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17.11. 1939 

• Mezinárodní den studentstva, někdy též Světový den studentstva, je připomínkou tragických událostí, k 
nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Byl 
vyhlášen v roce 1941 v Londýně při příležitosti druhého výročí těchto událostí. Stalo se tak na zasedání 
Mezinárodní studentské rady, jehož se zúčastnili delegáti z 26 zemí



17.11. 1939

• Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ.

• Novelou zákona o státních svátcích byl v únoru 2019 zásluhou Národního parlamentu dětí a mládeže 
tento den přidán také mezi vyjmenované státní svátky s pracovním klidem, ve znění "17. listopad - Den 
boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva".



HISTORIE 17.11. 1939

• Vše začalo násilným potlačením poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. 
října 1939 v Praze, během níž byl těžce zraněn student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal a 
zabit pekařský dělník Václav Sedláček

https://cs.wikipedia.org/wiki/Protesty_proti_nacistick%C3%A9_okupaci_v_Protektor%C3%A1tu_%C4%8Cechy_a_Morava_28._%C5%99%C3%ADjna_1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Sedl%C3%A1%C4%8Dek


HISTORIE 17.11. 1939

• Na potlačování demonstrace, jež se konala na Václavském náměstí, se kromě sil pořádkové policie 
podílely i jednotky SS. Následovaly další střety na dalších místech v Praze, při nichž Němci stříleli nejen 
pro výstrahu, ale i do demonstrantů. Při jedné z těchto potyček byl postřelen právě Jan Opletal, který 
11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se konal 15. listopadu na Albertově, odkud byla rakev 
s ostatky převezena na nádraží a odeslána na Moravu. Následné demonstrace, jež se změnila v protest 
proti okupaci, se zúčastnily tisíce lidí. Opět došlo ke střetům mezi demonstranty a pořádkovými silami.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Albertov


HISTORIE 17.11. 1939

• Hned následujícího dne se v Berlíně konala porada za účasti Adolfa Hitlera, jejímž výsledkem bylo 
rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení 9 vedoucích 
představitelů studentské organizace (Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich 
Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert) a internace stovek 
studentů v koncentračních táborech.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Adamec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C4%8Cern%C3%BD_(student)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Frauwirth
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kl%C3%ADma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Koula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Matou%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Skorkovsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C5%A0affr%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Weinert


HISTORIE 17.11. 1939

• Ještě v noci ze 16. na 17. listopad došlo k rozsáhlému zatýkání českých studentů v Praze, v Brně a 
v Příbrami. Studenti zatčení gestapem a jednotkami SS v Praze byli dopraveni do ruzyňských kasáren, 
kde došlo i k popravě 9 představitelů studentských organizací. Celkem 1200 zatčených studentů bylo 
poté převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich byla většina 
propuštěna koncem roku 1942, zbytek pak v lednu 1943

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruzyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Sachsenhausen
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HISTORIE 17.11. 1939

• Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-
Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna koncem roku 1942, zbytek pak v lednu 1943. Z těchto 
1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních táborů 35.



• Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po roce 1939 v zahraničí za pomoci naší exilové 
vlády aktivní činnost, jejímž vyvrcholením byla právě londýnská schůze Mezinárodní studentské rady v 
roce 1941, která přijala takzvané Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento 
den Mezinárodním dnem studentstva



UZAVŘENÍ ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL 17. LISTOPADU 1939

• Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 proběhlo na základě vyhlášky říšského 
protektora Konstantina von Neuratha, která měla uzavřít české vysoké školy na dobu tří let. Záminku pro 
nacistické represe byla série podzimních studentských demonstrací proti nacistické okupaci. Poslední 
taková demonstrace se odehrála během pohřbu studenta medicíny Jana Opletala.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_von_Neurath
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protesty_proti_nacistick%C3%A9_okupaci_v_Protektor%C3%A1tu_%C4%8Cechy_a_Morava_28._%C5%99%C3%ADjna_1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_okupace_%C4%8Cech,_Moravy_a_Slezska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal


UZAVŘENÍ ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

• Krátce před půlnocí 16. listopadu obsadily vysokoškolské koleje v Praze, Příbrami a Brně jednotky 
německé Ordnungspolizei a SS, které zatýkaly studenty a příslušníky pedagogického sboru. Ještě v noci 
bylo v ruzyňských kasárnách zastřeleno devět představitelů studentských spolků. V následujících dnech 
bylo 1 200 studentů transportováno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Kromě toho byl o 
možnost studovat připraveno 15 172 studentů a bez práce se ocitlo 513 profesorů, 475 docentů a 345 
dalších pedagogů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ordnungspolizei
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruzy%C5%88sk%C3%A1_kas%C3%A1rna&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Student
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Sachsenhausen


UZAVŘENÍ ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

• Dne 17. listopadu 1941, dva roky od události, byl v Londýně vyhlášen Mezinárodní den studentstva. Tyto 
události jsou připomínány během státního svátku nazývaného Den boje za svobodu a demokracii.

https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_boje_za_svobodu_a_demokracii_a_Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva


 DĚKUJI ZA POZORNOST 



ZDROJE: 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzav%C5%99en%C3%AD_%C4%8Desk%C3%BDch_vysok%C3%BDch_%C5
%A1kol_17._listopadu_1939


