
Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského 

Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1 
tel.:  257533455, Tel./Fax.: 257530661 

e-mail: pedagog@npmkjak.cz , http//www.pmjak.cz 
 

 
Tisková zpráva k výstavě:  
 
 

NESMÍME ZAPOMENOUT: JAN OPLETAL A DALŠÍ OBĚTI LISTOPADU 1939 
 

Nacistická perzekuce českých studentů během druhé světové války 
 
 
Praha, 21. 8. 2014 - Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského připravilo u příležitosti 75. výročí vytvoření Protektorátu 
Čechy a Morava, smrti studenta Jana Opletala a uzavření českých vysokých 
škol výstavu připomínající tyto události. Výstava bude k vidění v předsálí 
Jednacího sálu Senátu Parlamentu ČR. Vernisáž se koná v úterý 26. srpna 
v 17.00. 
 

V letech 1939-1945 zažily české země podobně jako další evropské země 
okupaci nacistickým Německem. Dne 15. března 1939 byl vytvořen „Protektorát 
Čechy a Morava“. Hitlerovský nacismus zničil Československo jako samostatný stát, 
potlačil všechny demokratické instituce a stanovil si za svůj cíl likvidaci českého 
národa. Obyvatelé protektorátu vyjadřovali nespokojenost se stavem v zemi. 
Dne 28. října 1939 se konala v Praze mohutná demonstrace proti nacistické 
okupaci. Nejaktivnějšími účastníky byli čeští vysokoškolští studenti, proti nimž 
německá policie zakročila za použití střelných zbraní. Pohřeb jedné z obětí – 
studenta lékařské fakulty Jana Opletala – 15. listopadu 1939 se změnil v další 
protiněmeckou demonstraci. Následovalo zatýkání, poprava devíti studentských 
představitelů, vpád jednotek SS do studentských kolejí a uvěznění cca 1200 
studentů z Prahy, Brna, Příbrami a Olomouce v koncentračním táboře 
Sachsenhausen, kde více než dvě desítky z nich nalezly smrt. Rovněž byly uzavřeny 
české vysoké školy. Jejich budovy obsadily německé instituce, zejména Německá 
univerzita v Praze, která se stala jednou z politicky nejagresivnějších vysokých škol 
v Německé říši.  

Události měly celosvětový ohlas. Roku 1941 přijala Mezinárodní studentská 
rada v Londýně tzv. Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, kterým byl 
17. listopad prohlášen za Mezinárodní den studentstva. 
 

Výstava připomene všechny události spojené s nacistickou okupací a 
vytvořením Protektorátu, především se však zaměří na uzavření českých vysokých 
škol a následnou perzekuci českého studenstva. Připomene osobnost Jana Opletala, 
popravené studentské funkcionáře a rovněž také poslední žijící pamětníky, kteří byli 
za tímto účelem vyhledáni.  
 

Výstava se koná od 26. srpna do 8. září tohoto roku v prostorách 
Senátu a bude předstupněm větší výstavy o Janu Opletalovi a perzekvovaných 
českých studentech, která se uskuteční v Národním pedagogickém muzeu a 
knihovně J. A. Komenského v listopadu příštího roku (roku 2015 si připomeneme 
100. výročí Jana Opletala a 70. výročí ukončení okupace nacistickým Německem). 
 



 
Název výstavy: Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939. 
Nacistická perzekuce českých studentů během druhé světové války 
Kdy: 26. 8.  – 8. 9. 2014  
Kde: předsálí Jednacího sálu Senátu Parlamentu ČR - Valdštejnský palác, recepce A 
(vchod z Valdštejnské ulice) 
 
Vernisáž v úterý 26. 8. v 17.00. Pro veřejnost bude výstava přístupná 
pouze při vernisáži (po registraci) a v pondělí 1. 9. mezi 14-15h. 
 
Upozornění: Ke vstupu je třeba mít průkaz totožnosti, při vstupu se 
prochází bezpečnostním rámem. Účast na vernisáži je třeba předem 
nahlásit mailem na pedagog@npmk.cz 

 
 
 

Kontakt pro média: 
 
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea, 
tel. 602 376 195, 257 530 661, pankova@npmk.cz 
 
Mgr. Jana Bartošová, autorka výstavy,  
tel. 257 533 455, bartosova@npmk.cz 
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