
17. listopad 

 

DEN BOJE  

ZA SVOBODU 

A DEMOKRACII



17. listopad patří mezi jeden z 
nejvýznamnějších dnů v dějinách České 
republiky. V roce 1939 nacisté brutálně 
zakročili proti vysokoškolským 
studentům. O padesát let později 
vypukla sametová revoluce.  

Co se v dramatické dny let 1939 a 1989 
událo? 

 

17. LISTOPAD 1939 

Na sklonku roku 1939 by se dala atmosféra v 
Protektorátu Čechy a Morava krájet. Sílila 
protiokupační nálada, která vyvrcholila 15. 
listopadu. Tehdy se lidé rozhodli uctít 
památku mrtvého studenta lékařské fakulty 
Karlovy univerzity Jana Opletala. Toho 

nacisté smrtelně postřelili při demonstraci 
konané v den 21. výročí vzniku 
Československa. 

V noci ze 16. na 17. listopad němečtí 

pořádkoví policisté za přispění jednotek SS 

nekompromisně vykonali rozkaz německého 

vůdce. Natrvalo uzavřeli všech deset českých 

vysokých škol, 9 vedoucích představitelů 

vysokoškoláků v Ruzyni popravili, 1200 

studentů zbili a odvlekli do koncentračních 

táborů. Na základě těchto událostí byl v 

Londýně v roce 1941 tento den vyhlášen jako 

Mezinárodní den studentů. Dodnes je tento 

svátek jediným výročím mezinárodního 

významu, které pochází z Čech. 

 

 



17. LISTOPAD 1989 

Týden po pádu Berlínské zdi, 17. listopadu 
1989, začala v Praze sametová revoluce. Ve 
čtyři hodiny odpoledne se u sídla lékařské 
fakulty na Albertově sešly skupinky 
studentů, aby si připomněly tragické 
události před padesáti lety. Původně klidná 
manifestace se brzy změnila ve stávku za 
svobodu, demokracii a politické reformy. 

Dodnes se vedou diskuze o tom, že 

komunistická elita státní převrat připravila, 

aby si zajistila budoucí vliv v Československu. 

Přestože uplynulo 25 let od revoluce, stále 

nemáme dostatek důkazů, abychom tyto 

spekulace mohli potvrdit nebo vyvrátit. 

  



Žáci 8. a 9. tříd zjišťovali, jaké jsou 
vzpomínky rodičů, prarodičů, 
příbuzných a učitelů na 17. listopad 
1989. 
 
 
E. K.:  V té době byl taťka na vojně a v Praze ve Štěchovicích hlídal 

kopec Medník. Večer byl se všemi vojáky v hlavním stanu 
v pohotovosti, aby potlačili demonstranty, ovšem k ničemu 
nedošlo. 

 
P. T.: Bylo to krásný, říkala paní učitelka. Pamatuji si, že jsme 

chodili na „Svoboďák“. Tenkrát tam byl i tehdy neznámý 
Miloš Zeman. Čekali jsme velkou změnu. 

 
A. P.:  Taťka – Debatovali jsme o stávkách a demonstracích, které 

probíhaly v Praze, s profesory na VŠ a bavili jsme se o tom, 
co by z původního systému mělo zůstat a co by se mělo 
změnit. 

 
K. D.:  Tati, kolik ti bylo roků? Bylo mi 19 a byl jsem v 1. ročníku na 

výšce. 
 Vnímal jsi to jak? Věděl jsem, že je to důležitá věc. 
 Účastnil ses? Ano, stávek a vylepování letáků. 
 Co na to tví rodiče? Ani moc nevím. Ale chtěli, abychom 

získali svobodu. 

 Připadalo ti to nebezpečné? Měl jsi z toho nějaké problémy? 
Byl jsem mladý a nebezpečné mi to nepřišlo. Jen jednou – 
v noci nás kontrolovali příslušníci VB při lepení letáků, ale 
nechali nás jít. 

 
M. C.:  Táta byl na vojně a přemýšlel s ostatními vojáky, co budou 
 dělat. Přidělili jim ostré náboje a měli pohotovostní stav. 
 
K. O.:  Oba rodiče mi řekli, že to byl nejhorší den pro ČR. Tedy ani 
 ne ten osudný den, ale události, které se staly po něm. 
 Důvody pro ně jsou takové, že od této doby se ČR změnila 
 jen k horšímu. 
 
V. K.:  Maminčin bratr v té době sloužil jako voják u speciální 
 jednotky v Lešanech. V ten den babička a maminka 
 poslouchaly zakázané vysílání rádia Svobodná Evropa. Ve 
 vysílání říkali, že se speciální jednotka z Lešan chystá na 
 výjezd do Prahy proti protestujícím studentům. Měli za úkol 
 rozehnat studenty a v případě nutnosti použít i gumové 
 střely. Babička se vylekala, ale nemohla se se strýcem nijak 
 spojit, takže pár dnů byla rodina v nejistotě. Naštěstí se 
 výjezd nekonal. To se ale celá rodina dozvěděla asi až týden 
 po demonstraci. 
 
E. Z.:  Marie – V tu dobu jsem byla úřednice na ekonomickém 
 oddělení Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity Jana 
 Evangelisty Purkyně) v Brně. Přibližně po dobu 14 dnů byla 
 pozastavena výuka, na škole se zorganizoval studentský 
 výbor a občanské fórum. Tyto dvě složky organizovaly 
 veškeré spojení s Prahou, protože všichni chtěli vědět, co se 



 v Praze děje, jak to ve skutečnosti je ve vládě, protože 
 informace ze sdělovacích prostředků byly nepřesné a 
 zkreslené. Měla jsem obavu, jestli se nebude opakovat rok 
 1968 a znovu nepřijedou vojska z východu. Zhruba 
 v průběhu 14 dnů až jednoho měsíce se ukázalo, že 
 zahraniční intervence nehrozí a náš stát si bude schopen 
 zajistit novou vládu a nový systém svobodně. Byla jsem 
 šťastná, že se otevřely hranice. 
 

 


