestapa, ţe se před vykonáním rozsudku Eliáš přizná k další činnosti nebo 

budou objeveny další stopy pro probíhající pátrání.
89

 

Den po Heydrichově příjezdu do Prahy, 28. září 1941, byl také vyhlášen civilní 

výjimečný stav
90

 s tím, ţe při jeho provádění bylo moţné „uchýlit se od platného 

práva“.
91

 „Všechna jednání nepřátelská říši a ilegální drţba střelných zbraní podléhají 

stannému právu,“ stálo ve výnosu, který se na nařízení odvolával.
92

 K souzení byly 

zavedeny stanné soudy, které vynášely rozsudky trojího druhu – trest smrti, předání 

gestapu nebo osvobození. 

Heydrich stanné právo zrušil aţ 20. ledna 1942. Od konce září 1941 do ledna 1942 

stanné soudy odsoudily k trestu smrti 489 osob a 1 673 jich poslaly do koncentračních 

táborů. Praţský stanný soud vynesl rozsudek smrti nad 234 lidmi, ten brněnský pak nad 

255 osobami. Celkový počet zatčených se pohyboval mezi čtyřmi a šesti tisíci lidmi.
93
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Rozsudky stanných soudů ještě podepisoval zastupující říšský protektor nebo Frank, 

jakoţto „vyšší vedoucí SS a policie“.
94

 Jak sám přiznal ve svých pozdějších výpovědích, 

soudní spisy vůbec neznal a nezajímal se o to, jestli byly pravdivé. „Není mi známo, kolik 

osob bylo popraveno během prvního stanného práva, a také jsem se o to nezajímal. […] 

Zde jsem prostě vykonával jako v mnoha ostatních případech rozkaz, aniţ bych o 

správnosti takového rozkazu přemýšlel,“ prohlásil u soudu ve snaze ospravedlnit se.
95

 

Heydrich a Frank měli na Čechy a české území stejný názor. Dne 2. října 1941 pronesl 

Heydrich projev k zaměstnancům úřadu říšského protektora, který tento názor ilustruje. 

Konstatoval, ţe dostal od Hitlera rozkaz s veškerou přísností zakročit proti českému 

obyvatelstvu, aby si uvědomilo svou příslušnost k Říši. Český prostor přitom musí být 

osídlen Němci, podle staré metody se tak chtěl pokusit udělat z české čeládky Němce.
96

 

Stejná slova platila i v otázce Ţidů v protektorátu. Uţ v létě 1941 se na Hitlerův příkaz 

začaly na celém území náleţícím k říši realizovat přípravy k vyhlazení ţidovského, ale i 

romského obyvatelstva. Na říjnovém jednání vedoucích činitelů okupační moci bylo 

rozhodnuto o zřízení ghetta Terezín. Podle některých zdrojů toto místo navrhl Frank. 

Zřídit ho ale v únoru 1942 nechal Heydrich jako zastupující říšský protektor.  

O Frankově protičeském postoji svědčilo podle obţaloby také odstranění hrobu 

Neznámého vojína, pohřbeného v kapli Staroměstské radnice. V květnu 1941 se 

s Frankem spojil Fritz Amreich z praţského ţupního vedení NSDAP s ţádostí o řešení 

rozporů v povinnosti pozdravu.
97

 Frank tak dal rozkaz, aby se přestalo se zdravením. Na 

přelomu roků 1941 a 1942 však nařídil i úplné odstranění hrobu. Tělesné ostatky byly 

uloţeny do krabic a předány gestapu, kde zůstaly aţ do poloviny dubna 1945, kdy je 

Frank nařídil odvézt do Terezína a spálit. 
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19. ledna 1942 byla ustavena nová protektorátní vláda. Výrazně se sníţil počet 

ministrů a zasedli v ní i Němec Walter Bertsch a kolaborující novinář Emanuel Moravec. 

Heydrich chtěl z vlády učinit prodlouţenou ruku říšského protektora a spokojeně 

informoval Berlín, ţe „nová vláda bude pracovat pro zájmy Říše v daleko větší míře neţ 

její předchůdkyně“.
98

 „Vedle předsedy vlády Krejčího je sloţena ze tří ministrů – 

odborníků (Kamenický, Kalfus, Hrubý), ze dvou, ‚kteří se nám osobně zavázali a bez 

výhrad spolupracují na nové úrovni říšské‘ (Moravec, Bienert), a z našeho důvěrníka ve 

vládě, člena strany Bertsche“.
99

 

 

2.1.3. Činnost K. H. Franka v protektorátu po atentátu na Reinharda Heydricha 

Dne 27. května 1942 byl v Praze – Kobylisích spáchán atentát na Reinharda 

Heydricha, který skončil v nemocnici s váţným zraněním. Frank, v tu chvíli fakticky 

nejmocnější muţ v protektorátu, okamţitě odjel na místo atentátu, kde nařídil praţskému 

policejnímu řediteli Charvátovi uzavřít silnice vedoucí z Prahy a také vlaková nádraţí. 

Sám telefonicky informoval Hitlera a Himmlera, kteří uţ však měli vlastní policejní 

zprávu. 

Ještě téhoţ dne vydal Frank vyhlášku o zavedení výjimečného stavu, která obsahovala 

zákaz vycházet v noci pod pohrůţkou zastřelení kaţdého, kdo neuposlechne výzvy. 

V noci pak bylo provedeno rozsáhlé pátrání a celá Praha byla prohledána.
100

  

Současně vydal Frank policejní nařízení, kterým upozornil na vypsání odměny deset 

milionů korun za dopadení pachatele a současně zopakoval hrozbu z vyhlášky o 

výjimečném stavu – kdo by schovával pachatele atentátu, pomáhal jim, nebo jen jejich 

pobyt neoznámil, byl by s celou rodinou zastřelen.
101
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Uţ večer v den atentátu přijel do Prahy Kurt Daluege, Heydrichův nástupce ve funkci 

zastupujícího říšského protektora. Frank se při návštěvě v Hitlerově hlavním stanu ve 

Východním Prusku zeptal, proč Hitler zvolil právě Daluegeho. Hitler Frankovi vysvětlil, 

ţe Daluege, hodností nejvyšší vedoucí SS, byl vzat jako policista, protoţe bylo nutno 

zasáhnout nejostřejšími policejními prostředky. Tím prý Frank neměl být zatěţován, jeho 

bylo údajně potřeba pro státně politický úkol.
102

 

Hitler navíc prý prohlásil, ţe úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě 

povaţuje za místo pro penzistu. „Vy jste v protektorátu – řekl mu tehdy Hitler – element 

trvalý, politický ministr, bez jehoţ vědomí a schválení nemůţe být proveden ţádný 

politický akt.“
103

 

Po válce se Frank bránil Daluegeho tvrzením, ţe všechny policejní akce konal 

nepolicista Frank z vlastní iniciativy a na vlastní odpovědnost.
104

 Podle Franka si Daluege 

vyhradil jako zastupující říšský protektor absolutní státně politické vedení protektorátu a 

chlubil se svou prací, například úspěchy proti hnutí odporu. „Je více neţ neslavné chtít 

dnes tvrdit, ţe dával pouze správní pokyny a ţe všechny politické akty, především 

policejní, byly prováděny mnou… Daluege byl na své výslovné přání stále přesně 

informován o kaţdém politickém opatření, vydával o nich konečná rozhodnutí a tím je 

plně odpovědný,“ tvrdil Frank při výslechu.
105

 

Německý teror v protektorátu se stále stupňoval. Do 3. července 1942, kdy bylo 

stanné právo zrušeno, bylo popraveno na 1 700 osob, často pro maličkosti, z důvodu 

označeného jako „schvalování atentátu“.
106
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Pátrání po pachatelích atentátu však nepřinášelo ţádné výsledky. Pátrala přitom nejen 

německá policie, ale také všechny sloţky NSDAP, gestapo, kriminální policie, Land- a 

Stadtwacht; celkem přes 450 tisíc lidí.
107

 

Heydrich svému zranění podlehl osmý den po atentátu, 4. června 1942. Do Prahy 

v ten den přijel Heinrich Himmler a schválil Frankem nařízené a organizované represe. 

Heydrichovy ostatky odvezl Himmler s Daluegem 8. června vlakem do Berlína. Frank do 

Německa přijel o den později na pohřeb. Spolu s protektorátní vládou a prezidentem 

Háchou se zúčastnil jednání u Hitlera. Ten jim vyhroţoval, ţe pokud nebudou pachatelé 

atentátu dopadeni, nezalekne se prý nejkrajnějších odvetných opatření. Šlo podle něj uţ o 

přímou existenci českého národa. Frank později o schůzce sepsal záznam: 

Vedu tuto válku, abych dal Evropě konečně klid a mír. Odstraním všemi prostředky 

kaţdého rušitele, který mi stojí v cestě. […] Nic mi nezabrání, abych vysídlil několik 

milionů Čechů z Čech a Moravy, kdyţ odmítnou ţít společně v míru. Neboť jinak by 

bylo v tomto prostoru místo jen pro jednoho. Jeden ze dvou národů by musel ustoupit. 

Jsem pevně rozhodnut nikdy se nevzdat Čech a Moravy. […] Dnes mi jiţ nejde o 

nějaké směšné formulace autonomie, neboť jde o osud, ţivot a budoucnost českého 

národa.
108

 

Ještě před tím, neţ k němu přišel Hácha a protektorátní vláda, prohlásil Hitler před 

Frankem, ţe české obce, kde se atentátníci před svým činem ukrývali, musí být zničeny. 

Není jasné, kdo přišel s myšlenkou na vyhlazení Lidic, návrh byl však akceptován a 

Daluege i Frank dělali vše pro to, aby byl plán uskutečněn. Frank příkaz telefonoval do 

Čech. Svědčí o tom zpráva velitele Sicherheitspolizei Böhma: „Dne 9. června 1942 

v 19.45 mi sdělil Gruppenführer Frank po rozmluvě s Hitlerem, ţe s obcí Lidice má být 

naloţeno takto: všichni muţi mají být zastřeleni; všechny ţeny mají být poslány do 

koncentračního tábora; děti mají být shromáţděny, a pokud jsou schopny poněmčení, 
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dodány do SS rodin v Německu, ostatní do jiné výchovy; obec má být vypálena a srovnána 

se zemí.“
109

 

Za důkaz provinění obyvatel Lidic byl vydáván dopis, podle kterého dva občané této 

obce uprchli za hranice a slouţili v československé zahraniční armádě. Protoţe se 

prokázalo, ţe atentát spáchali parašutisté, stačila i pouhá domněnka, ţe jeden z těchto 

emigrantů by jím mohl být. 

V noci z 9. na 10. června 1942 byly Lidice obklíčeny. Všichni lidičtí muţi byli 

odvedeni do sklepa Horákova statku, ţeny a děti do místní školy, odkud byly odvezeny do 

koncentračních táborů a děti schopné poněmčení umístěny do německých rodin. 

O Frankově účasti na lidické akci existují dvě verze. Podle té první dorazil do obce, 

kdyţ ještě stála, a osobně se zúčastnil exekuce zdejších muţů. Tak u soudu vypověděli 

svědci Felkl a šéf kladenského gestapa Harald Wiesmann.
110

 Podle druhé verze, kterou 

přinesl sám Frank po válce, přijel aţ po události jen na kontrolu, zda bylo všechno 

splněno. Podle hlášení šéfa bezpečnostní policie Böhma dorazil Frank do Lidic aţ 10. 

června v 11 hodin. 

Do Lidic přijel Frank ještě dvakrát. Krátce po tragédii zde dojednával likvidaci trosek 

a později se přijel podívat, kdyţ byly tyto odklízecí práce téměř u konce. 

Jak Frank vypověděl u soudu, o lidskosti při události neuvaţoval. Povaţoval prý 

vypálení Lidi sice za tvrdé, ale správné. „Slouţil jsem tehdy Adolfu Hitlerovi a všechny 

jeho rozkazy jsem bez rozmýšlení prováděl, i kdyţ podobný rozkaz byl z lidského měřítka 

zločinem – jako odvlečení lidických dětí,“ vypověděl u soudu.
111

 

Protoţe bylo pátrání po atentátnících stále bezvýsledné, nařídil podle Franka Himmler 

popravit podle stanného práva 30 tisíc Čechů. Tomu se údajně Frank vzepřel a vyţádal si 

návštěvu u Hitlera, kterému nápad rozmluvil. Argumentoval tím, ţe by takový zákrok byl 
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politicky neúnosný pro další spolupráci s Čechy. Obţaloba poté u soudu také upozornila, 

ţe Frankovi nešlo o ţivoty českých obyvatel, ale ţe se zřejmě také bál dopadu na 

hospodářské vyuţití českého prostoru, které by uškodilo Německu.
112

 

Při pátrání po pachatelích měla pomoci vyhláška, podle které nebude ten, kdo přispěje 

k objasnění atentátu do 18. června 1942 večer, zastřelen. Kdo by tak ale neučinil, byl by 

zastřelen i se svou rodinou. Dva dny před vypršením lhůty se skutečně přihlásil bývalý 

český parašutista Karel Čurda a vyzradil, kde se atentátníci ukrývali. V den, kdy mělo 

ultimátum vypršet, obklíčili nacisté kostel sv. Cyrila a Metoděje v praţské Resslově ulici, 

kde se parašutisté schovávali. Frank obléhání kostela přihlíţel, asi pět set nacistů se 

pokoušelo zdolat sedm parašutistů po šest hodin. Nakonec se Češi neubránili a někteří 

byli zastřeleni, jiní se zastřelili sami. Frank poté také dohlíţel na pokládání těl před kostel. 

Mrtvoly později převzalo gestapo a hlavy odvezlo do kriminalistického muzea, údajně pro 

vědecké účely. 

Dopadením atentátníků pominul důvod pro stanné právo, a tak bylo 3. července 1942 

zrušeno. Ještě předtím byl však popraven předseda protektorátní vlády Eliáš odsouzený 

v říjnu předchozího roku. Ve středu 24. června 1942 byla také zlikvidována obec Leţáky 

na Chrudimsku, jejíţ obyvatelé údajně schovávali parašutisty, kteří se podíleli na atentátu, 

a vysílačku obsluhovanou parašutistou Potůčkem. Všech dvaatřicet dospělých obyvatel 

Leţáků bylo popraveno a jedenáct dětí skončilo v koncentračních táborech, odkud se 

vrátily jen dvě. Informace o vysílačce byly pravdivé. Přestoţe byl přístroj včas dopraven 

do bezpečí a o jeho fungování vědělo jen několik málo lidí, byli na základě kolektivní 

viny potrestáni všichni obyvatelé. Toto rozhodnutí prý přišlo na pováţenou i samotnému 

šéfovi nacistické propagandy Goebbelsovi.
113

 Likvidace Leţáků ještě více poškodila 

špatné jméno Německa v té době. 

Další vlna teroru, kterou přikázal Frank, začíná na jaře 1943. Po řeči prezidenta 

Beneše na začátku roku, kterou přenášel britský rozhlas, dal Frank příkaz vedoucímu 
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gestapa Geschkovi, aby bylo několik lidí blízkých Benešovi odvezeno do koncentračního 

tábora.
114

 Frank přitom vyhroţoval i dalším zatýkáním: „Kdyby se Beneš i v budoucnu 

pokoušel štvát z anglické klubovky české obyvatelstvo protektorátu k odboji, bude 

přiměřeně velký počet dalších příslušníků české destruktivní vrstvy intelektuálů 

s výhradou ostřejších opatření dán do koncentračního tábora.“
115

 

Kromě toho bylo k zamezení poslechu rozhlasu nařízeno vynětí krátkých vln. 

Odstraněné krátké vlny však byly všemoţně nahrazovány a poslech neustával. 

 

2.2. K. H. FRANK JAKO NĚMECKÝ STÁTNÍ MINISTR V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 

V létě 1943 skončilo působení zastupujícího říšského protektora Kurta Daluege. Dne 

20. srpna 1943 byl říšským protektorem jmenován Wilhelm Frick
116

, jenţ svůj úřad začal 

vykonávat 14. října 1943. Povýšení se dočkal i Frank, který byl jmenován SS-

Obergruppenführerem a zároveň se stal německým státním ministrem v Čechách a na 

Moravě. 

Frank tím na sebe strhl veškerou výkonnou moc, říšský protektor uţ jen zastupoval 

Adolfa Hitlera, rozhodoval o ţádostech o milost, jmenoval úředníky a měl být informován 

o běţných záleţitostech.
117

 Postupně se však Frank dostával do konfliktů s říšskou vládou. 

Vedoucí říšské kanceláře Lammers Frankovi vycházel vstříc, v roce 1944 však posílil svůj 

vliv Bormann, a Frank si později stěţoval na to, ţe musel bojovat proti berlínskému 
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centralismu. Bránil se omezování vlastní moci, přičemţ svůj postup proti Čechům nijak 

nezměnil a bez rozsudku a jen z jeho rozkazu byli Češi dále popravováni.
118
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3. ČINNOST K. H. FRANKA NA KONCI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 

V roce 1944 uţ byla německá situace ve válce velmi špatná a bylo jasné, ţe Německo 

bude poraţeno. V protektorátu výrazně zesílila činnost parašutistů, doplňovala ji navíc 

partyzánská aktivita. Gestapo uţ situaci samo nezvládalo, byla proto zřízena zvláštní 

komanda (Sonderkommandos), zvláštní štáb k potírání partyzánů a nasazeny svazy SS a 

pořádkové a bezpečnostní policie. Bylo provedeno i několik zvláštních akcí proti 

partyzánům. 

Přestoţe uţ Německo nebylo daleko od poráţky, někteří nacisté si stále zachovávali 

naději na vítězný konec. Jedním z nich byl i Frank, který 4. dubna 1945 předloţil 

Hitlerovi plán, podle kterého by měla být k Britům a Američanům vyslána delegace, která 

by projednala podmínky kapitulace. Tím chtěl Frank vrazit klín mezi spojence a vzbudit u 

nich vzájemnou nedůvěru.
119

 Hitler však Frankův plán odmítl a navíc mu zakázal 

podnikat samostatně jakékoliv kroky. Frank ale neuposlechl, coţ mu umoţnil všeobecný 

chaos v nacistickém Německu, a delegaci sloţenou i z Čechů na západ skutečně vyslal. 

Nedočkal se však ţádného úspěchu. 

Hromadné vraţdy na Frankův přímý rozkaz byly na konci války stále běţnou praxí. 

Ještě 2. května 1945 nechal Frank gestapem popravit 22 lidí z Přerova.
120

 Frank však 

tento rozkaz při výslechu popřel s tím, ţe on sám uţ byl v té době přesvědčen o německé 

poráţce a o bezvýslednosti dalšího boje. 

Dne 4. května 1945 navštívil Frank také velkoadmirála Dönitze v hlavním stanu ve 

Flensburgu a v noci na 5. května se vrátil do Prahy. U soudu vypověděl, ţe od Dönitze 

dostal plnou moc k odevzdání správy protektorátu nové vládě. Přijal proto předsedu 

protektorátní vlády Bienerta, aby s ním začal vyjednávat. Po vypuknutí praţského 

povstání uţ podle svých slov Frank nehrál ţádnou politickou roli, sám ani nepodepisoval 

kapitulační podmínky. Ty podepsal Toussaint. 
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Den po skončení války, brzy ráno 9. května 1945, Frank s rodinou z Prahy rychle ujel 

směrem na západ, aby nepadl do sovětského zajetí, ale k Američanům. Stihl to na 

poslední chvíli, protoţe ještě neţ kolona dojela k Berounu, na hranici Prahy dorazila 

sovětská vojska. Frank byl zatčen u Rokycan, kde ho poznal český četnický stráţmistr 

Štefl.
121

 

Ještě před odjezdem, 24. dubna 1945, si Frank nechal vyplatit valuty v Národní bance. 

Šlo prý o prodej státnímu ministerstvu k německým obranným účelům, tedy „na opatření 

německých ţen, dětí a Němců vůbec při jejich útěku z Československé republiky.“
122

 

Hospodářští znalci však u soudu prodej označili za loupeţ valut, při které Frank zneuţil 

tísně způsobené německou persekucí, aby se obohatil na úkor státu.
123
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4. VYDÁNÍ K. H. FRANKA DO ČESKOSLOVENSKA 

K. H. Frank se do Československa vrátil 8. srpna 1945. Předtím pobýval v americkém 

zajetí ve Wiesbadenu, kde byl na konci května rozpoznán a poté vyslýchán 

československým delegátem v Komisi Spojených národů pro vyšetřování válečných 

zločinců Bohuslavem Ečerem. Ten také zaţádal spojeneckou komisi o Frankovo vydání 

do Československa.  

Dohoda o jeho vydání byla uzavřena 16. července 1945. Frank měl být podle ní vydán 

k potrestání do své rodné země pod podmínkou, ţe pokud bude odsouzen k trestu smrti, 

nebude trest vykonán do té doby, dokud bude Franka potřebovat spojenecká komise jako 

obţalovaného nebo svědka při mezinárodním vyšetřování.
124

 

Po přistání na ruzyňském letišti 8. srpna 1945 byl Frank převezen do budovy 

krajského soudu na Pankráci a poté do pankrácké věznice, kde zůstal aţ do soudního 

procesu v březnu 1946. V den příletu do Prahy začaly také výslechy a bylo zahájeno 

přípravné vyšetřování. Frank vypovídal nejen o své činnosti, ale také jako svědek 

k dalším procesům s nacistickými představiteli. 

Návrh na zahájení trestního řízení proti K. H. Frankovi podal veřejný ţalobce u 

Mimořádného lidového soudu v Praze 4. března 1946 (viz kapitola 7. Soudní proces s K. 

H. Frankem).  
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5. MÉDIA V POVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 

S koncem druhé světové války se systém československého tisku změnil. Noviny a 

časopisy nesměly být předmětem výdělečného podnikání, ale staly se národním 

majetkem.
125

 Na sjezdu v Košicích v dubnu 1945 se shodli zástupci Komunistické strany 

Československa, Československé sociální demokracie, Československé strany národně 

socialistické a Československé strany lidové, ţe nezávislý tisk nebude povolen. 18. května 

1945 pak bylo na základně vyhlášky ministerstva informací zastaveno vydávání všech 

periodik kromě deníků stran sdruţených v Národní frontě. Vydavateli tak mohly být jen 

uznané politické strany, státní úřady a veřejnoprávní instituce.
126

 

Zároveň přestala vycházet protektorátní periodika, zanikly tak například deníky 

Venkov, Večer nebo Národní politika. Jiné listy musely změnit název; České slovo se 

proto změnilo na Svobodné slovo a Lidové listy na Lidovou demokracii. K tomu byla 

obnovena periodika, která nesměla za okupace vycházet. Opět se tak začalo vydávat Rudé 

právo, Právo lidu a Národní osvobození. 

Celkově počet titulů vydávaných v Československu klesl. Zatímco v roce 1940 

vycházelo na území protektorátu Čechy a Morava 55 deníků a večerníků, o šest let 

později to bylo jen 28 listů.
127

 Důvodem byl velký nedostatek papíru. Ministerstvo 

informací si prostřednictvím rozdělování papíru zajistilo nad vydáváním periodik 

kontrolu.  

Od května 1945 v Československu fakticky neexistovala cenzura. Prezident a vláda 

vyhlásili v roce 1945 platnost zákonů z doby před rokem 1938, kdy fungovala preventivní 

cenzura vykonávaná úředníky ministerstva vnitra, politické strany ale tuto praxi 
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preventivní cenzury neuplatnily.
128

 Jedinými cenzory tak byly samotné strany, které tisk 

vydávaly, a jejich seskupení Národní fronta. Ministr informací Václav Kopecký popsal 

mediální praxi tak, ţe nikdy neexistovala taková svoboda tisku jako v době vlády lidové 

demokracie.
129

 Na druhou stranu ale uvedl, ţe kaţdý, a tedy i Národní fronta, můţe 

upozornit na to, ţe zveřejňované názory jsou nesprávné nebo se například vychylují linii 

vládní politiky Národní fronty.
130
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6. ATMOSFÉRA POVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA 

Uţ během druhé světové války začaly mocnosti řešit otázku, jak bude po poráţce 

Německa naloţeno s viníky. Po předchozích válkách většinou vyvázli bez trestů, hrůzy 

druhé světové války ale byly naprosto mimořádné, a proto se tato záleţitost objevila na 

programu jednání nejvyšších představitelů států protifašistické koalice jak v Teheránu, tak 

v Jaltě.
131

 Nakonec odborníci přistoupili k principu retroaktivity.
132

 Proto začaly vznikat 

retribuční dekrety. Československé vládní exilové kruhy v Londýně se otázkou zákona, 

podle kterého by byli potrestáni Němci, kolaboranti a zrádci, začaly zabývat v polovině 

roku 1943.
133

 Uţ před tím ale prezident Beneš a další vyhlásili potrestání prioritou své 

politiky. Odčinění Mnichova povaţoval Beneš za cíl svůj i celé československé odbojové 

akce uţ od svého odchodu do exilu.
134

 

Přijetí retribučního dekretu předcházela velká diskuse mezi politiky; někteří návrhy 

povaţovali za příliš přísné, jiní za příliš mírné. Členové komunistické strany poţadovali 

přesné vymezení institucí, jejichţ představitelé budou postaveni před soud. Tyto své 

poţadavky předloţili v březnu 1945 zástupcům politických stran, a ti s nimi souhlasili. Na 

českém území nakonec platil dekret prezidenta č. 16 z 19. června 1945, zvaný 

retribuční.
135

 

První soudy s vedoucími funkcionáři nacistické okupace vyvolávaly velký zájem 

veřejnosti. K nim patřil i proces s K. H. Frankem. Zprávy o něm zaplňovaly přední 

stránky novin, lidé jej vnímali jako proces s celou německou nacistickou mocí, a 

doţadovali se spravedlivé odplaty za několikaletou okupaci. 
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6.1. PRVNÍ ZMÍNKY O PROCESU S K. H. FRANKEM V TISKU 

Ţe soud s K. H. Frankem nebude obyčejným soudním procesem s válečným 

zločincem, dokazovaly články v novinách uţ od druhé třetiny února 1946, kdy se začaly 

objevovat první zmínky o soudu. Dne 21. února 1946 promluvil v československém 

parlamentu ministr spravedlnosti Drtina. Hovořil o několika záleţitostech, například o 

problémech justice, počtech předloţených ţalob, atd. Deníky Práce a Svobodné slovo 

k textu přiřadily titulek „Frank v březnu před soud“
136

, resp. „K. H. Frank v březnu před 

soud“
137

, a to přesto, ţe o tomto procesu byla v článku jen zmínka. 

Rudé právo se oproti tomu zaměřilo na soud se členy protektorátní vlády, Franka 

zmínilo aţ v závěru článku, a to proto, ţe jeho proces s prvním uvedeným soudem 

souvisel. „Proces nad nimi [členy protektorátní vlády] bude zahájen v dubnu a souvisí se 

stanovením procesu proti hlavnímu vinníku na národě K. H. Frankovi. Lze míti naději, ţe 

hlavní přelíčení proti Frankovi bude zahájeno v polovině března.“
138

 

 

6.1.1. Seriál „Kat českého národa“ v deníku Právo lidu 

Ze sledovaných deníků se o Frankovi v souvislosti s projevem dr. Drtiny nezmínil 

pouze deník Právo lidu. Aţ do začátku soudu však tento list svým čtenářům přinášel seriál 

„Kat českého národa“, ve kterém popisoval Frankův ţivot. „Kreslíme portrét K. H. 

Franka detaily, které pravděpodobně při soudním líčení by ušly pozornosti, ačli budou 

vůbec projednávány, neboť namnoze nejsou ţalovatelny, ale dokreslují jeho podlý 

charakter,“
139

 přiblíţil autor seriálu Karel Vykusa důvody, proč texty vznikly. 
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První díl „Frank se modlí ve své cele“
140

 byl otištěn 24. února 1946. „K. H. Frank 

dosud ţije: jak ţije a jak prokletý jeho ţivot vypadal, poznají čtenáři z našeho líčení,“
141

 

nastínil Vykusa v úvodní reportáţi. V ní popisuje Frankovu celu v pankrácké věznici, jeho 

denní program i jeho, pro český národ naivní, představy, co se bude v nadcházejících 

dnech dít.  

Je přesvědčen, ţe je vyslýchán jen ke zjištění historických fakt a po skončení výslechů 

ţe bude odevzdán americkým úřadům, které prý ho vyvezou na jakýsi ostrov. Tam prý 

bude Frank ţít v klidu se svou rodinou, se svými dětmi. Bude je vychovávat 

antifašisticky, protoţe nacismus je vlastně ‚Dummheit‘ – pitomost, jak dnes velmi 

často a ochotně tvrdí. […] Diví se, proč ho naši lidé tak nenávidí. Nikdy prý nikomu 

neublíţil. Tvrdost prý přinášela válka a on poslouchal jen rozkazy.
142

 

V dalších dílech seriálu „Pozdní Frankův pláč“
143

 a „Frank pod ochranou“
144

 

zveřejněných v deníku 26., resp. 28. února 1946, se čtenáři dozvěděli více o Frankově 

osobnosti a povaze nebo také o tom, jak se v době okupace dbalo o jeho bezpečnost. 

V kaţdém z těchto, ale i z dalších článků je patrné pohrdání jeho osobou. Například při 

popisování Franka, kdyţ má špatnou náladu: „Taková špatná nálada přichází na Franka 

často i dnes. Nemá však nikoho, na kom by si svůj bezmezný vztek vylil. Dává se tedy 

klukovsky do breku. Po tvářích kanou mu slzy a jeho ošklivý obličej zgroteskní.“
145

  

Současný Frankův stav přirovnává často Vykusa k minulé době. V protektorátu byl 

Frank jako jeden z předních představitelů reţimu velmi pečlivě hlídán a dbalo se o jeho 

bezpečnost. Stejně tak během pobytu v pankrácké věznici byla bezpečnostní opatření na 

vysoké úrovni, aby se Frank nemohl pokusit o sebevraţdu. „Frank byl a je dobře hlídán. 
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Všechna opatření jsou sice nutná, avšak skoro zbytečná. Tak jako se Frankovi nechtělo jít 

ve válce na frontu, nechce se mu ani dnes odejít pro ideály Hitlera do říše snů.“
146

 

Z textů je patrná nenávist k Frankovi: „Nenadaný student, zkrachovalý obchodník 

chytí se politické strany pochybných cílů a jde – jak v budoucnu potom vidno i doopravdy 

– přes mrtvoly. Ale vraťme se k mládí tohoto netvora,“ uvozuje Vykusa svůj článek  

„K. H. Frank dělá kariéru“
147

 z 1. března 1946. Takováto vyjádření jsou v téměř kaţdém 

článku seriálu. „Jen jednou byl Frank bit; škoda. […] Frank nikdy nebyl politikem, ale 

obyčejným špionem a zrádcem nejhoršího druhu,“ napsal Vykusa 9. března 1946 v dílu 

„K. H. Frank a R. Beran“
148

.  

V dalších dílech seriálu „Kat českého národa“ se uţ Vykusa nevěnuje rodinným 

poměrům, ale popisuje historické události a Frankův podíl na nich. I v těchto článcích je 

Frank popisován jako zrůda, například při vypočítávání obětí nacistické okupace: „Frank 

má jako hromadný vrah na svědomí 180.000 Čechů, popravených nebo umučených a 80 

procent ze 75.000 vyvezených ţidů. Kdyby byl souzen podle říšskoněmeckého zákona, byl 

by jen za to odsouzen 78krát k trestu smrti provazem.“
149
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7. SOUDNÍ PROCES S K. H. FRANKEM 

Ţalobu na K. H. Franka podal státní ţalobce dr. Drábek 4. března 1946. O den později 

o této události podrobně informovaly všechny deníky. Listy Práce, Právo lidu a Rudé 

právo otiskly celou obţalobu s jednacím číslem Lst 394-46/ý, která měla necelé čtyři 

strany. Dokument v podstatě obsahoval jen seznam trestných činů, ze kterých byl Frank 

obviněn. Podrobně byla ţaloba rozpracována aţ během přelíčení, coţ zabralo několik dní. 

Deník Svobodné slovo přinesl o podání obţaloby zprávu, ve které dokument doslova 

neopisuje, také ale vypisuje všechny trestné činy.  

Zprávy z 5. března 1946 si všímají také toho, ţe Frank zatím obţalobu nevyslechl, 

„protoţe lidový soud má oprávněné obavy, aby se Frank nervově nezhroutil.“
150

 Kdy 

přesně si K. H. Frank obţalobu vyslechne, nebylo v ten den ještě jasné. Média ale 

spekulovala o dnu sedmého výročí okupace Československa, 15. březnu 1946.
151

 V ten 

den měl původně začít celý proces, kvůli objevení tzv. Štěchovického archivu, který mohl 

doplnit zjištění o Frankově činnosti, ale bylo jasné, ţe se zahájení posune. 

Obţalobu si K. H. Frank opravdu vyslechl v den výročí okupace Československa,  

15. března 1946. „Den poníţení a zločinu byl odčiněn: stal se dnem odplaty a trestu. […] 

Byl to jeden z nejvyšších aktů největší dějinné spravedlnosti,“
152

 zahajoval deník Práce 

svou zprávu. Stejným způsobem ji i končil: „A osvobozený národ jedněmi ústy opakuje 

svou velkou satisfakci: Dočkali jsme se! Je spravedlnost!“
153

 

Na stránkách deníků Svobodné slovo a Právo lidu se 16. března 1946 objevily zprávy 

ve stejném duchu. Texty byly plné zadostiučinění z toho, ţe byl Frank postaven před 

soud. „Předpokládal, ţe bude deportován někam na španělské Baleáry, neboť jeho malý 
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nacistický mozeček nedovedl do té chvíle odhadnout velikost spáchaných zločinů,“
154

 

napsalo Svobodné slovo. Všechny tři jmenované listy také podrobněji popisovaly 

atmosféru u soudu. Frank podle nich vypadal unaveně, ale snaţil se zachovat vzhled 

pevného člověka. Přesto se v jeho tváři v několika chvílích objevilo překvapení a 

nejistota: „Je shrben, ale jen potud, neţ spatří světla reflektorů na sebe namířená. Před 

aparáty filmařů a fotoreportérů chce přece jen udělat dojem a s napětím všech sil se 

vzpřimuje.“
155

 nebo „Při tomto čtení Frank náhle zpozorní, chvílemi zamrká a několikrát 

prudce polkne. Jeho tvář s mnoţstvím paragrafů roste do úplného obdivu.“
156

 

Jediným deníkem, který se v takovém rozsahu čtením obţaloby nezabýval, bylo Rudé 

právo. List přinesl na titulní stránce jen krátkou zprávu s fotografií. 

 

7.1. ZAČÁTEK PROCESU S K. H. FRANKEM – ČTENÍ OBŢALOBY 

Dlouho očekávaný a pečlivě sledovaný soudní proces s K. H. Frankem začal  

22. března 1946. Média se soudu věnovala také těsně před jeho začátkem. Analyzovala 

Frankův stav a postoj
157

, předjímala rozsudek nebo popisovala přístup přiděleného 

obhájce, Kamila Reslera. Ten, jak deníky poznamenaly, případ přijmout nechtěl, protoţe 

ho ale vybrala advokátní komora, „nezbylo mu […] nic jiného, neţ uposlechnouti příkazu 

advokátské cti, zejména tehdy, kdyţ mimo advokátní komoru ho obhájcem ustanovil 

předseda lidového soudu, aby se advokátní komora nemusila zabývat jeho protesty.“
158
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Kromě toho zmínil deník Právo lidu také fakt, ţe soud s K. H. Frankem není jen 

soudem s jedním člověkem, ale s celým německým reţimem. „[…] v procesu proti  

K. H. Frankovi nevidí celá veřejnost jen výkon spravedlnosti nad Frankem, individuálním 

zločincem, nýbrţ zosobněnou představu šestiletého utrpení, skládajícího se 

z nepřeberného mnoţství zločinů, napáchaných okupantským reţimem na našem 

národě.“
159

 Stejnou zprávu přinesl deník Rudé právo: „Před zahájením procesu měl 

v rozhlase projev ministr spravedlnosti dr. Drtina, který proces s K. H. Frankem označil 

jako zúčtování národa s celou velezrádnou německou menšinou.“
160

 

Během prvního dne procesu přednesl advokát ex offo Kamil Resler námitky 

obhajoby, proč by K. H. Frank neměl být souzen. V první řadě se odvolával na jeho 

působení ve funkci poslance v československém parlamentě. „Podle ústavního zákona je 

k jakémukoliv trestnímu stíhání člena Národního shromáţdění třeba souhlasu poslanecké 

sněmovny. Sněmovna souhlas ke stíhání obţalovaného nedala,“
161

 prohlásil Resler u 

soudu. Dále se advokát ohradil proti tomu, aby byl Frank souzen československým 

soudem, neboť by ho prý měl podle mezinárodních smluv soudit mezinárodní soudní 

tribunál v Norimberku. Nesouhlasil také se sloţením soudu, protoţe jej tvořili 

českoslovenští občané, kteří byli sami zasaţeni trestnými činy, ze kterých byl Frank 

obţalován. „Všichni byli současně svědky trestních činů obţalovaného a jsou tedy tím 

vyloučeni z účasti na řízení proti obţalovanému. […] Obţalovaný tvrdí, ţe také ve 

skutečnosti není v českém národě bez jediné výjimky člověka, který by proti němu 

nechoval nenávist nebo nepřátelství.“
162

 Frank odmítl i přiděleného obhájce Kamila 

Reslera.  

Ve 4. odstavci svých námitek Frank prohlašuje, ţe soudem mu byl ustanoven obhájce 

platně teprve 18. března, takţe obhájce má na přípravu k obhajobě pouze 3 dny. 
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Obhajoba znamená přečtení dějin českých zemí od r. 1938 aţ 1945, pročtení trestních 

spisů, porady s obţalovaným, ale to všechno nebylo ve třech dnech naprosto moţné. 

Tím je ve skutečnosti obţalovaný zbaven obhajoby.
163

 

Další námitkou, kterou předal Frank soudu sám, protoţe obhájce ji podle svého 

svědomí odmítl přednést, bylo popření ústavního vzniku mimořádného lidového soudu a 

jeho trvání. 

Všechny Frankovy námitky soud zamítl. Odmítnutí jeho poţadavku být postaven před 

Norimberský tribunál vysvětlil soudní znalec Bohuslav Ečer odkazem na tzv. moskevskou 

deklaraci z října 1943, podle které váleční zločinci, „kteří se svých zločinců dopustili 

v určitých zemích, budou posláni tam, kde spáchali své hanebné činy a budou souzeni 

podle zákonů země.“
164

 Před vojenský tribunál v Norimberku patřili jen ti zločinci, kteří 

své činy páchali na území celé Evropy.  

Všechny sledované listy se také detailně zabývaly odpoledním pokračováním 

obţaloby, která začala líčit Frankovu činnost před 21. květnem 1938. Před soudem Frank 

stanul za trestné činy, které spáchal aţ po tomto datu, tedy v době zvýšeného ohroţení 

Československa, jak ale ţalobce uvedl, bylo důleţité vysvětlit i Frankovu činnost předtím, 

aby byly lépe pochopitelné jeho činy a úmysly. 

Čtení obţaloby, kterou sepsal státní ţalobce Drábek na 124 stranách, trvalo několik 

dní. Deníky se soudu po celou podrobně věnovaly. List Svobodné slovo se zaměřil také 

na proměnu osobnosti obţalovaného:  

K. H. Frank není jiţ tím muţem s napoleonsky zaloţenýma rukama, jak se dával 

fotografovat při nacistických poradách. Je to muţ, který si občas nervosně pohladí 

vlasy, ale nikdy se nezapomene ukloniti předsedovi mimořádného lidového soudu, 
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vrchnímu soudnímu radovi dr. Kozákovi. Muţ s hlavou sklopenou, který nepohlédne 

do auditoria. Valnou část přelíčení sedí s přimhouřenýma očima a dívá se do země.
165

 

Frankova duševního stavu si všímaly i ostatní deníky. „Zasmušile naslouchající Frank 

se jiţ ani nepokouší zastírati sklíčenost, zmocňující se ho čím dál více,“
166

 napsal deník 

Práce. O celkovém Frankově stavu psal list velmi pohrdavě: „Stěţuje si jen na příliš silný 

zvuk a pak hlavně na to, ţe ho sluchátku tlačí. To mu prý způsobuje značné bolesti hlavy. 

Tak uţ K. H. Franka tedy taky z toho bolí hlava. To je vůbec obvyklá nemoc válečných 

zločinců.“
167

 

Během druhého dne procesu se obţaloba zabývala obdobím mezi Mnichovem a  

15. březnem 1939, „kdy německá fašistická svévole zlikvidovala zbytek okleštěného 

Československa, zbavila nás dočasně státní samostatnosti a vrhla se s pomocí zrádných 

protektorátních spolupracovníků na plenění, loupení a vyvraţďování českého a 

slovenského národa.“
168

 

Ţalobce detailně popsal okolnosti podepsání Mnichovské dohody a následný 

triumfální příjezd Adolfa Hitlera do Prahy, který koordinoval K. H. Frank. Připomněl, jak 

se Frank stal státním sekretářem, a měl tak odpovědnost za zločiny páchané na českém 

národu. „Byl prvním, kdo Hitlerovi připravovali jeho vidinu, kdo zavinili Mnichov a 

vědomě pracovali pro zničení Československa, pouţívajíce po 15. březnu neslýchaného 

teroru proti českému obyvatelstvu. On to byl, kdo tehdy na území našeho státu fakticky 

vládl.“
169

 

Obţaloba hovořila také o plánech na zničení českého národa, na kterých se  

K. H. Frank podílel:  
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On také narýsoval německý plán na řešení české otázky trojím způsobem. V prvním 

navrhoval zgermanizování Moravy, ve druhém úplné přesídlení Čechů ze zemí 

českých a jejich nahrazení obyvatelstvem německým a ve třetím navrhoval poněmčení 

českého ţivlu a zbytek, jejţ by nebylo moţné získat pro nacismus, vyhladiti všemi 

prostředky.
170

 

Dále se během druhého dne čtení obţaloby zmiňovaly hospodářské a kulturní dopady 

německé okupace. Ţalobce popsal také spolupráci nacistů s Emanuelem Moravcem, 

ministrem školství a lidové osvěty. Deník Práce Moravce nazval zaprodancem a 

politickou spodinou.
171

 Svobodné slovo o něm hovořilo spíše neutrálně, přičemţ popsalo 

jeho snahu o převýchovu českého národa pro říšské myšlenky.
172

 

I třetímu dni procesu, během kterého byla teprve dočtena obţaloba, se média 

podrobně věnovala. Probíraly se nejhorší Frankovy zločiny, tedy zákroky proti studentům, 

likvidace Lidic a další činnost nacistů po atentátu na Reinharda Heydricha, a Frankovy 

aktivity na konci války. Obţaloba hovořila také o uzavření vysokých škol, Frankově 

podílu na odstranění hrobu Neznámého vojína nebo o celém Frankově postoji k Čechům, 

coţ dokládala jeho proslovy a výroky. 

Kaţdý ze sledovaných deníků vyzdvihl ve svém textu jiný fakt. Svobodné slovo 

upozornilo na to, ţe po dokončení čtení obţaloby bude následovat výslech K. H. Franka, 

Právo lidu přineslo článek s titulkem „Lidový soud odmítl všechny Frankovy námitky“
173

, 

list Práce se zaměřil na Frankovu reakci na zmínku o Lidicích a zprávu nazval  

„K. H. Frank se zachvěl při slově Lidice“.
174
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Deník Rudé právo se procesu věnoval ze sledovaných titulů nejméně, přesto ale ne 

nepodrobně. Volil opět spíše neutrální tón zpráv, ze kterého vybočují jen věty jako: „Při 

líčení jeho květnových zločinů volá Frank svým sprostým hlasem: To je neuvěřitelné…“
175

 

V textu deník mimo jiné vyzdvihuje činnost komunistů: „A byla to zase komunistická 

strana se svými hrdinnými členy, pro níţ za spolupráce českých zrádců se obrátila 

vyhlazovací akce německých fašistických vetřelců hned od začátku. Mezi prvními, na něţ 

dopadla sekera katů Heydricha a Franka, byli stateční komunističtí redaktoři a 

dělníci.“
176

 

Všechny deníky si všimly Frankovy reakce na bod obţaloby týkající se vypálení 

Lidic. Shodně popsaly, ţe „[…] i K. H. Frank se zachvěl. V tom okamţiku zřejmě ztrácí 

nervy. Mluví se i o jeho příjezdu do Lidic a Frank – poprvé česky – odpovídá polohlasem: 

To není prafta.“
177

 

List Právo lidu popsal Frankovy reakce při posledním dni čtení obţaloby takto: 

„Hromadný vrah se několikráte byť neznatelně zachvěl nebo zavřel oči. Snad hodlá něco 

přiznat. Kdyby Frank chtěl mluvit pravdu, musel by říci: Nenáviděl jsem vţdy český národ 

a ještě nyní ho nenávidím! Byl a ještě jsem nacistou a nelituji svých činů!“
178

 

První dny soudního procesu zpracovaly všechny sledované deníky velmi podobně. 

Vycházely z textu obţaloby, která shrnovala Frankovy zločiny. Lišily se pouze 

poznámkami k Frankově zdravotním stavu, případně k jeho reakcím na zmiňované 

události. 
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7.2. VÝSLECH K. H. FRANKA 

Během čtvrtého dne soudu jiţ přišel na řadu výslech K. H. Franka. Neprobíhal ale 

dotazováním obţalovaného, nýbrţ čtením záznamů z jeho výslechu ve věznici. Všechny 

deníky tuto část procesu popisovaly velmi podobně, podle toho, k čemu se předseda 

soudu během stání dostal. Pro novináře nebylo čtení protokolů nijak zajímavé, někteří o 

této fázi procesu mluvili jako o nudné. 

Obecenstvo bylo však zklamáno, protoţe při přednesu vyjádření k ţalobě předseda 

Franka přerušil a potom ho nenechal ani vypovídat, spokojiv se mnohem 

pohodlnějším způsobem přelíčení: čte mu spisy a Frank, který se zřejmě nudí, mu 

občas odpovídá. Tím se stalo, ţe Frankův konstitut je rozkouskován a veden na 

přeskáčku. Výsledkem všeho je, ţe proces, jehoţ první dny měly vysokou úroveň, stal 

se nudným.
179

 

Frank soud poţádal, aby směl jako reakci na obţalobu pronést několik vysvětlujících 

poznámek. V nich pak mluvil o vzestupu Sudetoněmecké strany a přiznal, ţe se SdP 

v boji o sebeurčení dopustila zločinů proti Československu, zároveň ale namítl, ţe strana 

byla jen malým činitelem. Odpovědnost na výsledku konference v Mnichově měl podle 

něj jen Hitler.  

Všechny deníky vyzdvihly Frankovo přiznání, ţe věděl, ţe se dopouští velezrady. 

Uznal také, ţe Němcům se v Sudetech vedlo lépe neţ později Čechům v protektorátu,
180

 

přestoţe SdP o jejich situaci mluvila jinak. „Nicméně se necítí vinen a připouští jenom 

‚spoluodpovědnost‘,“
181

 napsal list Práce. Frank podle svých slov jen plnil rozkazy.  
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Frank se během tohoto výslechu bránil účasti na vzniku protektorátu. „V přípravách 

na 15. březen byl jsem jenom velmi nepatrně účasten. Byl to politicky mocenský tah 

Hitlerův, ke kterému se on sám rozhodl a on sám ho provedl,“
182

 řekl. 

Také 27. březen 1946 byl ve znamení čtení protokolů z výslechu K. H. Franka, který 

učinil další přiznání. „Přiznal, ţe věděl o plánu germanisace a potvrdil, ţe vystěhování 

českého obyvatelstva bylo připraveno.“
183

 Mluvilo se také o tom, jak si Češi váţili 

Edvarda Beneše, pokládali ho za vytouţeného osvoboditele a nacisté v něm tedy 

oprávněně viděli velkou hrozbu.  

Jak bylo uvedeno výše, pro média nebyla tato fáze soudu příliš zajímavá, proces ale 

popisovala velmi podobně. Deník Svobodné slovo si opět všiml Frankova zdravotního 

stavu. „[…] jak prohlásil, je k smrti unaven a neví jiţ, jak by si nasadil sluchátka, neboť 

proces sleduje s velikou pozorností. […] Únava se jeví jiţ také v jeho tváři, protoţe 

značně zpopelavěl.“
184

 Deník Práce k Frankově vzhledu dodal, ţe obţalovaný trpí 

nespavostí, neboť má strašné sny, zdá se mu o svědcích, které bude chtít předvolat, a 

dokonce s nimi hovoří.
185

 

Další, v pořadí třetí den čtení protokolů z Frankova výslechu, 28. březen 1946, oţivila 

návštěva delegace mezinárodní vyšetřující komise pro válečné zločiny, v jejímţ čele stál 

belgický generál De Baer. Spolu s ním se líčení zúčastnili americký plukovník Hodgson a 

americký poručík Jiří Bouček, který zastával zároveň roli tlumočníka. Frank se také 

během dne dostal více ke slovu, neboť na něj měl předseda soudu Kozák po kaţdém 

přečteném protokolu otázky. Jak poznamenalo Svobodné slovo, tímto okamţikem se stal 

proces opět zajímavým a přiblíţil se duchu soudů v Norimberku.
186
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Frank mluvil o upřednostňování němčiny před češtinou, likvidaci hrobu Neznámého 

vojína nebo o rozpuštění Červeného kříţe a Sokola. Zmíněna byla také Frankova role na 

konci války a detailně byla popsána jeho poslední návštěva u Adolfa Hitlera v Berlíně z 

dubna 1945. Frank vypověděl také o popravě generála Eliáše, o níţ podle něj rozhodl sám 

Hitler a obţalovaný o ní prý nic nevěděl.
187

 Jak napsal deník Práce, sváděl Frank vinu za 

Eliášovu smrt také na Himmlera.  

Nejzajímavějším tématem tohoto dne byla podle deníku Svobodné slovo demonstrace 

ze dne 28. října 1939. Frank podle svých slov sám proti nikomu nezakročil, jak ale list 

poznamenal, „budou […] předvedeni svědci, kteří byli přítomni, kdyţ Frank surově 

napadl jednoho chodce.“
188

 Frank také znovu dosvědčil, ţe devět studentů zastřelených 

po demonstracích spojených s pohřbem Jana Opletala bylo popraveno bez soudu, pouze 

na Hitlerův rozkaz. „Podle světového názoru nacionálně socialistického [jsem] pokládal 

za zákon kaţdý rozkaz Hitlerův,“
189

 zopakoval Frank a deník Práce v souvislosti s tím 

napsal, ţe se snaţil vzdát se odpovědnosti za své zločiny a svalit vinu na jiné: „Frank 

pouţívá známé nacistické obhajoby, ţe veškerá iniciativa k brutálním činům vycházela 

vţdy od nadřízených míst.“
190

 

Frankův fyzický i psychický stav se den ode dne zhoršoval a sledované deníky si toho 

všímaly. „Frank zřejmě nervově povoluje. Je jako červy vyhlodané jablko, které jen 

slupkou je drţeno pohromadě. Křepce se staví do pozoru, kdyţ soud vchází do síně, 

pomalu a unaveně usedá za svůj stolek.“
191

 

V pátek 29. března 1946 vypovídal Frank o jednom ze svých největších zločinů – 

likvidaci Lidic:  
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Z jeho výpovědí o hrůzném zločinu sluší se zdůrazniti tu část, kde K. H. Frank strojeně 

břitkým hlasem odmítá vzpomenouti si na bliţší podrobnosti, o kterých prý nic neví, 

protoţe prý ‚Němci o Lidicích málo mluvili‘. Zločin, jenţ vzbouřil celý civilizovaný 

svět, nestál Němcům za řeč.
192

  

Frank zopakoval, ţe obec byla zničena z Hitlerova rozkazu a ţe on se na místo 

dostavil aţ po exekuci, aby se přesvědčil, ţe vše probíhá podle plánu. Kdyţ vypovídal o 

lidických dětech, napsaly deníky, ţe se snaţil vypadat, jako by se o jejich osud doopravdy 

zajímal a ţe by je rád vypátral: „[…] cynicky lituje, ţe nemůţe podat ţádnou zprávu o 

osudu lidických dětí, neboť o tom s nikým nemluvil.“
193

 Následující den Frank přiznal, ţe 

přestoţe dříve povaţoval akci proti Lidicím za správnou, nyní uţ ví, ţe „Lidice byly 

jedním z největších politických omylů, poněvadţ osud Lidic popudil celý svět proti 

Němcům. Byl to také zločin proti lidskosti.“
194

 

Deník Právo lidu přinesl 30. března 1946 také zprávu o obsahu tzv. Štěchovického 

archivu. Ten obsahoval mimo jiné písemnosti z archivu K. H. Franka a podle listu poskytl 

mnoho překvapivých odhalení, které budou pouţity především při soudním procesu 

s členy protektorátní vlády.  

Posledním dnem čtení protokolů z Frankova výslechu byl 30. březen 1946. Podle 

deníku Svobodné slovo uţ v té době Frank, na pohled stále unavenější, věděl, co ho čeká: 

„Nutno zdůrazniti, ţe se chová celkem statečně a ţe rozumí situaci: ţe mu totiţ nic jiného 

nezbývá a ţe mu nic nemůţe pomoci.“
195

 

Dne 30. března 1946 se mluvilo také o vzájemném vztahu K. H. Franka a 

zastupujícího říšského protektora Kurta Daluegeho. „[…] vysvítá, ţe se spolu neměli rádi. 

[…] Jako říšský protektor byl nadřaděn Frankovi, kterého přehlíţel, nezval ho na porady 
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s policií a německými úřady a také Frank ho neměl rád, poněvadţ Daluege byl člověk 

chlubivý a rád se vynášel, jak všemu dobře rozumí.“
196

 Frank se ohradil proti tomu, ţe na 

něj nyní Daluege svádí vinu. Naopak podle něj měl nést odpovědnost on, protoţe byl 

v protektorátu jeho nadřízený. 

Na konci dne přednesl Frank „svá tzv. ‚některá vysvětlení‘, jak si je skládal, kdyţ 

vyslechl obţalobu. […] Frank v nich prohlašuje své zločiny za ‚nejvyšší německou 

úřednickou ctnost‘, popíraje, ţe by se kdy dopustil nějaké ukrutnosti ‚ze svévole‘. Při tom 

tato jeho vysvětlení obsahují na příklad také cynické doznání, ţe dal v Zubří zapáliti 

‚pouze starou chajdu, ve které, jak je doloţeno, bylo pět partyzánů‘.“
197

 Jak napsalo Právo 

lidu, byla „jeho odpověď na jednotlivé body ţaloby […] snůškou nejrůznějších pomluv a 

polopravd.“
198

  

Deník Rudé právo napsal, ţe „Frank jako kaţdý zbabělý gestapák dochází k pozdní 

předstírané lítosti a on, který poslal desetitisíce lidí na smrt, tvrdí, ţe zachraňoval 

Čechy.“
199

 Franka je podle jeho slov těţké soudit, protoţe co se nacistům zdálo zločinem, 

bylo pro Čechoslováky velkým činem a naopak. Proti němu stojí také fakt, ţe ČSR prý 

byla „v zajetí zahraniční propagandy, která ho stále líčila jako krvavého psa.“
200

 

Od 1. dubna 1946 se stal pro média proces zajímavější, protoţe K. H. Frank vypovídal 

v kříţovém výslechu státního ţalobce. Deník Právo lidu si všiml, ţe Frank na pohled 

mírně oţil: „Nedělní přestávka [mu] zřejmě prospěla, vyhlíţí mnohem svěţeji.“
201

 List ale 

vzápětí dodal, ţe psychický stav obţalovaného vůbec není dobrý a je proto otázka, jak 

vůbec výslech zvládne. Ostatní deníky také napsaly, ţe Frank nadále chřadne. „[…] bylo 
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zřejmo, ţe Frank sotva dlouho vydrţí zapírat, neboť jeho nervy povolují, vyhlíţí mnohem 

hůř neţ na počátku procesu a je značně skleslý.“
202

 

Sledované deníky zvolily při popisování výslechu velmi podobný styl. Kladly za sebe 

krátké otázky ţalobce Drábka a stejně krátké Frankovy odpovědi. Díky tomu byl text 

velmi rychlý a úderný. Deníky popisovaly zejména ty části výslechu, které dokazovaly, ţe 

Frank lţe nebo si není zcela jistý svými odpověďmi. Jak se při tom měnil Frankův výraz 

popsal list Práce: „Tváří v tvář těmto dokladům Frank zesinal, třásl se, polykal sliny, hryzl 

si ret a ztrácel paměť a objevil se drtivě usvědčeným lhářem.“
203

 Svobodné slovo 

poznamenalo, ţe si Frank často nechával opakovat otázky, aby měl více času na 

rozmýšlení odpovědi. 

Prokurátor dokázal Frankovo zapírání a lţi několikrát, a to především tak, ţe mu 

předkládal jím podepsané příkazy a nařízení. Frank poté vţdy odpověděl, ţe si spisy 

nepamatuje a o událostech, kterých se týkaly, nic neví, případně ţe podle něj dokumenty 

nejsou pravé. „Jakkoliv se Frank na nic nepamatuje a jakkoliv podpisoval popravy lidí 

jako kterýkoliv jiný spis, je stále přiváděn pod tíhou dokumentů do úzkých a musí 

postupně přes tvrdé zapírání a výmluvy přiznati všechny své zločiny. Ale předseda 

zdůrazňuje: Ţe se nepamatuje, nemění nic na tom, ţe se případ stal,“
204

 napsal k tomu 

deník Rudé právo. 

 

7.3. VÝPOVĚDI SVĚDKŮ 

První svědci začali v procesu s K. H. Frankem vypovídat 1. dubna 1946, tedy 

v devátém dni soudu. Předvolávání svědků opět zatraktivnilo proces pro veřejnost, neboť 
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při přímé konfrontaci Franka s oběťmi jeho zločinů vyplývaly na povrch další dosud 

neznámé podrobnosti o jeho působení v protektorátu.  

Novináři si často všímali, jak se Frank během výpovědí svědků zachmuřil a také jak 

mu docházelo, ţe se nevyhne spravedlivému trestu:  

K. H. Frank stále šedivější nejen vlasy, ale i tváří, zřejmě poklesl na duchu i odvaze, 

kdyţ mu dnes řekl generálmajor vojenských SS Voss do očí, ţe od něho osobně dostal 

rozkaz, aby sestavil popravčí četu a v Ruzyni dal odstřelit devět českých studentů. 

Hlava mu poklesla, kdyţ slyšel o hrůzách koncentračních táborů od očitých svědků  

dr. Češpivy a národně socialistické poslankyně dr. Horákové. A škubl sebou, kdyţ 

spatřil muţe, který jako by hlavu neměl, jak ji má zohyzděnou zásluhou nacistických 

method. Frank svěsil hlavu a oči se mu přimhouřily. Lze uhodnout, ţe v tom okamţiku 

se mu jevily dny nacistické slávy ve zcela jiném světle neţ tehdy, kdyţ jeho uniforma 

zářila leskem vysokých hodností. Zašla sláva a zbylo z ní jen pomyšlení na zaslouţený 

trest.
205

 

Tyto popisy Frankova zdraví a jeho reakce zařazovaly deníky vţdy na začátek článku, 

nejčastěji přímo do perexu zprávy. Listy povaţovaly tyto informace za nejpřitaţlivější pro 

čtenáře. 

Frank měl hlavu skloněnou při výpovědích téměř všech svědků. Kdyţ popisovala 

Milada Horáková poměry v Terezíně, zdálo se dokonce novinářům, ţe Frank spí. 

Výpovědi Milady Horákové, poslankyně za národní socialisty, se pochopitelně nejvíce 

věnoval deník Svobodné slovo, které právě Československá strana národně socialistická 

vydávala. Ostatní ze sledovaných listů se o Horákové zmínily, ale její výpovědi daly 

zhruba stejný prostor jako výpovědím ostatních. Deník Rudé právo se o Horákové 

nezmínil vůbec.  

Deníky se podrobně rozepisovaly o praktikách, které pouţívali dozorci 

v koncentračních táborech, přičemţ Frank o tom všem věděl, coţ dokazovala například 
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jeho návštěva v Mauthausenu nebo později v Terezíně. „Frank, včera usvědčený ze své 

návštěvy v Mauthausenu, se dnes jiţ tedy neodvaţoval tvrdit, ţe mu tyto hrůzy nebyly 

známy, a kdyţ se octl před zohavenou tváří jedné ze svých obětí, dělníka, jenţ odmítl 

pracovati na noční směně, nesnesl toho pohledu a svěsil hlavu.“
206

 Jinak ale Frank své 

reakce na svědectví v podstatě nezměnil a stále opakoval, ţe o událostech nic neví a 

nemůţe k nim tedy nic říct, připomněl 3. dubna 1946 deník Právo lidu. 

Jedenáctý den procesu, 3. dubna 1946, předstoupily před soud tři ţeny z Lidic. Frank 

vypadal ten den podle Svobodného slova tak bídně, ţe vznikly pochyby, jestli vůbec 

psychicky vydrţí aţ do konce procesu. Při výpovědi těchto ţen se dokonce zdálo, „ţe 

Frank neudrţel slzy. Vytáhl kapesník a podezřele se utíral.“
207

 Deník Právo lidu také 

napsal, ţe není jisté, jestli Franka rozčilily výpovědi svědkyň nebo jestli „není vlastně 

rozčilen spíše proto, ţe si v duchu vyčítá, proč nedal postřílet také ţeny z Lidic? Bylo by 

přece o tolik svědků méně…“
208

 

Deník Rudé právo také uvedl, ţe Frank byl tak zdrcen, ţe se ţenám bál podívat do očí 

a na dotaz předsedy soudu, jestli chce něco poznamenat, se vzmohl jen na sotva slyšitelné 

„ne“.
209

 

Všechny deníky se výpovědí lidických ţen podrobně zabývaly a popsaly do detailu, 

jak likvidace obce probíhala. Zdůraznily především část svědectví Jarmily Novákové, 

která vypovídala třesoucím se hlasem a poté Frankovi řekla: „Ztratila jsem muţe, čtyři 

bratry, otce a maminku, ty vrahu bídný!“
210

 

Frank se toho dne snaţil soud přesvědčit o tom, ţe vlastně stál za Čechy a před nacisty 

je chránil. Prý nikdy nesledoval politiku msty a vyhlazení českého národa. Novináři o tom 
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pochybovali, ohradil se proti tomu i prokurátor Drábek: „Pokud se dnes dovolává 

některých svých činů, vedla ho k nim pohnutka čistě sobecká, aby si udrţel své postavení 

v českých zemích a aby nebyl odstaven na vedlejší kolej. Frank sledoval vţdycky osobní 

cíle a cíle své kariéry.“
211

 

Jako téměř kaţdý předchozí den začínala i zpráva z 5. dubna 1946 uveřejněná ve 

Svobodném slově informací o Frankově zdravotní stavu. „Má podivné propadliny v tváři 

a pod očima a při přelíčení se zdá, ţe usnul, protoţe celé noci nespí.“
212

 Deník Rudé 

právo opět zmínilo, ţe Frank na všechny důkazy reaguje slovy, ţe si události nepamatuje: 

„Na nic se nepamatuje, vše jiţ zapomněl a hlavně nic nespáchal.“
213

 

Před soud byl 4. dubna 1946 předvolán jako svědek student Kuneš Sontag, kterého 

Frank 17. listopadu 1939 vyslýchal. „Frank mu začal spílati, ţe je pseudointeligent a ţe 

ho ihned ráno dá zastřelit […] v tom okamţiku mu Frank zasadil několik ran jezdeckým 

bičíkem, který měl po ruce. Nebyly bolestné, jako potupné. Poté ucítil Sontag na spánku 

studenou hlaveň pistole, kterou mu na hlavu přitiskl přítomný esesák.“
214

 Frank tuto 

výpověď opět popřel, tvrdil, ţe aţ na výjimky jezdecký bičík neměl. Deník poté popsal, 

jak si Sontag s Frankem hleděli do očí ze vzdálenosti dvou kroků a obţalovaný si při tom 

prý jistě uvědomil, ţe jeho hra je dohrána. 

Deníky podrobně popsaly odpolední přelíčení ze 4. dubna 1946, při kterém se 

hovořilo o bývalém předsedovi vlády Eliášovi. Ten podle svědka Miloše Stádníka, 

bývalého Eliášova osobního tajemníka, „trpěl přímo fysickým odporem, měl-li se setkat 
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s K. H. Frankem.“
215

 Po odsouzení Eliáše k smrti, přišel se na Pankrác podívat také Frank, 

„který si nedal ujít příleţitost, aby viděl svého odpůrce v této situaci.“
216

  

Důleţitou informací bylo také uvolnění Kurta Daluegeho pro Frankův proces. Zmínily 

to všechny sledované deníky na prvních stranách, přičemţ konfrontace Franka a 

Daluegeho byla očekávanou částí soudu. Zatímco Daluege o Frankovi mluvil jako o svém 

příteli, Frank vypověděl, ţe se neměli rádi: „To je tak smutná kapitola, ţe bych o ní raději 

nemluvil.“
217

 

Jeden z vrcholů výslechů svědků zaznamenaly deníky 6. dubna 1946. V pátek 5. 

dubna 1946 totiţ vypovídal bývalý předseda protektorátní vlády a ministr spravedlnosti 

Jaroslav Krejčí. Jak poznamenal deník Právo lidu, byla jeho výpověď velmi obezřetná, 

protoţe si dělal alibi pro svůj vlastní proces. Také Krejčí předstoupil těsně před Franka a 

do očí mu zopakoval svou výpověď, která se týkala mimo jiné vyhlášky o zničení Lidic. 

Nacisté vládu postavili před hotovou věc, podle Franka byla navíc tato vyhláška jasnou 

výstrahou Hitlera, ţe dá celý český národ vystěhovat, pokud se výrazně nezmění postoj 

Čechů k Německu. Krejčí navíc dosvědčil, ţe Frank ani nikdo jiný z nacistického vedení 

protektorátu se neopovaţoval kritizovat Hitlerův krutý příkaz, takţe není pravda, ţe by 

s ním nesouhlasil.
218

 

Kromě Krejčího vypovídal ten den také Walter Jacobi, bývalý velitel úřadovny SD 

v Praze. Po demonstracích 17. listopadu 1939 to byl on, kdo sestavil seznam devíti 

studentů, kteří byli později zastřeleni. Podle deníku Svobodné slovo Frankem Jacobiho 

výpověď otřásla. „[…] nakonec povstal a prohlásil: ‚Pamatuji se, ţe rozkaz k zastřelení 

devíti studentů byl vydán na základě zjištění státní policie. Konečné rozhodnutí dal jsem 
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já […]‘ To ovšem není pravda.“
219

 Jinak ale Jacobi vypovídal spíše ve Frankův prospěch, 

doplnil deník. 

Na závěr byl opět vyslýchán K. H. Frank, který prý ve vazbě uvaţoval o tom, co jej 

vedlo k páchání zločinů proti lidskosti. „Zastává názor, ţe byl obětí masové sugesce a 

jakéhosi davového šílenství. Dříve prováděl Hitlerovy rozkazy, aniţ vůbec uvaţoval o 

jejich právním podkladu. Leckdy je povaţoval za kruté a násilné, ale nedovedl se jim 

vzepřít.“
220

 Ve výpovědi se zřekl Hitlera i nacismu, neboť podle něj přivedli Němce do 

největší katastrofy. „Projevil také nevalné mínění o Hitlerově statečnosti a vůbec o jeho 

‚osobním chování‘.“
221

 Tuto část výslechu přinesly deníky opět ve formě dialogu mezi 

Frankem a jeho obhájcem, čímţ dosáhly rychlosti a spádu textu. 

8. duben 1946 byl u soudu opět věnován Lidicím. Zaplněné soudní síni byl promítnut 

film o této obci. „Je příznačné, ţe rozkaz k filmování byl dán jiţ dva dny před zničením 

Lidic, coţ dokazuje, ţe všechno bylo plánováno mnohem dřív, neţ Frank přijel s přímým 

rozkazem od Hitlera.“
222

 Jak poznamenal deník Právo lidu, natáčeli film stejní lidé, kteří 

poté natáčeli také v porotní síni: „Vpravdě důkaz skvělé očisty našeho filmařství.“
223

  

Před soudem vystoupil také bývalý šéf kladenského gestapa Harald Wiesmann, který 

Franka usvědčil z toho, ţe byl sám strůjcem likvidace Lidic. Byl to také on, kdo dal 

rozkaz k natočení filmu, který byl poté promítán v Černínském paláci. Deník Rudé právo 

zvolilo při informování o jeho výslechu styl otázka – odpověď, ostatní listy výpověď 

parafrázovaly. 

Jediným deníkem, který si všímal Frankovy reakce na film, byl list Práce: „Frank se 

díval na film cize a nezúčastněně, jakoby opravdu seděl někde v biografu a jakoby 
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všechna ta zkáza ani nebyla jeho dílem.“
224

 Frank se podle deníku vrátil do minulosti, kdy 

se to všechno dělo na jeho příkaz. „Zkříţil ruce po svém starém způsobu, přehodil si nohu 

přes nohu a pak se upřeně díval… Na jeho tváři nebylo vidět nejmenších stop výčitky. 

Zůstal chladným i po skončení filmu…“
225

 Ostatní deníky se o Frankově reakce nezmínily. 

Deník Svobodné slovo si však postěţoval, ţe osvětlovači zřejmě zapomněli zapnout 

reflektor, který by mířil přesně na obţalovaného, jako tomu bylo při promítání filmů 

v Norimberku.
226

 

Wiesmann byl státním ţalobcem dotázán také na vztah Franka k českému národu. 

„Prokurátor: ‚Frank tvrdí, ţe je čechofilem.‘ Wiesmann: ‚Čechofilem?‘ – Začíná se smát 

a znovu opakuje: ‚Naopak, naopak. Čechofil – angestellt.‘ – Svědek se směje.“
227

 V tu 

chvíli se prý usmál i sám Frank. 

Další svědci Franka usvědčili z toho, ţe při demonstracích 28. října 1939 v Praze 

ztloukl chodce v Ţitné ulici a poté ještě zkopal ţenu na Karlově náměstí. Přestoţe svědci 

opět potvrdili výpověď Frankovi do očí, obţalovaný jejich tvrzení popřel.  

Frankův obhájce Kamil Resler dělal během procesu vše, co mohl, aby svému klientovi 

pomohl. Dne 9. dubna 1946 tak soudu navrhl znalecký důkaz, ţe Frank byl „po celou 

dobu nacistické moci pod vlivem nepochopitelné a protiprávní sugesce. Také mozková 

chřipka, jíţ kdysi trpěl, zanechala následky.“
228

„[…] je zjevná změna charakteru: změna 

povahy prostého knihkupce, který se z ţivnostníka stal ministrem. Tento strmý postup 

vyvolal u něho prudké hnutí mysli, bludné představy (vůdce – bůh) a upadl úplně do 

Hitlerova chorobného velikášství a vykonával se stejným chorobným velikášstvím svou 
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vlastní činnost[…]“
229

 Frankovy zločiny byly podle Reslera známkou jeho nepříčetnosti, 

neboť normální člověk by se jich nemohl dopustit. 

Prokurátor se proti tomu ohradil; dopisy, výpovědi a další byly podle něj jasným 

důkazem.
230

 Stejně tak Frank prohlásil, ţe s tímto návrhem nemá nic společného. Jak ale 

napsal deník Práce, jeho námitka nebyla nijak důrazná, protoţe „čím více se proces 

přibliţuje ke konci, tím více Frank měkne.“
231

  

Deník Právo lidu napsal, ţe při soudním stání 9. dubna 1946 Frank poprvé promluvil 

pravdu. „V úterý dopoledne se stalo něco naprosto neočekávaného: Frank řekl pravdu. 

Prohlásil totiţ, ţe nikdy přítelem českého národa nebyl, ţe ho jen kolegové v říši tak 

nazývali. Tentokrát se plně podepisujeme pod Frankovo tvrzení.“
232

 

Dne 10. dubna 1946 do Československa přijel Kurt Daluege, po smrti Reinharda 

Heydricha pověřený vedením záleţitostí říšského protektora, aby svědčil proti  

K. H. Frankovi. Pro sledované deníky to byla pochopitelně hlavní událost dne a 

informovaly jak o jeho příjezdu, tak o očekávané konfrontaci obou čelných představitelů 

protektorátu. Daluege podle Svobodného slova zpočátku sliboval, ţe Frankovi řekne 

všechno od plic, jakmile si ho ale převzali českoslovenští úředníci, začal proti převozu 

protestovat a chtěl se vrátit do Norimberku.
233

 Po převozu k soudu a jeho krátkém 

výslechu mu bylo sděleno, ţe na něj byla uvalena řádná vyšetřovací vazba a bude také 

souzen. Deníky si pak všimly Daluegeho rozhořčení i toho, ţe praštil perem a soud ho 

napomenul, aby se choval slušně. 
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Jinak se soud 10. dubna 1946 zabýval čtením spisů, projevů a knihy K. H. Franka.  

„K. H. Frank se zřejmě nudil […],“ 
234

 poznamenal deník Svobodné slovo. Později Frank 

zapochyboval o příčetnosti Adolfa Hitlera. „Hitler trpěl různými komplexy, ale především 

měl špatné rádce. Kromě toho byl prý přepracován a udrţován injekcemi. Mnoho jeho 

rozkazů vzniklo ze strachu diktátora o jeho dílo. Vzbuzovaly dokonce pochyby o jeho 

příčetnosti. […] To všechno však ví a vidí Frank teprve teď, kdyţ je v úzkých.“
235

 Frank 

také uvedl, ţe Hitlerovým příkazům se nebylo moţné vzepřít, neboť by se to v podstatě 

rovnalo rozsudku smrti. Také kritiku prý Hitler povaţoval za zradu. 

Deník Právo lidu se 11. dubna 1946 zabýval také Frankovým jídelníčkem. „Aby byl 

Frank stále duševně svěţí, dostává dobrou stravu,“
236

 napsal s tím, ţe Frank dostává 

stravu, která má zhruba o polovinu více kalorií, neţ jakou dostávají ostatní vyšetřovaní. 

Také tento fakt má za následek to, ţe Frank přibírá. V cele dokonce přiznal, ţe ani za 

války nejedl tak dobře. 

Soud z 11. dubna 1946 nazvaly všechny deníky vrcholem procesu. Na svědeckou 

lavici totiţ usedli bývalý velitel Malé pevnosti v Terezíně Heinrich Jöckl, novináři 

nazývaný katem, tyranem nebo běsem, a hlavně Kurt Daluege. „Oba krvaví představitelé 

nacistické okupace stáli tváří v tvář v zoufalé snaze zbaviti se svých velkých vin a svaliti je 

jeden na druhého. Napětí, které mezi oběma bývalo i dříve, je dnes ještě patrnější, […] 

jsou odhodláni bít se navzájem hlava nehlava za nejmenší naději, jak alespoň trochu se 

zbavit odpovědnosti.“
237

 Frank a Daluge, ale i Jöckl, podle deníku Práce zbaběle zapírali 

své zločiny. Jejich konfrontace byla zajímavá hlavně proto, ţe velmi detailně vypovídali o 

zločinech, které spolu napáchali. Jak ale poznamenalo Právo lidu, byla Daluegeho 

výpověď, stejně jako výpověď dr. Krejčího, především přípravou vlastní obhajoby. 
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V článcích o výpovědi Kurta Daluegeho volil deník Práce opět formu otázka – 

odpověď téměř bez jakéhokoliv dalšího textu. Pro čtenáře byla tato forma přitaţlivá, 

protoţe text byl úderný a rychlý. Deník navíc článek doplnil informací o atmosféře u 

soudu. Čtenáři se tak například dozvěděli, ţe také Daluege měl svá slova potvrdit 

Frankovi do očí. Frank se při tom pohledem Daluegemu vyhýbal. 

Deník Svobodné slovo sice zmínil Daluegeho svědectví v titulku: „Daluege 

konfrontován s Frankem“
238

, ale jinak této výpovědi věnoval menší prostor neţ ostatní 

tituly. O Daluegeovi se například vůbec nepsalo v perexu úvodního článku, byl mu 

věnován aţ závěr textu na další straně, a to výrazně méně neţ kolik prostoru bylo 

věnováno Jöcklovi. 

Daluege usedl na svědeckou lavici také 12. dubna 1946 a pro média to byla opět 

hlavní zpráva dne. Deník Svobodné slovo si všiml toho, ţe zatímco Daluege se o 

minulosti rozhovořil, Frank umlkl:  

Frank – dosud hovorný pokud šlo o Daluega, na kterého sváděl všechnu vinu za 

zvěrstva spáchaná v době heydrichiády, náhle oněměl a odepřel vypovídat. Zřejmě si 

nikdy nedovedl představit, ţe československé úřady budou míti tolik průraznosti, aby 

také Daluega dopravily sem na Pankrác. Zato Daluege, který doposud neprocítil aţ 

do dna tíhu obvinění, padajících na jeho hlavu, se dosud domnívá, ţe můţe ze smyčky 

paragrafů vyklouznout, jako to nacisté dovedli před chvílí, neţ se uchopili moci. Na 

nic se nepamatuje a všechnu vinu svaluje na Franka, stejně jako Frank v předběţných 

výpovědích, dokud se nedíval Daluegovi do očí, svaloval vinu na něho.
239

 

Informování o Daluegeho výpovědi se ve sledovaných denících nijak nelišilo od 

ostatních článků z procesu. V dramatických chvílích volily deníky Svobodné slovo, Rudé 

právo a Práce formu otázka – odpověď, jinak popisovaly klasickou formou, na co se 

prokurátor ptal a co Daluege odpověděl. Často se opakovalo, ţe Daluegeho odpovědi byly 
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velmi podobné těm Frankovým, tedy ţe si dotazovaný na něco nepamatuje, neví to nebo 

ţe jen plnil příkazy. 

V závěru soudu Frank označil Daluegeho za duševně nemocného: „Nemohu 

polemisovat se svědectvím těţce nemocného člověka, který neví ani, co mluví.“
240

 Toto 

tvrzení se však po chvíli obrátilo proti němu, protoţe ţalobce se Franka ihned zeptal, proč 

nezasáhl, kdyţ o Daluegeho duševním stavu věděl, a nechal ho provádět opatření. „Frank 

se vytáčí, ţe se o tom dozvěděl teprve v srpnu 1943, kdyţ Daluege prodělal dva 

záchvaty.“
241

  

Výpovědí Kurta Daluegeho skončila podle sledovaných deníků nejzajímavější část 

Frankova procesu. Zprávy o soudním stání ze 13. dubna 1946 se, kromě listu Rudé právo, 

nedostaly na titulní strany deníků. Tento den nebyl pro média po předchozích 

dramatických svědectvích příliš zajímavý, neboť byly pouštěny filmy z doby protektorátu, 

které zachycovaly Frankovu činnost a činnost Sudetoněmecké strany. Němé filmy pak 

dokumentovaly situaci v koncentračních táborech. Byly také předčítány nejrůznější spisy, 

a to části tzv. Grünplanu nebo spisy o přípravě obsazení Československa. Ve stejný den 

soud zamítl Frankovy návrhy na zkoumání jeho duševního stavu a na předvolání svědků 

ze zahraničí. Povolil předvolat jen svědkyni Hedviku Lukešovou
242

 a bývalého 

sudetoněmeckého poslance Ernsta Kundta. 

Jedni z posledních svědků v procesu, Lukešová a Kundt, u soudu vystoupili 15. dubna 

1946. Kundt podle novinářů páchal jednu zradu za druhou.
243

 Deníky si všimly Kundtova 

nadšení, ţe mohl vypovídat, „neboť je jeho touhou, aby mohl nadále slouţit 

Československé republice.“
244

 Současně poznamenaly, ţe stejně jako ostatní nacisté 
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zapíral a snaţil se zbavit viny. Také obhajoba a obţaloba se v průběhu výslechu shodly na 

tom, ţe Kundt u soudu lhal a mluvil nepravdy, aby se sám zbavil viny. Prokurátor na to 

svědka dokonce upozornil: „Musím svědka upozornit, ţe jeho výpověď v několika bodech 

nesouhlasí se skutečností, ţe je naprosto nesprávná a ţe bych musil učinit návrh na jeho 

stíhání pro zločin podvodu a křivého svědectví, kdyby okolnosti nebyly právě předmětem 

vyšetřování […]“
245

  

Prokurátor poté rozšířil obţalobu o další dva zločiny – popravu dvou úředníků a 

hudebníka kvůli hádce se členem úřadu říšského protektora a o transportu tří muţů do 

koncentračního tábora, protoţe jeden z nich při vycházení z hospody narazil do 

německého důstojníka. 

Tím byl skončen výslech svědků, v dalších dnech se u soudu četly spisy, které 

dokazovaly plány nacistů na vyvraţďování českého národa a zradu sudetských Němců. 

Proces uţ nebyl tak dramatický a pro novináře tedy tolik zajímavý: „Věru nemusí nikdo 

závidět těm, kdo jsou dnes svědky přelíčení s K. H. Frankem. Celý den se čtou spisy, spisy 

a zase spisy.“
246

 Přestoţe uţ proces postoupil do méně zajímavé fáze, deníky se mu stále 

velmi podrobně věnovaly. Zprávy ze soudu se dále objevovaly na titulních stranách, i 

kdyţ uţ většinou netvořily tzv. otvíráky. Uvnitř listu pak většinou následovala rozsáhlejší 

zpráva, v případě deníku Práce zabíralo zpravodajství ze soudu nadále téměř celou stranu 

3. 

 Deníky uţ také začaly spekulovat o tom, kdy proces skončí a kolik času bude soud 

potřebovat k poradě o rozsudku a jeho zdůvodnění. Předpokládalo se, ţe závěrečné řeči 

obou stran zaznějí asi po dalším týdnu a stejná doba bude poté potřeba k poradě soudu.  

Deník Rudé právo popsal 17. dubna 1946 nacistické výslechy 224 ostravských 

komunistů a vyzdvihl především to, ţe se od nich gestapo nic nedozvědělo: „Přestoţe 

                                                           
245

 SI, JB: Vinu na všem mají Henlein a Frank. Svobodné slovo, 16. dubna 1946, roč. 2, č. 90, s. 3. 

246
 SI, JB: Systematicky vyvraţďoval český národ. Svobodné slovo, 17. dubna 1946, roč. 2, č. 91, s. 1. 



80 

 

devět z nich bylo podrobeno nejtvrdšímu výslechu, ničeho nepřiznali. 3 soudruzi byli 

podrobeni výslechu 15. stupně, ale marně. Gestapo z nich nevynutilo přiznání.“
247

 

Dne 16. dubna 1946 také začali u soudu číst své posudky znalci. Nejprve zazněly 

posudky politicko-zpravodajské, v dalších dnech vystupovali znalci vojenští, hospodářští 

a znalci ústavního a mezinárodního práva. Ve svých zprávách znalci detailně zhodnotili 

všechny výsledky procesu.
248

 Soud tak znovu vyslechl historická fakta a podíl  

K. H. Franka na událostech. „Frankův nacionalismus lze spíše nazvat šovinismem. 

Nepočínal si jako pouhý politik, ale individuum, které vedle cílů politických pouţilo své 

činnosti politické pro ukojení svých osobních cílů a vášní,“ prohlásil například znalec 

mezinárodního práva dr. Kropáč.
249

  

Deník Práce se 18. dubna 1946 vrátil k informování o Frankově zdravotním stavu: 

„[…] aţ na ty bolavé zuby, je zdráv.“
250

 Také napsal, ţe Frank začíná sám přemýšlet o 

trestu, který dostane: „Uvaţuje prý uţ v cele také o tom, ţe by mohl být odsouzen, a ve 

středu se v ‚soudních kuloárech‘ roznesla pověst neznámého původu, ţe prý si to sám 

odhaduje ‚tak mezi pěti aţ patnácti lety‘.“
251

 Frank si představoval, ţe po odpykání tohoto 

trestu bude převezen někam, kde budou ţít další bývalí nacističtí vůdci, doplnil deník 

Právo lidu a poznamenal: „Je podivné, ţe člověk, který slyšel tolik těţkých obvinění, se 

domnívá, ţe vyvázne s trestem na svobodě. […] Za týden nebo 10 dní bude moudřejší.“
252

 

Čtyřiadvacátý den procesu s K. H. Frankem, 23. duben 1946, přinesl nový usvědčující 

materiál, a to záznamy a protokoly z Frankova archivu nalezeného ve Štěchovicích. 

Deníky nové důkazy podrobně popsaly, včetně Frankových reakcí na ně. „Frank je v nich 

                                                           
247

 NESG.: Hrdinství komunistů svědčí proti K. H. Frankovi. Rudé právo, 17. dubna 1946, roč. 26, č. 92, s. 

1. 

248
 NF, AB: K. H. Frank usiloval o rozbití ČSR. Práce, 17. dubna 1946, roč. 2, č. 91, s. 1. 

249
 FS: Frank se domnívá, ţe dostane 15 let ţaláře. Právo lidu, 18. dubna 1946, roč. 49, č. 92, s. 1. 

250
 NESG.: K. H. Frank pod očima znalců. Práce, 18. dubna 1946, roč. 2, č. 92, s. 1. 

251
 Tamtéţ, s. 1. 

252
 FS: Frank se domnívá, ţe dostane 15 let ţaláře. Právo lidu, 18. dubna 1946, roč. 49, č. 92, s. 1. 



81 

 

dokreslen dokonale. S přimhouřenými víčky naslouchal přednesu dr. Gemricha, ale 

neprozradil, jak ho jistě tento materiál překvapil.“
253

 Podle deníku Práce usvědčily nové 

důkazy Franka „tak drtivě, jak si to nikdy ani ve snu nepředstavoval. Zápisy jeho 

nejintimnějších rozhovorů s Hitlerem kreslí jeho protičeskou nenávist v její nejkrvavější 

krutosti.“
254

 Důkazy se týkaly odstranění hrobu Neznámého vojína, ponechání vysokých 

škol uzavřených nebo Frankova sabotování Hitlerova nařízení propustit vysokoškoláky 

z koncentračních táborů. 

Úplně poslední svědci vypovídali u soudu 24. a 25. dubna 1946. Byli jím František 

Němec, československý velvyslanec v Kanadě, který vypovídal o pronásledování své 

rodiny a rodiny prezidenta Beneše,
255

 a ministr protektorátní vlády Kalfus, „který Franka 

usvědčil z nejzávaţnějších zločinů, jeţ mu klade za vinu ţaloba.“
256

  

Sledované deníky věnovaly procesu velký prostor i v jeho posledních dnech. Na 

zprávu na titulní straně vydání u všech navazoval podrobnější článek uvnitř listu. 

V případě deníku Práce se soudu věnovala i nadále v podstatě celá strana 3. 

Průvodní řízení bylo skončeno v pátek 25. dubna 1946. Na závěr procesu se navíc 

objevil „téměř neuvěřitelný dokument Frankovy zbabělosti. […] dopis, který Frank psal 

uţ ve vazbě významné osobě českého politického ţivota a v němţ úpěnlivě a zbaběle prosí 

český národ o milost.“
257
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7.4. ZÁVĚREČNÉ ŘEČI 

7.4.1. Závěrečná řeč státního ţalobce Drábka 

Následujícího dne, 26. dubna 1946, se začalo s přednášením závěrečných řečí. Jako 

první promluvil státní ţalobce Drábek. Jak uvedl deník Práce, jeho ústy promluvila ţaloba 

celého národa.
258

 Podle deníku Svobodné slovo působila řeč velmi sugestivně a Frank při 

ní seděl strnule za stolem a hleděl před sebe.
259

 Deník Rudé právo napsal, ţe Frank 

zarputile poslouchal, byl bledý a chvěl se „jako dopadený gestapák o svůj ţivot.“
260

  

Prokurátor Drábek opět označil proces „ne za vyřizování účtů s K. H. Frankem, ale za 

proces proti všem Němcům usazeným v Československu ve smyslu kolektivní odpovědnosti 

celého německého národa.“
261

 

Deník Svobodné slovo popsal také Frankovy reakce na prokurátorovu řeč: 

Frank, sedící stále klidně, se otřásl jakýmsi vnitřním odporem, kdyţ dr. Drábek mluvil 

o tom, ţe se obhajoba snaţila omluvit Frankovy činy nepříčetností, a ţádala zkoumání 

duševního stavu. Jako by se Frank lekl toho slova: Prokurátor potom mluvil o 

nenávisti obţalovaného k presidentovi republiky a jeho nynější podlízavosti. Jak 

reaguje Frank na nenávistné jméno „dr. Beneš“? Udiveným vytaţením obočí, jako 

kdyby chtěl říci: „Co sem pletete jméno muţe, o němţ jsem sám řekl, ţe měl v malíčku 

víc diplomatických zkušeností neţ celé německé vedení dohromady?“ Jeho dopis, 

servilní a ubrečený, vzbudil velký zájem. Frank seděl při jeho čtení ztrnule a díval se 

skrz desku stolu někam dolů, do bezedna. Při posledních slovech dopisu „oddaný  

K. H. Frank“ potřásl hlavou. Ano, tak skončil K. H. Frank. […] Slova prokurátorova: 
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„trest smrti“ zněla jako prásknutí bičem. Snad vzpomněl i Frank na bičík, jímţ bil do 

obličeje bezbranné Čechy. Seděl ztrnule. Snad jen trochu rychleji dýchal.
262

   

Atmosféru v soudní síni zachytil také deník Práce: „Slova prokurátorova, kdyţ ţádal 

pro Franka jménem celého našeho národa trest smrti, zachvátila dramatickým způsobem 

celou pankráckou síň. Frank sedí s hlavou skloněnou a zdá se, ţe je apatický. […] Zdálo 

se, ţe má nesmírný vztek, ale ovládl se.“
263

 

Deníky Práce a Svobodné slovo o závěrečné řeči státního ţalobce informovaly velmi 

podrobně.
264

 Jeho řeč přinesly celou, i kdyţ ne v originálním znění. Části, které se týkaly 

dramatických událostí jako likvidace Lidic nebo Frankova dopisu o milost, uvedly deníky 

v přímé řeči, zbytek pak parafrázovaly. Na mnoha místech přitom nebylo jasné, zda je 

text přepisem Drábkova proslovu nebo zda jde o text redakce. Deníky Práce a Rudé právo 

otiskly Frankův dopis v plném znění. Listy otiskly také komentář ţalobce. Ten mimo jiné 

řekl, ţe to byl doklad toho, ţe „Frank byl stejně krutý jako zbabělý a ţe pojmy právo a 

spravedlnost byly u něho jako u všech Němců naprosto relativní.“
265

  

Drábek mluvil velmi emotivně, všechny deníky přesně přepsaly závěr řeči, ve které 

ţádal pro Franka trest smrti: 

Není v lidské moci […] přiřknouti Frankovi za všechno takový trest, který by bylo 

spravedlivé označit za přiměřený. Jménem celého československého národa, všech, 

kdo jeho vinou trpěli a umírali, jménem lidických vdov a matek, jejich uloupených, 

nešťastných dětí, všech, jejichţ ţivot i štěstí zničil, ţádám pro K. H. Franka nejvyšší 
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trest, který na tomto světě můţe být nad ním vyřčen – trest smrti. A uzná-li mimořádný 

lidový soud tento trest, pak ţádám, aby byl vykonán veřejně.
266

 

 

7.4.2. Závěrečná řeč K. H. Franka 

27. duben 1946 byl posledním dnem přelíčení s K. H. Frankem. Před soudem 

promluvil obţalovaný a poslední slovo patřilo jeho obhájci ex offo Reslerovi. Jak uvedl 

deník Svobodné slovo, závěr procesu proběhl oproti očekávání poklidně.
267

 Deník také 

poznamenal, ţe i ve své řeči se Frank snaţil svalit vinu na jiné a ţe opět tvrdil, ţe nevěděl 

o hrůzách koncentračních táborů. Podle deníku Práce Frank „[…] v předtuše a očekávání 

spravedlivého trestu, projevil opět svou zpupnost, kdyţ se drze prohlašoval ‚za oběť‘ a 

odváţil se cynického popření svých nezměrných vin.“
268

 

Frank soud kritizoval za to, ţe probíral jen ty špatné věci a opominul ty dobré, které 

ve výsledku československému národu prospěly. „Prý v procesu proti němu jsou 

vyzvednuty jen jeho špatné stránky a kaţdý případ zvláště, takţe to působí dojmem, jako 

by tady bůhvíco zločinů napáchal.“
269

 Frank prý navíc bojoval s nerovným protivníkem, 

protoţe mu soud nedal moţnost vyjádřit se ke všem předneseným tvrzením.
270

 To 

okomentoval deník Práce: „Vrcholem všeho ovšem bylo, kdyţ se [Frank] odvaţoval 

tvrditi, ţe český národ by vlastně měl být nacistům – ještě vděčný.“
271
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Deníky také zmínily Frankovo prohlášení, ţe má čisté svědomí a ţe ho mrzí jen dopis, 

kterým ţádal předsedu vlády Stránského o milost.  

 

7.4.3. Závěrečná řeč Frankova obhájce ex offo Reslera 

Deník Svobodné slovo ocenil, jak se Frankův obhájce Resler zhostil své závěrečné 

řeči: „[…] zbavil se […] svého úkolu důstojně, takţe si zaslouţí vděčnosti celého 

advokátního stavu. Jeho řeč byla řečí právníka, v níţ si nijak nezadal vlastenec.“
272

 Resler 

mimo jiné prohlásil, ţe likvidace Lidic byla tak rozsáhlá akce, ţe ji nemohl vymyslet a 

přikázat nikdo jiný neţ Adolf Hitler. Dále například označil nacismus za duševní chorobu 

celého německého národa a poţádal proto pro Franka o zproštění ţaloby pro nepříčetnost. 

Nakonec poţádal o doţivotní umístění Franka v ústavu pro choroby mysli. Frank si při 

jeho řeči podle deníku Práce pokyvoval hlavou.
273

 

Po Reslerovi si ještě vzal slovo prokurátor Drábek, aby na obhájcovu řeč krátce 

reagoval. Znovu zdůraznil, ţe „sudetským Němcům nešlo jen o spojení s národním celkem 

v říši, nýbrţ o obsazení a zničení Československa a podrobení, ba vyhubení našeho 

národa.“
274

 Na prohlášení, ţe rozsudek nemůţe Frank povaţovat za spravedlivý, pak 

Drábek reagoval slovy, ţe není důleţité, co povaţuje za spravedlivé Frank, ale co tak 

povaţuje československý národ.  

Po dokončení Drábkovy řeči, byl soud odročen na neurčito. Během této doby se soud 

radil o rozsudku a hlavně o jeho zdůvodnění. 
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7.5. VYNESENÍ ROZSUDKU NAD K. H. FRANKEM 

O tom, kdy bude vynesen rozsudek, informoval jako první deník Svobodné slovo. Uţ 

30. dubna 1946 uvedl, ţe národní soud byl poţádán, „aby uvolnil místnost pro vynesení 

rozsudku nad Frankem na den 16. května.“
275

 Porada soudu ale trvala déle, deník Rudé 

právo napsal 9. května 1946 ve zprávě ze soudu s protektorátní vládou, ţe by mohl být 

rozsudek vynesen do čtrnácti dnů. 

K. H. Frank byl odsouzen k trestu smrti s veřejným vykonáním popravy 21. května 

1946. Zpráva z vynesení rozsudku se u všech sledovaných deníků dostala na titulní stranu 

vydání. Kromě listu Svobodné slovo tvořila tato zpráva tzv. otvírák novin. 

Jak uvedl deník Právo lidu, vynesením rozsudku smrti se naplnil „velký dějinný fakt, 

jímţ neúprosný osud stíhá všechny ty, kdoţ prohřešují se proti zákonům, jeţ tisíciletá 

lidská kultura vloţila v srdce kulturního lidstva.“
276

 Podle deníku Práce se naplnila 

dějinná spravedlnost.
277

 Deník Rudé právo o rozsudku napsal, ţe jím „byla ukončena 

první kapitola vyrovnání se vítězného lidu s představitelem krvavého německého 

fašistického reţimu v českých zemích.“
278

 

Deníky se věnovaly i atmosféře v soudní síni, která byla zcela zaplněná. „Pozornost 

všech nebyla ani tak upjata na rozsudek, který mohl zníti jen tak, jak vyzněl, má-li někdo 

smysl pro spravedlnost, jako spíše na to, jak K. H. Frank, vrah bezpočtu českých lidí, 

verdikt přijme.“
279

  

Při vynesení rozsudku Frankovi poklesla ramena a s pevně sevřenými rty polknul a 

později povzdechl:  
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V té chvíli bylo jiţ jasno, ţe ví o trestu, který bude za okamţik vyřčen. Zdvihl náhle 

hlavu a v očích se mu kmitl strach, vystřídaný v příští chvilce výrazem zvědavosti. A 

pak konečně padla slova o trestu smrti. K. H. Frank uvolnil napjaté svalstvo své tváře, 

jen rty nechal pevně sevřeny – tak úzké se zdály v popelavé tváři – a ústní koutky mu 

poklesly. […] Sedí se sluchátky na uších, oči přivřeny, přejel si rukou čelo a pak si 

zhluboka vydechl. Jeho osud je zpečetěn a chce si hrát na hrdinu.
280

 

Také deník Práce popsal Franka v den vynesení rozsudku: „Silně přepadlý, vratkým 

krokem a shrbený jako nikdy předtím… Usedaje na lavici obţalovaných, zhluboka nabírá 

dech. Rozhlíţí se nervosním, těkavým pohledem kolem sebe.“
281

 

Deníky si všimly také snubního prstenu, který si Frank na tento den vyţádal. Byl na 

něm vyrytý nápis „Gott schütze Dich. Lola“.
282

 „Věří na to za své zločiny?“
283

 

poznamenal deník Rudé právo. 

Deníky Práce, Rudé právo a Právo lidu otiskly plné znění rozsudku. List Svobodné 

slovo vybral hlavní informace, parafrázoval je a otiskl jen ty. Deník věnoval vynesení 

rozsudku celkově nejméně prostoru. Deník Práce se naopak rozsudku věnoval 

nejpodrobněji. Kromě plného znění přinesl také zdůvodnění, která soud stihl v tento den 

uvést, ţádný jiný deník zdůvodnění neotiskl. 

Deníky informovaly také o tom, ţe Frankův obhájce podal jménem svého klienta 

prezidentu republiky ţádost o milost, a to přestoţe mu Frank „brzo po vynesení rozsudku 

podal kus papíru s touto zprávou: ‚Osobně nepodávám ţádost o milost‘ a parafoval  

K. H. Frank.“
284

 Později prezidenta poţádal o změnu trestu na doţivotní vězení s tím, ţe 
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to bude pro Franka horší trest neţ smrt. „Nevíme ani, je-li odnětí ţivota ve skutečnosti 

vůbec trestem.“
285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
285

 NESG.: Spravedlnost zúčtovala s K. H. Frankem. Práce, 23. května 1946, roč. 2, č. 120, s. 3. 



89 

 

8. POPRAVA K. H. FRANKA 

K. H. Frank byl popraven den po vynesení rozsudku, 22. května 1946. Pro média i pro 

celé Československo to byla velká událost. Deníky Právo lidu a Práce popravě věnovaly 

výraznou plochu horní části titulní strany. Listy Svobodné slovo a Rudé právo Frankově 

smrti tolik prostoru na titulní straně nevěnovaly, zprávu umístily aţ do dolní části strany. 

Deník Rudé právo zprávu dále rozvedl na straně 2, deník Svobodné slovo se popravě dále 

nevěnoval. 

 

8.1. POSLEDNÍ HODINY K. H. FRANKA 

Kromě samotné popravy se deníky věnovaly také posledním chvílím K. H. Franka 

před popravou. Ta byla na ţádost obhájce o jednu hodinu posunuta, aby mohl Frank 

sepsat závěť. Frank strávil poslední hodiny před popravou v cele v přítomnosti svého 

obhájce. Psal dopisy rodině, prohlíţel si fotografie a poobědval. Deníky uvedly, ţe k jídlu 

dostal šest vajec se salámem a skleničku koňaku. Byla mu také nabídnuta návštěva kněze, 

kterou ale odmítl. 

 

8.2. VYKONÁNÍ ROZSUDKU NAD K. H. FRANKEM 

O popravu byl mezi Čechy velký zájem. Deníky popsaly, ţe se před Justičním 

palácem tísnily davy zájemců uţ od osmé hodiny ráno a snaţily se získat vstupenku na 

poslední přelíčení procesu a především na výkon trestu. „[…] ubohý úředník, který 

vstupenky vydával, byl terčem lidského hněvu.“
286

 Dohromady popravu v pankrácké 

věznici sledovalo pět a půl tisíce lidí. 

Deník Právo lidu popsal průběh popravy téměř po minutách: „V 13.09 hod. dal  

dr. Kozák rozkaz, aby Frank byl přiveden. O minutu později přišel v doprovodu tří 

dozorců K. H. Frank. […] Ve 13.32 hod. byl na šibenici vytaţen, v 13.37 hod. hlásí mistr 
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popravčí vykonání rozsudku a v 13.38 hod. konstatuje dr. Navarra, ţe srdce K. H. Franka 

přestalo tlouci.“
287

 

Všechny deníky podrobně popisovaly, jak se Frank před popravou choval a jak 

vypadal. Shodly se na tom, ţe jeho chůze byla vratká a zavrávoral hlavně ve chvíli, kdy 

poprvé spatřil šibenici. „Byl pobledlý a bylo vidět, jak se namáhá, aby udrţel zdání 

klidu.“
288

 Během opětovného čtení rozsudku naslouchal se skloněnou hlavou:  

Snaţil se stát pevně, […] dívá se po trávě ve slunci, rozhlíţí se a bloudí pohledem, 

plným nenávisti, po lidech kolem a hledí opravdu skleněně. Chvílemi neposlouchá a 

snaţí se vyloudit úsměšek na tváři. […] Je nervosní a zatím, co předseda předčítá část 

rozsudku, ţe se odsuzuje k trestu smrti, snaţí se tvářit povýšeně, z nervosity mne si 

ruce a zase těká pohledem po lidech kolem, jako by chtěl říci: To se vám dostalo 

zadostiučinění.
289

  

Kdyţ mu byl rozsudek přednesen v němčině, Frank poněkud zpozorněl. „Teď z něho 

čiší opravdu nenávist a posupnost a dívá se, jako se díval, kdyţ za moci teroru chtěl 

vyvraţdit Čechy.“
290

 Frank byl při čtení rozsudku, které trvalo necelou čtvrt hodinu, velmi 

rozrušený. „Odsouzený má 42 dechů za minutu a cévy na rukou jsou viditelně velmi 

naběhlé.“
291

 

Soudce se poté Franka zeptal, zda chce ještě něco říci. Všechny deníky napsaly, co 

svým tichým a nervosním hlasem řekl: „Německo musí ţít, i kdyţ my umíráme. Ať ţije 

Německo, ať ţije německá říše!“
292
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Jakmile Frank vystoupil na šibenici, diváci vzrušeně zašuměli. Frank musel podle 

deníku Svobodné slovo vynaloţit veškeré síly, aby vystoupil po schůdcích.
293

 Poté se ho 

ujali popravčí a vykonali rozsudek. Detailně to popsal deník Svobodné slovo: „Bylo 

třináct hodin 31 minut, kdyţ pomocníci mistra uvolnili provaz, na kterém byl K. H. Frank 

vytaţen na popravčí kůl. Jeho tělo skleslo a v tom okamţiku se ho chopily ruce mistra 

popravčího v bílých rukavicích, aby mu přikryl tvář a strhl vaz.“
294

 

Tím bylo podle sledovaných deníků učiněno spravedlnosti zadost: 

Na kuse provazu se skloněnou hlavou se houpá na šibenici ve ţlutých vojenských 

botách, v pomačkané esesácké uniformě bývalý esesácký gruppenführer a Himmlerův 

vyšší policejní vedoucí K. H. Frank, který po 6 let hitlerovské okupace vyhuboval a 

terorizoval český národ a ještě před rokem chtěl vyvraţdit a vypálit Prahu. […] Jste 

pomstěni, vy všichni soudruzi a vlastenci, které sprovodila ze světa ruka hromadného 

vraha K. H. Franka.
295

 

Deník Práce přinesl z popravy reportáţ, kterou napsal Egon Erwin Kisch. Ten popsal 

průběh popravy i Frankových chvíli před ní. Jeho smrt popsal: „Tím končí vše, o čem lze 

psát. Nahoře visí člověk, který, byl-li jím kdy, jím uţ není.“
296
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9. REAKCE NA POPRAVU K. H. FRANKA 

Jako jediný přinesl komentáře k popravě K. H. Franka deník Právo lidu. V prvním 

z nich se autor zamýšlel nad tím, ţe si Frank v době svého působení v protektorátu 

neuvědomoval, ţe „krev nevinně prolitá volá o pomstu, ţe zločiny nemohou zůstat 

nepotrestány. Protoţe, je-li zločin trestán, znamená to, ţe svět stojí. Ale ţe on i s jinými 

usiloval, aby nebylo světa podle představy spravedlivých lidí, domníval se, ţe jeho 

zločiny, pokud by své zločinectví sebezpytavě připouštěl, zapíše ten jiný čas do 

nepaměti.“
297

 

Poprava byla podle něj satisfakcí dějin a byla vykonána podle práva. Český národ při 

Frankově smrti netruchlil, pokračoval autor textu. „K. H. Frank utracoval ţivoty, 

utracoval je krvavě, nelítostně, nemilosrdně, gestapácky […] Proto jeho smrt nebyla 

truchlivá. Byla to smrt největšího ze zločinců, jaký se kdy pohyboval mezi námi. […] 

V tom světě, v němţ ţijeme, byla to malá smrt. K. H. Frank musel by zemřít tisíckrát…“
298

 

Druhý komentář uveřejněný v deníku Právo lidu končil symbolicky: „A poprava byla 

nejen výkonem trestu nad osobou, nýbrţ zároveň i odsouzením a popravou idejí; všech 

těch idejí, v jejichţ jménu a duchu K. H. Frank vraţdil.“
299

 

V dalších dnech se jiţ ţádný z deníků smrti K. H. Franka nevěnoval. Deníky 

popisovaly probíhající proces se členy protektorátní vlády a zabývaly se jinými událostmi. 
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10. PROCES S K. H. FRANKEM VE FOTOGRAFIÍCH A KRESBÁCH 

Sledované deníky doprovázely zprávy z procesu obrazovým materiálem jen 

výjimečně, a to především ve dnech, kdy byl soud dramatický, tedy například kdyţ byl 

Frank konfrontován se svědky.
300

 Většina fotografií byla velmi podobná. Všechny deníky 

Franka zachycovaly v opačném duchu, neţ jak byl zobrazován v době protektorátu. 

Tehdy se na fotografiích objevoval v sebevědomých postojích, které zdůrazňovaly jeho 

moc a postavení.  

Během procesu byl ale Frankův obraz zcela jiný. Na fotografiích byl zachycen se 

skloněnou hlavou a v pozicích, ve kterých vypadal sklíčeně a poraţeně. I tímto se 

umocňoval dojem z článků, ve kterých byl Frank popisován jako muţ, kterému se vede 

den ode dne hůře, a jehoţ osud je předem dán – bude odsouzen k trestu smrti. 

Deník Práce kromě fotografií otiskoval také karikatury, které tento rys ještě více 

zdůrazňovaly. Dne 17. dubna 1946 zveřejnil titul obrázek K. H. Franka v jeho typické 

pozici u soudu – se sluchátky na uších a sklopenou hlavou. Karikatura je doplněna 

popiskem: „To jsem zvědav, jak tenhle proces dopadne!“
301

 Na karikatuře z 28. dubna 

1946 je Frank vyobrazen s vězeňskou koulí na noze.
302

 První karikatura týkající se 

procesu ale zobrazovala Frankova obhájce ex offo Kamila Reslera. Pod názvem „Poslední 

oběť K. H. Franka“ je obrázek plačícího muţe. Deník tak vtipně zobrazil fakt, ţe Franka 

nechtěl ţádný ze členů advokátní komory obhajovat a Reslerovi byl případ přidělen 

nařízením. 

                                                           
300

 Například deník Svobodné slovo přinesl ze soudního procesu pouze dvě fotografie. Na jedné, ze 7. 

dubna 1946, byla zachycena konfrontace K. H. Franka s Jaroslavem Krejčím, na druhé, z 13. dubna 1946, 

s Kurtem Daluegem. Obě fotografie jsou si velmi podobné; K. H. Frank stojí v těsné blízkosti Krejčího, 

resp. Daluegeho, a hledí si s nimi do očí. Snímky zachycují moment, kdy byli svědci vyzváni, aby 

zopakovali část své výpovědi Frankovi do očí. 

301
 Kresba O. Sekory. Práce, 17. dubna 1946, roč. 2, č. 91, s. 3. 

302
 Kesba O. Sekory. Práce, 28. dubna 1946, roč. 2, č. 101, s. 3. 
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Listy Práce a Právo lidu přinesly také fotografie z Frankovy popravy. Fotografii  

K. H. Franka těsně před oběšením umístil deník Práce na titulní stranu, deník Právo lidu 

na stranu 3.  

Nejčastěji zprávy fotografiemi doplňoval deník Práce, celkem se jich na jeho 

stránkách objevilo 41, z toho 18 zachycovalo K. H. Franka. Deník Právo lidu otiskl 33 

fotografií, šestnáct z nich doplnilo seriál o K. H. Frankovi, který informování ze soudu 

předcházel. Nejméně fotografií se objevilo v denících Rudé právo a Svobodné slovo, a to 

7, resp. 2 snímky. 
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ZÁVĚR  

Z historické srovnávací analýzy vyplynulo, ţe všechny čtyři sledované deníky sdílely 

atmosféru, která panovala v poválečném Československu. Češi se chtěli vypořádat 

s okupanty a oplatit jim jejich činnost v Protektorátu Čechy a Morava. Soud s  

K. H. Frankem vnímali jako odplatu jednomu z hlavních, ne-li tomu hlavnímu 

nacistickému zločinci, který v protektorátu působil.  

Tomu odpovídalo informování o soudu deníky Práce, Svobodné slovo, Právo lidu a 

Rudé právo. Zprávy o procesu se pravidelně objevovaly na titulních stranách vydání, 

velmi často tvořily i tzv. otvíráky novin. Texty poté pokračovaly na dalších stranách a 

obyčejně jim byl věnován velký prostor.  

Ve zprávách uveřejněných v denících byla citelná touha po odplatě, Frank byl od 

počátku popisován jako zločinec a zrůda, byla popisována zvěrstva, kterých se dopustil, a 

prostor dostávaly příběhy jeho obětí. Novináři velmi často popisovali Frankův zdravotní 

stav, který se v průběhu procesu zhoršoval, a také cynicky a pohrdavě psali o Frankových 

názorech na to, jak soud dopadne. Také na fotografiích byl Frank zachycován 

v poraţeneckých postojích. Média tak podporovala názor veřejnosti, ţe Frank musí být 

popraven. Způsob informování o soudu vyplýval z toho, ţe veřejnost i sami novináři měli 

události protektorátu v paměti. 

O důleţitosti procesu svědčí také to, ţe zprávy nebyly přebírány ze zpravodajské 

agentury ČTK, ale deníky posílaly do soudní síně vlastní zpravodaje. Zprávy byly 

podrobné, často obsahovaly doslovný přepis nebo velmi detailní parafráze výpovědí 

obţalovaného i svědků, stejně jako řeči státního ţalobce. 

Z analýzy dále vyplynulo, ţe deníky informovaly o události téměř stejně. Fakt, které 

politické strany jednotlivé deníky vydávaly, se do zpravodajství aţ na výjimky 

nepromítal. Většinou listy volily také stejný styl psaní článků; např. u výslechů styl otázka 

– odpověď.   
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RESUMÉ 

The historical comparative analysis showed that all four monitored newspapers shared 

the atmosphere that prevailed in the post-war Czechoslovakia. The Czechs wanted to deal 

with the occupiers and repay them their activities during the Protectorate of Bohemia and 

Moravia. They saw the process with K. H. Frank as retaliation to one of the major, if not 

the main Nazi criminals, who worked in the Protectorate.  

This corresponded to information on court in newspapers Práce, Svobodné slovo, 

Právo lidu, and Rudé právo. Reports on the process were regularly featured on the front 

pages of issues, very often formed the so-called openers of the newspapers. Texts then 

continued on next page and they were usually devoted to a large area.  

In the reports published in newspapers, desire for revenge was palpable; Frank has 

always been described as a criminal and a monster, the atrocities he had committed were 

described, and the stories of his victims also received place in the newspapers. Journalists 

often described Frank's medical condition, which worsened during the process, and 

cynically and dismissively wrote about Frank's views on how the court would go. Also in 

the photos, Frank was captured in the defeatist attitude. Media endorsed public opinion 

that Frank must be executed. Notification of the court stemmed from the fact that the 

public and journalists themselves have the events of the Protectorate in their memories.  

The importance of the process is also evidenced by the fact that the reports were not 

taken from the news agency ČTK, but the editors sent to the courtroom their own 

reporters. The reports were detailed, often contain a verbatim transcript or a detailed 

paraphrase the statements of witnesses and the accused, as well as speeches of the 

prosecutor.  

The analysis also showed that the newspapers reported on events almost equally. The 

fact that the various political parties issued diaries did not with a few exceptions showed. 

The newspapers also usually chose the same style of writing the articles, eg. for 

questioning they chose style question - answer. 
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PRAMENY 

Svobodné slovo, 21. 2. 1946, roč. 2, č. 44 – 23. 5. 1946, roč. 2, č. 119 

Právo lidu, 24. 2. 1946, roč. 49, č. 47 – 23. 5. 1946, roč. 49, č. 119 

Rudé právo, 21. 2. 1946, roč. 26, č. 44 – 23. 5. 1946, roč. 26, č. 120 

Práce, 21. 2. 1946, roč. 2, č. 44 – 25. 5. 1946, roč. 2, č. 120 
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SEZNAM ZKRATEK 

č. – číslo 

FS – Freiwilliger Schutzdienst 

gestapo – Geheime Staatspolizei 

HSĽS – Hlinkova slovenská ľudová strana 

NESIG. – nesignováno 

NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei  

roč. – ročník 

SA – Sturm Abteilungen 

SHF - Sudetendeutsche Heimatfront 

SD – Sicherheitsdienst 

SdP – Sudetendeutsche Partei 

SS - Schutzstaffeln 

s. – strana 

sv. – svazek 
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PŘÍLOHA I 

Přehled relevantních textů uvedených na stránkách sledovaných periodik v období únor – 

květen 1946. Přehled je sestaven po jednotlivých dnech. Pokud bylo u příspěvku moţné 

určit jeho autora či zdroj, je u něj tento údaj uveden. V ostatních případech je příspěvek 

označen zkratkou NESG., nesignováno. 

Práce 
 
21. 2. 1946, roč. 2, č. 44 

JDA: Frank v březnu před soud (s. 1) 

 

27. 2. 1946, roč. 2, č. 49 

NESG.: Firma K. H. Frank, t. č. na Pankráci (s. 1) 

 

5. 3. 1946, roč. 2, č. 54 

N: Ţaloba na K. H. Franka podána (s. 1) 

 

9. 3. 1946, roč. 2, č. 58 

N: K. H. Frank na soud národa 22. března (s. 1) 

 

16. 3. 1946, roč. 2, č. 64 

NF: K. H. Frank před soudci národa (s. 1) 

 

22. 3. 1946, roč. 2, č. 69 

Němec, František: Běs okupace na soudu lidu (s. 1) 

NF: K. H. Frank si dělá právo na imunitu? (s. 2) 

 

23. 3. 1946, roč. 2, č. 70 

NF: K. H. Frank před soudci lidu (s. 1) 

NF: Jak připravoval zrádce rozvrat státu (s. 3) 

NESG.: Frank připravoval rozvrat státu (s. 3) 

NESG.: Prokurátor odmítá Frankovy námitky (s. 3) 

NESG.: Generál dr. Ečer svědčí jako znalec (s. 3) 

Řezáč, Václav: V pasti (s. 3) 

 

24. 3. 1946, roč. 2, č. 71 

NF: K. H. Frank chtěl vyhladit český národ (s. 1) 

NF: Frankova vina je strašlivá (s. 3) 

NESG.: K. H. Frank všemocným pánem (s. 3) 

NESG.: Frank rabuje české země (s. 3) 

NESG.: Vina Německa a jeho představitelů je strašná (s. 3) 

 

26. 3. 1946, roč. 2, č. 72 

NF: K. H. Frank se zachvěl při slově Lidice (s. 1) 

NF: Poslední zločiny a konec Frankova tyranství (s. 3) 

NESG.: Frank přiznává jen „politické vraţdy“ (s. 3) 

NESG.: Hanobitel hrobu Neznámého vojína (s. 3) 

NESG.: Frankovy námitky proti příslušnosti soudu zamítnuty (s. 3) 
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27. 3. 1946, roč. 2, č. 73 

NF, AB: K. H. Frank se přiznává k velezradě (s. 1) 

NF, AB: Zrada SdP a těţká vina agrární reakce (s. 3) 

NESG.: Frank: Necítím se vinný. (s. 3) 

NESG.: Podědil jsem kladný postoj ke knize (s. 3) 

NESG.: Na konferenci v hlavním staně u Dönitze (s. 3) 

NESG.: SdP převzala Frankovy dluhy (s. 3) 

NESG.: Organisování bojůvek (s. 3) 

NESG.: Zrádcovská činnost příslušníků SdP (s. 3) 

NESG.: Dr. Kahánek – muţ v politice zběhlý (s. 3) 

 

28. 3. 1946, roč. 2, č. 74 

AB, FH: K. H. Frank přiznává vinu Němců (s. 1) 

AB, FH: Boj proti presidentu Benešovi byl marný (s. 3) 

NESG.: Otázka přímé účasti náhradního soudce v řízení přelíčení (s. 3) 

NF: Popravy českých vlastenců nazýval „vláhou rosy“ (s. 3) 

 

29. 3. 1946, roč. 2, č. 75 

AB, FH: Frank svádí Eliášovu smrt na Himmlera (s. 1, 3) 

NF: Dr. Crha byl na seznamu gestapa jako „koreferent“ (s. 3) 

NESG.: 28. říjen 1939 očima obţalovaného (s. 3) 

 

30. 3. 1946, roč. 2, č. 76 

RP: Frank vypovídá o Lidicích (s. 1) 

AB, FH: Frank se přiznal: Byl jsem v Lidicích (s. 3) 

 

31. 3. 1946, roč. 2, č. 77 

AB, FH: Frank prohlašuje zločin za „nejvyšší úřednickou ctnost“ (s. 3) 

 

2. 4. 1946, roč. 2, č. 78 

NF, AB: Frank původcem všech poprav českých lidí v Mathausenu (s. 1) 

 

3. 4. 1946, roč. 2, č. 79 

NF, AB: K. H. Frank před tváří svých obětí (s. 1) 

NESG.: K. H. Frank osobně účasten na studentském masakru (s. 3) 

NESG.: Popravy bez předpisů (s. 3) 

 

4. 4. 1946, roč. 2, č. 80 

NF, AB: Lidické ţeny o svých utrpeních (s. 1) 

NF, AB: Lidické ţeny líčí krvavou cestu svých utrpení (s. 3) 

 

5. 4. 1946, roč. 2, č. 81 

NF, AB: Frank dával rozkazy k popravám (s. 1) 

NF, AB: Frank dal rozkaz k popravě 14 českých četníků (s. 3) 

NESG.: Místo domů – na popravu (s. 3) 

NESG.: Frankův telefonický příkaz k popravám v Přerově (s. 3) 

NESG.: Český student usvědčuje Franka (s. 3) 

 

6. 4. 1946, roč. 2, č. 82 

NF, AB: K. H. Frank se zříká Hitlera (s. 1, 3) 

NESG.: Franka usvědčuje jeho bývalý sluţebník dr. Krejčí (s. 3) 

NESG.: Usvědčující konfrontace: Dr. Krejčí – Frank (s. 3) 

NESG.: Konečně Frank přiznává, ţe rozhodl o popravách studentů (s. 3) 

NESG.: O ţivotech rozhodoval Frank (s. 3) 
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9. 4. 1946, roč. 2, č. 84 

NF, AB: Frank se klidně dívá na hrůzy svého zločinu v Lidicích (s. 1, 3) 

NESG.: Film o zkáze Lidic (s. 3) 

NESG.: Všechny akce politického významu pocházely od Franka (s. 3) 

NESG.: Prof. dr. Albert Praţák o květnovém povstání (s. 3) 

NESG.: Výpověď místopředsedy ČNR Josefa Smrkovského (s. 3) 

 

10. 4. 1946, roč. 2, č. 85 

NF, AB: Obhájce ţádá zkoumání Frankova duševního stavu (s. 1, 3) 

NESG.: Frank: Nikdy jsem netvrdil, ţe mám Čechy rád (s. 3) 

NESG.: Frankova účast na německých opatřeních v Kladně (s. 3) 

NESG.: Prokurátor navrhuje zamítnutí obhájcova návrhu (s. 3) 

NESG.: Akce proti parašutistům v okolí Končin (s. 3) 

NESG.: Frank chtěl vyhladit další dvě obce (s. 3) 

 

11. 4. 1946, roč. 2, č. 86 

NESG.: K. H. Frank lituje – ale sám sebe (s. 3) 

KETTNER, P.: Karlovy Vary a K. H. Frank (s. 3) 

 

12. 4. 1946, roč. 2., č. 87 

NF, AB: Daluege usvědčuje Franka tváří v tvář (s. 1) 

NESG.: Svědectví o hrůzách Terezína (s. 3) 

NESG.: Všichni vězňové v Terezíně měli být usmrceni (s. 3) 

NESG.: Vrcholný bod dne: Kurt Daluege kontra K. H. Frank (s. 3) 

 

13. 4. 1946, roč. 2, č. 88 

NESG.: Daluege se ptá: „Co je to říšská vláda?“ (s. 3) 

NESG.: Daluege o Frankově výpovědi: „To je leţ!“ (s. 3) 

NESG.: Čím byla pro Daluegeho skončena akce v Lidicích (s. 3) 

NESG.: Frank tvrdí, ţe Daluege neví, o čem mluví (s. 3) 

NESG.: Daluege neví, co byly sonderbehandlungy (s. 3) 

NESG.: Dva krvaví představitelé tváří v tvář (s. 3) 

NESG.: Daluege nerozhodný (s. 3) 

 

14. 4. 1946, roč. 2, č. 89 

NF, AB: K. H. Frank se dívá na obrazy své zašlé moci (s. 2) 

 

16. 4. 1946, roč. 2, č. 90 

NESG.: Frank a Kundt a jejich poslední nordická lest (s. 3) 

NESG.: Kundt chce opět slouţit republice (s. 3) 

NESG.: Kundt se „zastával“ legionářů (s. 3) 

NESG.: Také obhajoba proti Kundtově svědectví (s. 3) 

NESG.: Frank usvědčen z nových zločinů několikanásobné vraţdy (s. 3) 

NESG.: Další dokumenty o podvratné činnosti K. H. Franka a SdP (s. 3) 

 

17. 4. 1946, roč. 2, č. 91 

NF, AB: Frank usiloval o rozbití ČSR (s. 1, 3) 

NESG.: Henleinovci se otevřeně přiznávají k hitlerismu (s. 3) 

NESG.: Průjezd vlaku smrti protektorátem (s. 3) 

NESG.: Německo porušuje integritu Československa (s. 3) 

NESG.: Posudky znalců z oboru politického zpravodajství (s. 3) 

 

18. 4. 1946, roč. 2, č. 92 

NESG.: K. H. Frank pod očima znalců (s. 1) 

NESG.: Frank nese odpovědnost za všechny zločiny okupace (s. 3) 
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NESG.: Z čeho všeho je Frank obviněn (s. 3) 

 

19. 4. 1946, roč. 2, č. 93 

NESG.: Národ se nikdy nevzdal (s. 3) 

NESG.: Němci byli okupanty zločineckými (s. 3) 

NESG.: Znalecký posudek vojenských sloţek (s. 3) 

 

24. 4. 1946, roč. 2, č. 97 

NESG.: Frank se chlubil Hitlerovi, jak je nenáviděn (s. 1) 

NESG.: Nejbrutálnější metody také v hospodářství (s. 3) 

NESG.: Frank ţádal náleţité trestání Čechů (s. 3) 

NESG.: Jak rabovali české země (s. 3) 

NESG.: 135 a půl miliardy celkové škody (s. 3) 

NESG.: Vyhlodaná měna (s. 3) 

NESG.: Uloupené zlato (s. 3) 

NESG.: Rozpory v posudcích (s. 3) 

 

25. 4. 1946, roč. 2, č. 98 

NF, AB: Proces s Frankem před koncem (s. 1) 

NESG.: Čtvrt milionu Čechů zaplatilo okupaci ţivotem (s. 3) 

NESG.: Čeští rolníci vyhánění ze své půdy (s. 3) 

NESG.: 200.000 zahynulo v koncentračních táborech (s. 3) 

NESG.: 10 let potrvá, neţ budou nahrazeny škody v dopravě (s. 3) 

NESG.: Jak dlouho potrvají následky zločinů okupace (s. 3) 

 

26. 4. 1946, roč. 2, č. 99 

NF, AB: K. H. Frank píše ve vazbě dopisy o milost (s. 1) 

NESG.: Frank se nechce znát ke štěchovickému archivu (s. 3) 

NESG.: Frank je odpověden i za všechny hospodářské zločiny (s. 3) 

NESG.: Frank se nelíbil ani Henleinově ţeně (s. 3) 

NESG.: Kamenický potvrzuje Frankův výrok o Lidicích: „Dal jsem rozkaz!“ (s. 3) 

 

27. 4. 1946, roč. 2, č. 100 

NF, AB: Dnes skončí proces s K. H. Frankem (s. 1) 

NESG.: Pro K. H. Franka není vůbec přiměřeného trestu (s. 3) 

NESG.: Frank volá k českému národu o milost (s. 3) 

NESG.: Je vůbec pro Franka přiměřený trest? (s. 3) 

NESG.: Zločiny neslýchaného formátu (s. 3) 

NESG.: „Na Lidice nikdy nezapomeneme!“ (s. 3) 

 

28. 4. 1946, roč. 2, č. 101 

AB: Frankova cynická obhajoba (s. 1) 

NESG.: Franka soudíme ve jménu celého lidstva (s. 3) 

 

16. 5. 1946, roč. 2, č. 114 

RP: Rozsudek nad K. H. Frankem 21. května (s. 1) 

 

22. 5. 1946, roč. 2, č. 119 

NF, AB: K. H. Frank odsouzen k trestu smrti (s. 1) 

NF, AB: Trest smrti největšímu nepříteli českého národa (s. 3) 

 

23. 5. 1946, roč. 2, č. 120 

NF, AB: Spravedlnost zúčtovala s K. H. Frankem (s. 1, 3) 

KISCH, Egon Erwin: Poslední kroky K. H. Franka (s. 1, 3) 
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Svobodné slovo 

 
21. 2. 1946, roč. 2, č. 44 

KOL: K. H. Frank v březnu před soud (s. 1, 3) 

 

5. 3. 1946, roč. 2, č. 54 

SI: Ţaloba proti K. H. Frankovi podána (s. 1, 2) 

 

16. 3. 1946, roč. 2, č. 64 

SI: K. H. Frank slyšel výčet svých zločinů (s. 1) 

 

21. 3. 1946, roč. 2, č. 68 

Suk, I.: K. H. Frank si to tak k srdci nebere? (s. 4) 

 

22. 3. 1946, roč. 2, č. 69 

SI: K. H. Frank je nespokojen (s. 1) 

 

23. 3. 1946, roč. 2, č. 70 

Suk, I.: Soudíme K. H. Franka za sebe i předky (s. 1, 3, 4) 

 

24. 3. 1946, roč. 2, č. 71 

Suk, I.: Druhý den přelíčení s K. H. Frankem (s. 1, 3) 

 

26. 3. 1946, roč. 2, č. 72 

Suk, I.: Dnes promluví K. H. Frank (s. 1) 

Suk, I.: Přelíčení s K. H. Frankem (s. 2, 3) 

 

27. 3. 1946, roč. 2, č. 73 

SI, JB: Ani Frank se necítí vinen (s. 1) 

SI, JB: Proces s K. H. Frankem (s. 2) 

 

28. 3. 1946, roč. 2, č. 74 

SI, JB: Frank prý nevěděl o Mnichovu (s. 1) 

 

29. 3. 1946, roč. 2, č. 75 

SI, JB: Poslední návštěva u Hitlera (s. 1, 4) 

30. 3. 1946, roč. 2, č. 76 

SI: Frank o hromadných vraţdách Čechů (s. 1, 3) 

 

31. 3. 1946, roč. 2, č. 77 

SI: K. H. Frank vypovídá (s. 1, 3) 

 

2. 4. 1946, roč. 2, č. 78 

SI, JB: K. H. Frank v kříţovém výslechu (s. 1, 3) 

 

3. 4. 1946, roč. 2, č. 79 

SI, JB: Frank usvědčen z vraţdění studentů (s. 1, 3) 

 

4. 4. 1946, roč. 2, č. 80 

SI: K. H. Frank v póze příznivce Čechů (s. 1, 2) 

 

5. 4. 1946, roč. 2, č. 81 

SI, JB: Terezínské popravy z Frankova rozkazu (s. 1, 3) 
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6. 4. 1946, roč. 2, č. 82 

SI, JB: O podřízenosti „protektorátní vlády“ (s. 1, 3) 

 

9. 4. 1946, roč. 2, č. 84 

SI, JB: Frank byl strůjcem lidické tragedie (s. 1, 3) 

 

10. 4. 1946, roč. 2, č. 85 

SI, JB: Frankovy rozkazy měly pečeť nenávisti (s. 3) 

 

11. 4. 1946, roč. 2, č. 86 

SI: Kurt Daluege na Pankráci (s. 1) 

SI, JB: Frank ztrácí svou modlu (s. 3) 

 

12. 4. 1946, roč. 2., č. 87 

SI, JB: Daluege konfrontován s Frankem (s. 1, 3) 

 

13. 4. 1946, roč. 2, č. 88 

SI, JB: Frank oněměl – Daluege je hovorný (s. 1) 

SI, JB: Proces s K. H. Frankem (s. 3) 

 

14. 4. 1946, roč. 2, č. 89 

SI, JB: Rozsudek nad Frankem po svátcích (s. 1) 

 

16. 4. 1946, roč. 2, č. 90 

SI, JB: Vinu na všem mají Henlein a Frank (s. 1, 3) 

 

17. 4. 1946, roč. 2, č. 91 

SI, JB: Systematicky vyvraţďoval český národ (s. 1) 

SI, JB: K. H. Frank před soudem (s. 3) 

 

18. 4. 1946, roč. 2, č. 92 

SI, JB: Frankova nenávist ke všemu českému (s. 1) 

SI, JB: Proces s K. H. Frankem (s. 3) 

 

19. 4. 1946, roč. 2, č. 93 

SI, JB: Německá válka byla válkou banditů (s. 1, 3) 

 

24. 4. 1946, roč. 2, č. 96 

SI, JB: Usvědčující materiál ze Štěchovic (s. 1, 2) 

 

25. 4. 1946, roč. 2, č. 97 

SI, JB: Nejkrutější hospodářské poddanství (s. 1, 2) 

 

26. 4. 1946, roč. 2, č. 98 

SI, JB: Český průmysl a banky drancovány (s. 1) 

SI, JB: Proces s K. H. Frankem (s. 2) 

 

27. 4. 1946, roč. 2, č. 99 

SI, JB: Není v lidské moci trest přiměřený (s. 1, 2) 

 

28. 4. 1946, roč. 2, č. 100 

SI, JB: Poslední „státnická“ řeč K. H. Franka (s. 1, 3) 

 

30. 4. 1946, roč. 2, č. 101 

SI: Rozsudek nad Frankem 16. května (s. 1) 
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22. 5. 1946, roč. 2, č. 118 

SI: K. H. Frank odsouzen k trestu smrti (s. 1) 

SI: Rozsudek nad K. H. Frankem (s. 4) 

 

23. 5. 1946, roč. 2, č. 119 

HN: K. H. Frank byl včera popraven (s. 1) 

 

 

Právo lidu 

 
24. 2. 1946, roč. 49, č. 47 

Vykusa, K.: Frank se modlí ve své cele (s. 3) 

 

26. 2. 1946, roč. 49, č. 48 

Vykusa, K.: Pozdní Frankův pláč (s. 3) 

 

27. 2. 1946, roč. 49, č. 49 

VK: Zločinec K. H. Frank před soud 15. března (s. 1) 

 

28. 2. 1946, roč. 49, č. 50 

Vykusa, K.: Frank pod ochranou (s. 3) 

 

1. 3. 1946, roč. 49, č. 51 

Vykusa, K.: K. H. Frank dělá kariéru (s. 3) 

 

2. 3. 1946, roč. 49, č. 52 

Vykusa, K.: Frank – smutný hrdina (s. 3) 

 

3. 3. 1946, roč. 49, č. 53 

Vykusa, K.: Cynický otec K. H. Frank (s. 3) 

 

5. 3. 1946, roč. 49, č. 54 

VK: K. H. Frank bude 15. března překvapen (s. 1) 

Vykusa, K.: Krutý po otci (s. 3) 

 

6. 3. 1946, roč. 49, č. 55 

NESG.: Frank si vymýšlel mučení (s. 1) 

Vykusa, K.: Frank mučitelem (s. 3) 

 

8. 3. 1946, roč. 49, č. 57 

Vykusa, K.: K. H. Frank a jeho matka (s. 3) 

 

9. 3. 1946, roč. 49, č. 58 

Vykusa, K.: K. H. Frank a R. Beran (s. 3) 

 

10. 3. 1946, roč. 49, č. 59 

Vykusa, K.: K. H. Frank – německý vyzvědač (s. 3) 

 

12. 3. 1946, roč. 49, č. 60 

Vykusa, K.: Tajné Frankovo konto (s. 3) 

 

13. 3. 1946, roč. 49, č. 61 

VK: Jöckel a Frank vyslýchání (s. 1) 
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14. 3. 1946, roč. 49, č. 62 

VK: Frank vypovídal pro Norimberk (s. 1) 

Vykusa, K.: Další Frankovy zrady (s. 3) 

 

16. 3. 1946, roč. 49, č. 64 

VK: Zločiny K. H. Franka byly jiţ sečteny (s. 1) 

 

17. 3. 1946, roč. 49, č. 65 

Vykusa, K.: K. H. Frank a Moravec (s. 3) 

 

19. 3. 1946, roč. 49, č. 66 

NESG.: Kdo obhajuje K. H. Franka (s. 1) 

Vykusa, K.: Frankova sláva 1938 

 

20. 3. 1946, roč. 49, č. 67 

NESG.: Pankrác se proměňuje v malý Norimberk (s. 1) 

Vykusa, K.: Ultimatum K. H. Franka (s. 3) 

 

21. 3. 1946, roč. 49, č. 68 

Vykusa, K.: K. H. Frank po Mnichově (s. 5) 

 

22. 3. 1946, roč. 49, č. 69 

Vykusa, K.: Frankova sláva končí (s. 3) 

VK: V K. H. Frankovi soudíme celý německý národ (s. 3) 

 

23. 3. 1946, roč. 49, č. 70 

FS: Zloduch K. H. Frank před spravedlností (s. 1, 2, 3) 

 

24. 3. 1946, roč. 49, č. 71 

FS: 244.836 lidí připravil K. H. Frank o ţivot (s. 1, 3) 

 

26. 3. 1946, roč. 49, č. 72 

FS, VK: Lidový soud odmítl všechny Frankovy námitky (s. 1, 3) 

 

27. 3. 1946, roč. 49, č. 73 

FS, VK: K. H. Frank přiznává zradu z r. 1938 (s. 1, 3) 

 

28. 3. 1946, roč. 49, č. 74 

FS, VK: Frank věděl: Tvrdé jsou české palice (s. 1, 3) 

 

29. 3. 1946, roč. 49, č. 75 

NESG.: Přízrak devíti studentů nad Frankem (s. 1, 3) 

 

30. 3. 1946, roč. 49, č. 76 

KH: Co bylo ve Štěchovických bednách (s. 1) 

FS, VK: Frank „lituje“: neví o dětech z Lidic (s. 1) 

FS, VK: Lavina zločinů se řítí na K. H. Franka (s. 3) 

 

31. 3. 1946, roč. 49, č. 77 

FS, VK: K. H. Frank vypovídá o Smudkovi (s. 1, 3) 

 

2. 4. 1946, roč. 49, č. 78 

FS, VK: Doklady ze Štěchovic usvědčují Franka (s. 1, 3) 
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3. 4. 1946, roč. 49, č. 79 

FS, VK: Strašná utrpení svědků jiţ sama ţalují (s. 1) 

FS, VK: Proces s Frankem v nejdramatičtějším údobí (s. 3) 

 

4. 4. 1946, roč. 49, č. 80 

FS, VK: Ţena z Lidic Frankovi: Bídný vrahu! (s. 1) 

FS, VK: Drásající svědectví lidických vdov – matek (s. 3) 

 

5. 4. 1946, roč. 49, č. 81 

FS, VK: Frank krveţíznivější neţ Kaltenbrunner (s. 1, 3) 

FS: Daluege bude přece svědčit proti Frankovi (s. 1) 

 

6. 4. 1946, roč. 49, č. 82 

FS, VK: Dr. Krejčí stále vzpomíná na „vůdce“ (s. 1, 3) 

 

9. 4. 1946, roč. 49, č. 84 

FS, VK: Film o hrůze v Lidicích znovu ţaluje (s. 1, 3) 

 

10. 4. 1946, roč. 49, č. 85 

FS, VK: Aţ teď má K. H. Frank divné duševní stavy (s. 1) 

FS, VK: Gramofon osvěţuje paměť K. H. Franka (s. 3) 

 

11. 4. 1946, roč. 49, č. 86 

FS: Vězeň v cele č. 19: Kurt Daluege (s. 1) 

FS, VK: „Vůdce ví vše a já budu viset“ (s. 3) 

NESG.: Co má dnes Frank k obědu (s. 3) 

 

12. 4. 1946, roč. 49, č. 87 

FS, VK: Jöckl a Daluege, svědecká esa proti Frankovi (s. 1) 

FS, VK: Konfrontace svědka Hohause s Jöcklem (s. 3) 

 

13. 4. 1946, roč. 49, č. 88 

FS, VK: K. H. Frank označuje Daluegeho za šílence (s. 1) 

FS, VK: Z očí Frankových do očí Daluegeho hoří nenávist (s. 3) 

 

14. 4. 1946, roč. 49, č. 89 

VK: K. H. Frank ve filmových rolích dávných dob (s. 3) 

 

16. 4. 1946, roč. 49, č. 90 

FS, VK: Zuřivý nacista A. Kundt lţe jen se práší (s. 1) 

FS, VK: Ve Frankově procesu se skončil výslech svědků (s. 3) 

 

17. 4. 1946, roč. 49, č. 91 

FS: Frank vybíral pro Osvěčim i ze Svatobořic (s. 1) 

FS: Frankova úloha při rozbití ČSR (s. 3) 

 

18. 4. 1946, roč. 49, č. 92 

FS: Frank se domnívá, ţe dostane 15 let ţaláře (s. 1) 

FS: Frankovy zločiny jsou nezměrné (s. 3) 

 

19. 4. 1946, roč. 49, č. 93 

FS: Znalci o Frankových zločinech (s. 1) 

NESG.: Znalci posuzují zločiny (s. 3) 
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24. 4. 1946, roč. 49, č. 96 

FS: K. H. Frank, představitel kořistného nacismu (s. 5) 

 

25. 4. 1946, roč. 49, č. 97 

FS: Poslední svědectví a Frank stále jako vrah (s. 1) 

FS: Uloupení „Pouť u svatého Antonínka“ (s. 3) 

 

26. 4. 1946, roč. 49, č. 98 

FS: Frank hrozil, ţe popraví i protektorátní vládu (s. 3) 

 

27. 4. 1946, roč. 49, č. 99 

FS: Pro Franka navrţen trest smrti (s. 1) 

FS: Veřejný ţalobce navrhuje pro Franka trest smrti (s. 3) 

 

28. 4. 1946, roč. 49, č. 100 

FS: Frankova obhajoba: výmluva na Hitlera (s. 4) 

 

16. 5. 1946, roč. 49, č. 113 

MG: Kdy se skončí proces s Frankem (s. 1) 

 

22. 5. 1946, roč. 49, č. 118 

FS: K. H. Frank bude veřejně popraven (s. 1) 

FS: Smrt katu nejlepších českých lidí (s. 3) 

 

23. 5. 1946, roč. 49, č. 119 

FS: K. H. Frank skončil na šibenici (s. 1) 

FS: Poslední den Frankova ţivota (s. 3) 

SIGMA: Viděl jsem popravu (s. 3) 

ZSA: Viděl jsem popravu. (s. 3) 

 

 

Rudé právo 

 
21. 2. 1946, roč. 26, č. 44 

IT: Soud nad protektorátní vládou bude v dubnu (s. 2) 

 

5. 3. 1946, roč. 26, č. 54 

NESG.: Ţaloba proti K. H. Frankovi (s. 1) 

 

6. 3. 1946, roč. 26, č. 55 

NESG.: Sensační dokumenty v bednách ze Štěchovic (s. 1) 

 

9. 3. 1946, roč. 26, č. 58 

NESG.: Jak to bylo ve Štěchovicích? (s. 1) 

 

16. 3. 1946, roč. 26, č. 64 

NESG.: K. H. Frank dostal obţalobu (s. 1) 

 

20. 3. 1946, roč. 26, č. 67 

KV: 100 svědků proti K. H. Frankovi (s. 2) 

 

22. 3. 1946, roč. 26, č. 69 

KR: Dnes začíná proces s K. H. Frankem (s. 1) 
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23. 3. 1946, roč. 26, č. 70 

NESG.: K. H. Frank před soudem českého národa (s. 1) 

NESG.: Komplot proti republice (s. 2) 

 

24. 3. 1946, roč. 26, č. 71 

NESG.: Jak plenili nacisté naši zemi (s. 1) 

NESG.: 15. březen 1939: vítězství zrady a násilí (s. 2) 

 

26. 3. 1946, roč. 26, č. 72 

NESG.: Zločiny okupantů na českém národě (s. 1) 

NESG.: Ve stínu Frankovi katovské sekery (s. 2) 

 

27. 3. 1946, roč. 26, č. 73 

NESG.: Frank usvědčuje i české zrádce (s. 1) 

NESG.: Hromadný vrah Frank se necítí vinným! (s. 2) 

 

28. 3. 1946, roč. 26, č. 74 

NESG.: Chtěli vyhubit český národ (s. 2) 

 

29. 3. 1946, roč. 26, č. 75 

NESG.: V Čechách měla být frona (s. 7) 

 

30. 3. 1946, roč. 26, č. 76 

NESG.: Frank nařizoval vraţdy (s. 7) 

 

31. 3. 1946, roč. 26, č. 77 

NESG.: Zločiny německých fašistů na českém národě (s. 7) 

 

2. 4. 1946, roč. 26, č. 79 

NESG.: Kříţový výslech K. H. Franka (s. 1, 5) 

 

3. 4. 1946, roč. 26, č. 80 

NESG.: K. H. Frank usvědčen ze střílení studentů (s. 1) 

NESG.: K. H. Frank před zhroucením (s. 5) 

 

4. 4. 1946, roč. 26, č. 81 

NESG.: Frank tváří v tvář lidickým ţenám (s. 1, 5) 

 

5. 4. 1946, roč. 26, č. 82 

NESG.: Frankovy zločiny v Terezíně a Přerově (s. 1) 

NESG.: Frank všechno zapírá (s. 3) 

 

6. 4. 1946, roč. 26, č. 83 

NESG.: Dramatická konfrontace Franka s Krejčím (s. 1, 5) 

 

7. 4. 1946, roč. 26, č. 84 

NESG.: Daluege do Prahy (s. 1) 

 

9. 4. 1946, roč. 26, č. 85 

NESG.: Film o Lidicích v soudní síni (s. 1) 

NESG.: Kladenští gestapáci svědčí proti K. H. Frankovi (s. 2) 

NESG.: Daluege vydán Československu (s. 2) 

 

10. 4. 1946, roč. 26, č. 86 

NESG.: K. H. Frank chtěl vyvraţdit všechny vězně v Terezíně (s. 1) 
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NESG.: Další návrhy obţaloby proti K. H. Frankovi (s. 2) 

 

11. 4. 1946, roč. 26, č. 87 

NESG.: Kurt Daluege ve vazbě na Pankráci (s. 1) 

NESG.: Frank o zradě Luďáků na republice (s. 1) 

NESG.: Frank v úloze kajícníka (s. 2) 

 

12. 4. 1946, roč. 26, č. 88 

NESG.: Frank konfrontován s Daluegem (s. 1) 

NESG.: Terezínský vrah Jöckl o vraţdách 2. května (s. 2) 

 

13. 4. 1946, roč. 26, č. 89 

NESG.: Frank s Daluegem se navzájem obviňují (s. 1, 2) 

 

14. 4. 1946, roč. 26, č. 90 

KREJČOVÁ, O.: Oţivlá tragedie (s. 1, 2) 

 

17. 4. 1946, roč. 26, č. 92 

NESG.: Hrdinství komunistů svědčí proti K. H. Frankovi (s. 1) 

NESG.: Henlein a Frank dohodnuti s Beranem (s. 2) 

 

18. 4. 1946, roč. 26, č. 93 

NESG.: Heydrich chtěl vyhnat Čechy k Ledovému moři (s. 1, 3) 

 

19. 4. 1946, roč. 26, č. 94 

NESG.: Henlein jedná s Beranem – Freikorps nastupuje (s. 1, 3) 

 

26. 4. 1946, roč. 26, č. 99 

NESG.: Před ukončením procesu s K. H. Frankem (s. 3) 

 

27. 4. 1946, roč. 26, č. 100 

NESG.: Pro Franka navrţen trest smrti a veřejné vykonání trestu (s. 1, 3) 

 

28. 4. 1946, roč. 26, č. 101 

NESG.: Proces s Frankem ukončen – rozsudek bude vynesen později (s. 2) 

 

22. 5. 1946, roč. 26, č. 119 

NESG.: Před popravou K. H. Franka (s. 1, 2) 

 

23. 5. 1946, roč. 26, č. 120 

NESG.: K. H. Frank odpykal své zločiny (s. 1) 

NESG.: K. H. Frank popraven (s. 2) 
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PŘÍLOHA II 

Vybrané fotografie otištěné na stránkách sledovaných periodik v období únor – květen 

1946. 

 

 

Fotografie otištěná na titulní straně deníku Práce 16. března 1946 zachycuje K. H. Franka 

při přednášení obţaloby. 

 

Fotografie otištěná v deníku Rudé právo 24. března 1946. Znázorňuje Franka ve stejném 

postoji jako předchozí snímek – se skloněnou hlavou naslouchající obţalobě. 
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Pro deníky byly obrazově zajímavé konfrontace K. H. Franka se svědky. Fotografie 

otištěná v listu Svobodné slovo 7. dubna 1946 ukazuje výslech bývalého předsedy 

protektorátní vlády Jaroslava Krejčího. 

 

Fotografii z popravy K. H. Franka otiskly jen dva ze sledovaných deníků – Práce a Právo 

lidu. Tento snímek se objevil na straně 3 v deníku Právo lidu. 
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PŘÍLOHA III 

Rozsudek nad K. H. Frankem 

 

 

J M É N E M  R E P U B L I K Y 

Mimořádný lidový soud v Praze, odd. I., uznal po hlavním přelíčení, konaném ve dnech 

22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30. března 1946, dále ve dnech 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 

11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 26. a 27. dubna 1946 a dne 27. dubna 1946 

skončeným 

takto právem: 

Obţalovaný: 

Karl Hermann F r a n k 

narozený 24. ledna 1898 v Karlových Varech, tamţe příslušný, ţenatý, věřící v Boha, 

bývalý knihkupec, poslanec SdP a tak zvaný státní sekretář a státní ministr, posledně 

bytem v Praze-Bubenči Yorkská třída č. 11, t. č. v řádné vazbě mimořádného lidového 

soudu v Praze 

I.  j e s t  v i n e n, 

ţe v době zvýšeného ohroţení republiky, t. j. ode dne 21. května 1938, a to v Praze i 

jinde, jednak tedy na území republiky, jednak mimo ně, 

1. násilím změnil ústavu republiky, zejména pokud jde o samostatnost, jednotnost nebo 

demokraticko-republikánskou formu státu a přivtělil cizímu státu území republiky a odtrhl 

jeho část tím způsobem, ţe jednak sám, jednak společně s Konrádem Henleinem a 

ostatními funkcionáři a členy SdP byl činně účasten při přípravě Mnichova a 15. března 

1939 

vyzradil přímo i nepřímo cizí mocnosti skutečnosti, opatření nebo předměty jeţ vláda tají 

v důleţitém zájmu republiky nebo jeţ v takovém zájmu mají zůstati utajeny před cizí 

mocí tím, ţe jakoţto poslanec SdP v Československém parlamentě vyzvídal a prozrazoval 

německému vyslanci v Praze dr. Eisenlohrovi a zahraničním německým činitelům 

Hitlerovi, Hessovi a Ribbentropovi obsah jednání o tak zvaném národnostním statusu i 

jiné okolnosti s tím spojené, jeţ vláda hleděla utajiti před cizí mocí, 

2. byl členem organisace SF, SS a říšské vlády tím, ţe byl zástupcem velitele SF Konráda 

Henleina, dále v organisaci SS Brigadeführerem, později pak Obergruppenführerem, 
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členem říšské vlády pak jako státní ministr v tak zvaném protektorátě, při čemţ měl 

hodnost říšského ministra a kromě toho byl činovníkem SdP a později NSDAP,  

3. propagoval nebo podporoval nacistické hnutí a v oné době tiskem rozhlasem nebo na 

veřejných shromáţděních schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území 

republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství, úřadů a orgánů jim 

podřízených, při čemţ zločin ten spáchal v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo 

státní vědomí československého lidu, zejména mládeţe, tím, ţe pořádal projevy a řeči 

buď na veřejných místech, nebo při přednáškách nebo v rozhlase, jeţ byly případně 

uveřejněny v tisku, dále vydáváním jazykových nařízení, germanizačními snahami 

v republice (tak zvaném protektorátu), odstraňováním pomníků a podobně, 

4. ve sluţbách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců dopustil se zločinů veřejného 

násilí vydíráním podle § 98 lit. a) a lit. b) tr. z. a veřejného násilí nebezpečným 

vyhroţováním podle § 99 tr. z. tím, ţe bral rukojmí ve více případech, vyhroţoval 

zastřelením členů závodních rad v případě stávek, nařizoval a schvaloval tak zvané 

„Sonderbehandlung“, dával veřejně vyhlašovati různé vyhlášky a nařízení, ve kterých 

veřejně vyhroţoval českým lidem a donucoval je k jakémukoliv jednání nebo opominutí, 

5. nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa nucenou nebo povinnou práci a při vydání 

a výkonu takového nařízení spolupůsobil, při čemţ nařízením takovým obyvatelé 

republiky byli donuceni pracovati v cizině nebo za okolností nebo na místec jejich ţivotu 

nebo zdraví nebezpečných tím, ţe spolupůsobil při zavedení pracovního nasazení českých 

dělníků a zaměstnanců v Německu a zbrojních podnicích, prováděl nařízení o totálním 

nasazení při stavbě zákopů v Rakousku a na jiţní Moravě, 

6. sám nebo v součinnosti s jinými ve sluţbách nebo v zájmu Německa způsobil: 

a) ztrátu svobody většího počtu obyvatel, 

b) těţké ublíţení na těle bez těţkých následků obyvatelů republiky, při čemţ takto 

postiţen byl větší počet osob, 

c) správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, výkonem rozsudku, nařízení nebo správního 

rozhodnutí nebo jinak, smrt obyvatelům republiky tím, ţe 

nařizoval zavření nepohodlných osob v koncentračních táborech, potvrzoval rozsudky 

smrti, zamítal ţádosti o milost, spolupůsobil při persekucích ţidů, spolupůsobil v případě 

Lidic, Zubří, a podobně, 

7. ve sluţbách nebo v zájmu Německa dopustil se zločinu spoluviny na zločinech 

veřejného násilí násilným vpadnutím do cizího statku nemovitého podle §§ 5 a 83 tr. z. a 
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ţhářství podle § 166 tr. z., nikoliv však za okolností a následky podle § 167 lit. a), b) a c) 

tr. z., tím, ţe spolupůsobil v případě Lidic a Zubří, 

8. sám nebo v součinnosti s jinými ve sluţbách nebo v zájmu Německa způsobil právním 

rozhodnutím jakéhokoliv druhu, ţe československému státu, právnické, fysické osobě 

bylo proti zákonu republiky odňato jmění zcela nebo zčásti tím, ţe spolupůsobil i sám 

působil v hospodářství republiky, a to jak po stránce měnové, tak i po jiné stránce 

hospodářské, vyuţíval československého hospodářství a jeho potenciálu pro válečné úsilí 

Německa, řídil prostřednictvím ministerstva hospodářství pod Němcem Bertschem 

veškeré hospodářství československé, vybral valuty v Národní bance koncem okupace, 

při čemţ zločiny shora uvedené sub. 1. odst. 2, 2., 3., 6., 7. a 8. byly spáchány za 

okolností zvláště přitěţujících, 

č í m ţ  s p á c h a l 

zločiny podle §§ 1, 2, 3, 5 odst. 2 lit. a), §§ 6, 7 odst. 1, 2, 3, § 8 odst. 2 lit. a), § 9 retr. 

zák. č. 22/1946 Sb. z. a n. 

a  o d s u z u j e  s e  z a  t o 

podle ustanovení § 1 odst. 2 retr. zák. se zřetelem na ustanovení § 34 tr. z. k trestu smrti, 

který ve smyslu § 31 odst. 3 retr. zák. vykonán bude veřejně. 

Podle § 14 lit. a) retr. zák. se vyslovuje, ţe obţalovaný pozbývá navţdy občanské cti. 

Podle § 14 lit. c) retr. zák. se vyslovuje, ţe celé jmění obţalovaného propadá ve prospěch 

státu. 

Podle § 389 tr. ř. obţalovaný jest povinen nahraditi náklady řízení trestního. 

II.  z p r o š ť u j e  s e 

podle § 259 č. 2 tr. ř. z obţaloby, ţe v době zvýšeného ohroţení republiky, t. j. ode dne 

21. května 1938, a to v Praze i jinde, jednak tedy na území republiky, jednak mimo ně 

1. byl členem organisace Frewilliger Schutzdienst, tedy organisace sice v § 2 retr. zák. 

výslovně nejmenované, ale podobné povahy, 

2. propagoval nebo podporoval nacistické hnutí v kritické době filmem a divadlem, 

3. ve sluţbách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců dopustil se zločinu spoluviny 

na zločinu vraţdy prosté podle §§ 5, 134 tr. z. vzdálené spoluviny na zločinu vraţdy podle 

§ 137 tr. z., spoluviny zločinu nakládání s člověkem jako s otrokem podle §§ 5, 95 tr. z. a 
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zločinu veřejného násilí neoprávněným omezováním osobní svobody člověka podle § 93 

tr. z., 

4. ve sluţbách a v zájmu nepřítele nebo vyuţívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací 

jiné pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, při čemţ svým udáním zavinil 

ztrátu svobody československých občanů a udání to mělo za přímý nebo nepřímý 

následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těţkou újmu na zdraví a něčí smrt, 

tím, ţe v oné době byl sám ve filmu a v divadle podporoval nebo propagoval nacistické 

hnutí, sám byl činně účasten při popravě českých studentů, ve svůj prospěch donutil 

Národní banku k vydání cizích valut a hlásil buď ústně nebo písemně v Berlíně a 

v hlavním stanu Hitlerově jednotlivé případy ohledně chování a činů některých osob, jako 

na příklad generála Eliáše a podobně, 

a ţe tím spáchal zločin podle § 3 odst. 1 retr. zák., zločin podle § 5 odst. 1 lit. A) tr. z., 

zločin podle § 5 odst. 2 lit. a) tr. z., zločin podle § 10 retr. zák. a zločin udavačství podle § 

11 retr. zák. 
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