
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17. listopad 
17. 11. 1989 je datem, 

které dalo naději. Den boje za 

svobodu a demokracii. 

Konala se povolená 

demonstrace k 50. výročí 

uzavření českých vysokých 

škol. Tisíce lidí procházely 

ulicemi k centru, aby projevily 

nesouhlas s komunistickým 

režimem. Policií byli 

demonstranti i surově zbiti na 

Národní třídě.  Však 

demonstrace se projevila jako 

úspěšná. 

 

17. listopad se stal Mezinárodním 

dnem studentstva a to díky obrovské 

oběti studenta Jana Opletala. 

Proč právě Sametová 

revoluce? Symbol 

nenásilných změn i terč 

pochybností. Probíhala až do 29. 

Prosince, kdy byl prezidentem 

Československa zvolen Václav 

Havel. Dne 21. listopadu se na 

Václavském náměstí sešlo až    

200 000 lidí. Z balkonu paláce 

Melantrich k nim poprvé promluvil 

Václav Havel. Revoluci provázela 

vlna protestních akcí, 

tzv. Palachův týden k uctění 

památky Jana Palacha. Vrcholem 

revoluce byla 25. listopadu více 

než půlmilionová demonstrace na 

pražské Letné. K davu studentů se 

přidávali i obyvatelé města.  

 29. června 1989 byla zveřejněna petice Několik vět, která 

vyjadřovala nespokojenost občanů s komunistickým režimem. 

Do listopadu ji podepsalo nad 40 tisíc lidí. Dne 4. Prosince se 

otevřely hranice na Západ. Na to Prezident Gustáv Husák 

podal demisi 10. prosince. 

 

Jan Opletal pohřben 15. 11. 1939 na 

následky střelné rány z následků demonstrace 

studentů k příležitosti 21. výročí vzniku 

Československa. O dva dny později nechal Adolf 

Hitler uzavřít veškeré vysoké školy 

v Československu. Po hromadném zatýkání 

studentů více než tisícovka byla převezena do 

koncentračního tábora Sachsenhausen a v 

bývalých ruzyňských kasárnách Němci popravili 

devět studentů, kteří podle nich stáli v čele 

studentských organizací.  

Železná 

opona spadla 

po protirežimní 

studentské 

demonstraci, 

která svrhla 

totalitní režim 

tehdejšího  

Československa. 

Událost byla 

označena jako 

Pád železné 

opony. 

K osobnostem sametové revoluce patří 

Kardinál František Tomášek, který 

zaslal předsedovi vlády ČSSR Ladislavu 

Adamcovi vyjádření nesouhlasu s 

lednovým zákrokem VB vůči 

demonstrantům během Palachova týdne. 

Václav Havel byl jedním z hlavních disidentů 

kritizujících tehdejší normalizační režim. Dále Alexandr 

Vondra začal s V. Havlem a dalšími členy opozice už 19. 

listopadu formovat OF (Občanské fórum). Martin Šmíd je 

jméno, které se stalo součástí sametové revoluce zvláštním 

způsobem: Drahomíra Dražská vyslala fámu o nepravdivé 

smrti studenta „matfyzu“, která se šířila celou demonstrací. 


