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Resumé
Výslechy generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana při poslední kampani 
německé propagandy v protektorátním tisku. 2. část

Všechny publikované dokumenty pochází s největší pravděpodobností 
z fondu Německého státního ministra pro Čechy a Moravu, Karla Hermanna 
Franka. Nemohly být přepsány z originálních dokumentů, které nebyly dosud 
nalezeny, ale z jejich fotografií, které jsou někdy téměř nečitelné, někdy ztracené. 
Dokumenty obsahují nejen dokumenty ze štábu generálů Viesta a Goliana, 
ale též výsledky jejich výslechů a pokyny, které z těchto získaných informací 
je možné použít v chystané německé propagandě v protektorátním tisku. 
Tuto propagandistickou kampaň připravilo IV. oddělení Německého státního 
ministerstva pro Čechy a Moravu již v únoru 1945, kampaň byla ale zahájena až 
8. dubna 1945. Publikované dokumenty též dokládají aktivní spolupráci předního 
českého aktivistického šéfredaktora, Antonína Jaromila Kožíška, s německými 
bezpečnostními orgány. 

Zusammenfassung
Die Verhöre der Generale Rudolf Viest und Ján Golián während der letzten 
Campagne der deutschen Propaganda in der Protektoratspresse. 2. Teil.

Alle publizierten Dokumente stammen wahrscheinlich aus dem Fonds des 
Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren Karl Hermann Frank. Sie 
konnten nicht aus den originellen Dokumenten abgeschrieben werden, die 
bisher nicht gefunden wurden, aber aus deren Fotografien, die oft fast unlesbar, 
manchmal verloren sind. Die Dokumente beinhalten nicht nur Schriftstücke aus 
dem Stab der Generale Viest und Golián, sondern auch die Ergebnisse deren 
Verhöre und die Instruktionen, welche von diesen gewonennen Informationen 
in der vorbereiteten deutschen Propaganda in der Protektoratspresse gebrauchen 
können. Diese propagandistische Campagne wurde von der IV. Abteilung des 
Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und Mähren schon im Februar 1945 
vorbereitet, die Campagne begann aber erst am 8. April 1945. Die publizierten 
Dokumente belegen auch die aktive Kooperation des prominenten tschechischen 
aktivistischen Chefredakteurs Antonín Jaromil Kožíšek mit den deutschen 
Sicherheitsorganen.

Annotation
The Interrogations of the Generals Rudolf Viest and Ján Golian in the Peri-
od of the Final German Propaganda Campaign in the Press of the Protecto-
rate (Part 2)

This is the second part of the author’s article on the report of the interrogati-
ons of the Slovak generals Rudolf Viest and Jan Golian, which are deposited in 



the archival holding entitled “German State Ministry”. This part of the article 
complements the edition of the documents from the staff of Generals Viest and 
Golian, and also discusses the results and direction of their interrogation. The 
information thereby acquired was exploited by German propaganda in the press 
of the Protectorate.


