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ALBERTOV – MÍSTO UDÁLOSTÍ A PAMĚTI ČESKÝCH DĚJIN

100 LET
PŘÍRODOVĚDECKÉ
FAKULTY UK

Do oblasti Albertova v okolí stejnojmenné ulice se již od rozdělení univerzity
v roce 1882 postupně soustřeďovala česká i německá přírodovědná a lékařská
pracoviště. Dnešní podobu areál získal při výstavbě budov po roce 1900 a mezi
válkami. Vznikl tak vlastně jediný univerzitní kampus v Praze. Od studentů vždy
vycházely hlasy za ohroženou svobodu, naděje na lepší budoucnost a odvaha
se o ni zasadit. Proto i Albertovem, touto rozsáhlou vysokoškolskou enklávou
se zvláštní atmosférou, několikrát radikálně prošly moderní dějiny.

Albertov byl pojmenován po prof. Eduardu Albertovi
(1841–1900), vynikajícím českém lékaři-internistovi
a chirurgovi, který v letech 1873–81 působil v Innsbrucku a poté až do své smrti na univerzitě ve Vídni. Obr. 1

Během demonstrací proti německým okupantům 28. října 1939 byl v Žitné
ulici smrtelně postřelen student lékařské fakulty Jan Opletal (1915–1939).
Pohřeb J. Opletala byl zahájen na Albertově 15. listopadu 1939 a provázela ho
studentská manifestace. Přes všechny výhrůžky a varování se jí zúčastnily
tisíce lidí. Pohřeb vedl děkan lékařské fakulty prof. František Hájek (1886–1962),
při ukládání rakve do pohřebního vozu se spontánně rozezněla hymna Kde
domov můj. Zprvu tichá a poklidná demonstrace se změnila v bouřlivou a byla
následně brutálně rozehnána. Bylo to poslední velké vystoupení veřejnosti proti
okupační moci. Krátce poté přišla tvrdá odveta. V noci na 17. listopad německé
bezpečnostní složky obsadily vysokoškolské budovy včetně studentských
kolejí a více než tisíc studentů bylo zatčeno a odvezeno do koncentračních
táborů. Devět studentských vůdců bylo okamžitě popraveno a všechny české
vysoké školy byly uzavřeny. 17. listopad byl na památku těchto tragických
událostí vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.

Plán pozdějšího Albertova před stavbou děkanátu PřF UK kolem roku 1900. Vilímkův rádce a průvodce Prahou, 1905. Obr. 3

Stavba budovy dnešního
děkanátu PřF UK dokončené
r. 1911. Obr. 4a, b

Na 17. listopad 1989, k 50. výročí tragických událostí roku 1939, byla na Albertov
svolána vzpomínková manifestace. Aktivity občanů a nezávislých hnutí proti
komunistickému režimu se stupňovaly od počátku roku. Leták s názvem
„Vezmi si s sebou květinu“ vyzýval k účasti na tryzně slovy: „Nechceme jen
pietně vzpomínat…, ale chceme se přihlásit k ideálům svobody a pravdy, za něž
účastníci obětovali své životy. Neboť i dnes jsou tyto ideály vážně ohroženy
a my se nechceme dát zahanbit svými vysokoškolskými kolegy, kteří za ně
před 50 lety odvážně vystoupili.“ Akce uspořádaná městskou vysokoškolskou
radou SSM (Svaz socialistické mládeže) spolu s nezávislými studenty pražských vysokých škol byla povolena příslušným Obvodním národním výborem
na Praze 2. Na 25 000 účastníků si připomenulo před budovou patologického
ústavu na Albertově odkaz významného výročí, od počátku ale shromáždění
získalo charakter otevřené protirežimní demonstrace. Účastníci shromáždění
se v průvodu vydali na vyšehradský Slavín k hrobu Karla Hynka Máchy, kde byla
akce oficiálně ukončena československou státní hymnou a položením květin.
Velká část studentů pak pokračovala již zakázanou trasou směrem k Opletalově ulici. Na Národní třídě průvod ze všech stran sevřely a posléze vůči
jeho účastníkům brutálně zakročily represivní síly totalitní moci. Tak začala
tzv. sametová revoluce, která znamenala konec nadvlády komunistické strany
a definitivní odchod sovětských okupačních vojsk z Československa.

Ulice Albertov je obvykle plná studentů, takto ji přes den vždy bylo vidět jen vzácně… Obr. 2

Smuteční procesí 15. listopadu 1939 v prostoru Albertova při pohřbu studenta J. Opletala, těžce
zraněného německou střelbou při demonstraci 28. října 1939 v centru Prahy. Odpovědí okupační
moci na demonstrace, které následovaly, byl brutální zásah proti českým vysokým školám o dva
dny později, 17. listopadu 1939. Obr. 5a ,b

Historické panorama Albertova s dominantou Ústavu chemického české univerzity v popředí.
Obr. 6

Heslo Albertov v průvodci z r. 1929, Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hlavního
města Prahy. Obr. 7
Zdroje obrázků: Archiv UK: 2, 5a, 5b. – Libri prohibiti: 9. – Soukromé sbírky a sbírky PřF UK: 1, 3, 4a, 4b, 6, 7, 8a, 8b, 8c.

Shromáždění 17. listopadu 1989 bylo zahájeno v 16:00 studentskou hymnou Gaudeamus igitur a následovaly projevy JUDr. J. Šárky (pamětník roku 1939), akademika prof. M. Katětova z ČSAV za Klub nezávislé inteligence, studentů
J. Jaskmanického (SSM) a M. Klímy z Nezávislého svazu studentstva. Přes oficiální ráz proslovů daly tisíce účastníků demonstrace transparenty i hlasitými projevy od počátku jasně najevo očekávání změn ve společnosti. Obr. 8a, b, c

Pozvánka nezávislého studentského sdružení na Albertov 17. 11. 1989.
Škrtnutý scénář ve spodní části fakticky nabádal k nepovolenému průvodu do Opletalovy ulice, který byl násilně ukončen na Národní třídě.
Obr. 9
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