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17. 11. 1939 si připomínáme 83. výročí uzavření českých vysokých škol 

vzdělávací aplikací Train to Sachsenhausen 
 
PRAHA, 15. listopadu 2022: Obecně prospěšná společnost Živá paměť, pečující o české 

přeživší oběti nacismu a jejich vzpomínkové dědictví si v těchto dnech připomíná významnou 

událost českých dějin 20. století 17. 11. 1939 - 83. výročí uzavření českých vysokých škol 

mobilní vzdělávací aplikací Train to Sachsenhausen pro studenty a další zájemce. 

 

„Této tragické události českých novodobých dějin předcházel sled událostí, které vyústily  

k prvním represím proti českému obyvatelstvu na území protektorátu Čechy a Morava,“ 

komentuje tehdejší situaci Mgr. Pavel Voves, historik a ředitel společnosti Živá paměť, která 

v rámci svých stávajících projektů pečuje o poslední žijící oběti nacismu a jejich blízké. 

 

Právě tyto události přibližuje vzdělávací aplikace Train to Sachsenhausen, kterou společnost 

Živá paměť vydala ve spolupráci s pražským studiem Charles Games.  

Uživatelé vzdělávací aplikace mohou na příběhu studenta Antonína prožít pohnuté události 

protinacistických protestů roku 1939. Součásti aplikace je virtuální muzeum, jehož součástí 

jsou unikátní vzpomínky pamětníků - přímých svědků historických událostí  a dobové 

dokumenty a fotografie. 

Vzdělávací aplikace je zdarma dostupná pro zařízení Android, iOS a PC. 

 

Historickým událostem spojených se 17. 11. 1939 se naše společnost věnuje dlouhodobě. 

V minulých letech jsme ve spolupráci se společností Cinepoint a Českou televizí připravili 

dokumentárním film: Zvláštní akce Studenti, který zachycuje autentické vzpomínky šesti 

vysokoškolských studentů, přímých aktérů událostí 17. listopadu 1939. Dokumentární film 

Zvláštní akce Studenti využíváme na školách v rámci vzdělávacích činností. 

 

Historické shrnutí 

   

Po okupaci Československa nacistickým Německem a vytvoření Protektorátu Čechy  

a Morava 16. března 1939 začalo docházet k mnoha nepokojům ze strany českého 

obyvatelstva, především 28. října 1939 se v Čechách i na Moravě zvedla vlna manifestací, 

která je ve středoevropském, možná i evropském kontextu ojedinělá. V Praze se při 

příležitosti výročí vzniku Československa sešly desetitisíce lidí, z nichž po zákroku jednotek 

SS bylo 400 zatčeno. Byl zabit pekařský dělník Václav Sedláček a zraněn student lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy, Jan Opletal, který 11. listopadu na následky svého zranění 

zemřel.  

Během jeho pohřbu, 15. listopadu, došlo k dalším velkým protestům. Druhý den proběhla  

v Berlíně porada nesoucí název "Sonderaktion Prag vom 17. November 1939" a na příkaz 

Hitlera byly v noci ze 16. na 17. listopadu přepadeny vysokoškolské koleje a došlo  

k rozsáhlému dramatickému zatýkání v řadách českého studentstva, především v Praze, Brně 

a Příbrami. Studenti byli nejdříve internováni v bývalých Dělostřeleckých kasárnách v Praze-

Ruzyni, kde bylo dokonce popraveno devět funkcionářů a vedoucích představitelů Svazu 

vysokoškolského studentstva. Více než 1200 českých vysokoškoláků bylo poté převezeno 

do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg nedaleko Berlína. Všechny české 

vysoké školy byly téhož dne uzavřeny. 

 

 

https://traintosachsenhausen.com/


Obecně prospěšná společnost Živá paměť byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti 

nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003 s cílem: 

● pečovat o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a rozvíjet s tím 

související informační, vzdělávací a dokumentační činnost 

● poskytovat poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními  

režimy, zejména nacionálním socialismem 

● zprostředkovat dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického 

pronásledování 

 

Kontakt:  
Mgr. Pavel Voves, email: voves(at)zivapamet.cz, tel.: +420 224 872 737 www.zivapamet.cz 

 www.facebook.com/zivapametOPS www.traintosachsenhausen.com www.nucenaprace.cz 

www.pamettvare.cz 
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