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Char ta 77

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77
z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. K jejich
dodržování se Československo zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce
1975. Text Charty vznikl v prosinci 1976, publikován byl ve dnech
6.–7. ledna 1977 v několika západoevropských listech. Charta měla

v západní Evropě značný ohlas, na její podporu vzniklo několik iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Postihy
signatářů Charty i dalších kritiků režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se snažil zveřejňovat osudy
lidí stíhaných za své politické postoje. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí,
vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech.

Mluvčí Charty 77 - Václav Havel, Jiří Hájek, Jiří Dienstbier, Ladislav Hejdánek, Václav Benda, Zdena Tominová, 1979, zdroj: Ondřej Němec

Mluvčí Char ty 77
Zdroj: Ondřej Němec

Na veřejnosti byla Charta 77 reprezentována třemi mluvčími, kteří jednali jejím jménem. Především vydávali dokumenty Charty a zaručovali
pravost textů. Do listopadu 1989 se v této funkci vystřídalo třicet pět
různých osob. Mluvčí byli vybíráni na jeden rok tak, aby zastupovali
co možná nejširší spektrum signatářů Charty, stejně jako oni zastávali
různé filozofické, politické a společenské názory.

Osudy každého z mluvčích Charty jsou pestré. Výstava představí portréty dvanácti z nich. Použité dokumenty i fotografie pocházejí převážně z provenience Státní
bezpečnosti. Většina fotografií byla pořízena skrytým fotografováním.
Mluvčí Charty byli pod velkým tlakem režimu. Většina z nich byla opakovaně zadržována a vyslýchána Státní bezpečností, řada z nich byla za svou politickou činnost vězněna. Nezřídka byli ve vězení dva nebo i všichni tři mluvčí najednou.

Mluvčí Charty 77 v letech 1977–1992
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Václav Malý

Bedřich Placák
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Jan Ruml

Miroslav Lehký

Miroslav Tyl

10. 2. 1981

Václav Malý

Bedřich Placák

Jaroslav Šabata

leden 1991

Helena Klímová

Hana Ponická

Alena Hromádková

7. 1. 1982

Anna Marvanová

Ladislav Lis

Radim Palouš

leden 1992

Eva Joachimová

Květa Princová

Věra Roubalová

Char ta 77
a Státní bezpečnost
Mapa pořízená ke sledování Jana Patočky, 10. 1. 1977, akce KANÁL-5

O vzniku Charty 77 byla Státní bezpečnost pravděpodobně poprvé informována prostřednictvím tajných odposlechů na počátku prosince 1976.
Jednalo se však o nejasné zmínky, přesnější informace nedokázali v té
době podat ani tajní spolupracovníci. Ihned po zveřejnění Charty 77
zahájil komunistický režim nenávistnou kampaň proti jejím signatářům
doprovázenou perzekucí ze strany Státní bezpečnosti. Většina československých občanů o Chartě věděla právě díky této kampani. Signatáři

Dokumenty ze sledování Jana Patočky jako mluvčího Charty 77, 10. 1. 1977, akce KANÁL-5

Charty byli vyhazováni z práce, jejich dětem bylo odepřeno studium na školách.
Byli sledováni, podrobováni domovním prohlídkám, opakovaným výslechům, vyhrožování, někdy i bití, byli proti nim nasazováni tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti atd. Přes veškerou snahu se je však nepodařilo zlomit, signatáři Charty
představovali hlavního domácího oponenta komunistického režimu a měli velký
podíl na jeho pádu v listopadu 1989.

Jiří Hájek

(6. 6. 1913 – 22. 10. 1993)

mluvčí od 1. 1. 1977 do 6. 4. 1978 a znovu od 5. 6. 1979 do 1. 1. 1980
Perlustrace návštěv Veřejnou bezpečností před domem Patočkových, akce JABLOŇ

V letech 1948–1969 člen ústředního výboru Komunistické strany
Československa. Mezi roky 1967–1968 ministr školství, v období
pražského jara ministr zahraničních věcí. V srpnu 1968 protestoval v OSN proti sovětské invazi do Československa, krátce poté byl
odvolán z funkce. Mezi lety 1968–1972 vědecký pracovník Čs. akademie věd v Praze, poté důchodce. Byl jedním z prvních signatářů
Charty. V 70. a 80. letech patřil k čelným představitelům opozice
proti komunistickému režimu.

„Charta (si) nutně všímá jevů, skutečností a procesů, které se rovněž vymkly
kontrole člověka i konec konců státní moci a ohrožují svým samopohybem
stabilitu společnosti i život lidí – jmenuje jen rostoucí ohrožení životního
prostředí v tolika rozmanitých formách, ale i toxikománii, společenskou lhostejnost a nekulturnost jako jeden z důsledků záplavy konzumním způsobem života, záplavy tolerované státními orgány jako faktor klidu a stabilizace moci.“
Jiří Hájek na záznamu besedy uveřejněném v mimořádném čísle Informací
o Chartě 77 z května 1986

V Kavárně Slavia, akce JABLOŇ

Pohled ze služebního vozidla Veřejné bezpečnosti na perlustraci návštěv před domem Patočkových, akce JABLOŇ

Václavské náměstí v Praze, 11. 1. 1980, akce JABLOŇ

Václav Havel

(5. 10. 1936 – 18. 12. 2011)

mluvčí od 1. 1. 1977 do 20. 5. 1977 a znovu od 6. 11. 1978 do 8. 2. 1979
Václav Havel s Martinem Paloušem na Národní třídě před Kavárnou Slavia, 21. 9. 1983, akce SÁVA

V 60. letech pracoval v divadlech ABC a v Divadle Na Zábradlí. V letech
1968–1969 se angažoval v probouzejícím se kulturním a politickém
životě. Za normalizace se věnoval především dramatické tvorbě. Patřil
k autorům a prvním signatářům Charty 77. Od ledna 1977 do května 1977 ve vyšetřovací vazbě, v říjnu téhož roku odsouzen k podmíněnému trestu 14 měsíců. Do roku 1989 zatčen ještě několikrát. Celkem
strávil ve vězení téměř pět let. Spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Postupně se stal neformálním vůdcem československé opozice.

„…k pluralitě Charty: nebylo to pro všechny snadné, leckdo v sobě musel lecjakou
dávnou vnitřní averzi překousnout, ale všichni to dokázali, protože všichni cítili,
že to je v obecném zájmu a že tu vzniká cosi opravdu historicky nového: zárodek
skutečné společenské tolerance… fenomén, který… nebude možno už z národní
paměti vymazat a zůstane v ní výzvou, na kterou bude kdykoli možno v nějaké
nové situaci odpovědět a navázat.“
Václav Havel, Dálkový výslech, 1986

Václav Havel na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí v Praze, 22. 4. 1987, akce LACO-1

Václav Havel, Jiří Dienstbier, Jiří Gruntorád a Libuše Šilhánová na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí v Praze, 22. 4. 1987, akce LACO-1

Jan Patočka

(1. 6. 1907 – 13. 3. 1977)

mluvčí od 1. 1. 1977 do 13. 3. 1977
Jan Patočka a Jiří Hájek na stanici tramvaje, 24. 1. 1977, akce KANÁL-5

Po únoru 1948 musel opustit místo vysokoškolského učitele. V roce
1968 se během pražského jara vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy, o čtyři roky později byl znovu donucen k odchodu. Poté jako
důchodce pokračoval v soukromých přednáškách a seminářích, které
jsou známé jako Patočkova univerzita. V roce 1976 se připojil k protestu
proti věznění hudebníků skupin The Plastic People of the Universe a DG
307. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Zemřel 13. března 1977 po
výslechu na Státní bezpečnosti.

Jan Patočka a Jiří Hájek na stanici tramvaje, 24. 1. 1977, akce KANÁL-5

„Signatáři nejednají ze soukromého zájmu, nýbrž z pouhé povinnosti, z příkazu,
který stojí výše než politické závazky a politická práva a je jejich pravým, jedině spolehlivým základem. Signatáři Charty 77 si nedělají nárok ani na politické
funkce, ani na zvláštní práva, nechtějí být žádnou morální autoritou…nepovyšují
se nad nikoho a nikoho neodsuzují, jejich usilování směřuje pouze k tomu, aby
zachovali při životě a čistotě vědomí, že taková vyšší autorita existuje a že jednotlivci jsou ji povinni svým svědomím a státy svými podpisy pod důležitými mezinárodními pakty…“
Jan Patočka, O povinnosti bránit se proti bezpráví, 21. ledna 1977

Záznam o výslechu ze dne 10. 1. 1977

Ladislav Hejdánek

(19. 5. 1927)

mluvčí od 21. 9. 1977 do 8. 2. 1979 a znovu od 5. 6. 1979 do 1. 1. 1980
Se Zdenou Tominovou (zády), 1979, akce STROJNÍK-1

Filozof, v 50. a 60. letech dokumentátor a knihovník Ústavu epidemiologie a mikrobiologie v Praze. V letech 1968–1971 pracovník Filosofického ústavu Čs. akademie věd. V roce 1971 odsouzen k devíti měsícům
odnětí svobody za rozšiřování protivolebních letáků. Za normalizace donucen odejít ze zaměstnání, pracoval jako noční vrátný, topič a skladník. Organizoval tzv. bytové filozofické semináře. Patřil k prvním signatářům Charty 77.

„Charta v dané situaci stojí a padá svou loajalitou k pravdě a svou solidaritou se
všemi, kdo se přes osobní oběti dali do služeb pravdy. Konkrétně to znamená, že
Charta plní svou funkci a své – po mém soudu veliké – poslání, pokud nepřestane ukazovat, jak se věci opravdu mají, a dokud nepřestane odhalovat všechny lži,
poťouchlosti, nenávistnictví a pomstychtivost, hloupost a omezenost ve světle
pravdy. (…) V zápase mezi holou mocí a násilím na jedné straně a mezi mocensky slabou, takřka bezbrannou pravdou na straně druhé vítězí vždy znovu pravda
(i když je někdy zapotřebí na její vítězství trpělivě čekat).“
Ladislav Hejdánek, Dopis příteli č. 14, 1977

Dne 21. 1. 1977 byla u Ladislava Hejdánka provedena domovní prohlídka, při které byly hledány materiály Charty 77

Se Zdenou Tominovou, 1979, akce STROJNÍK-1

Mar ta Kubišová

(1. 11. 1942)

mluvčí od 21. 9. 1977 do 6. 11. 1978

Marta Kubišová, ulice Na Příkopě v Praze, 20. 4. 1978, akce MARTA

V 60. letech patřila mezi nejpopulárnější čs. zpěvačky, natočila přes 100
gramofonových desek, hrála v několika filmech. V průběhu pražského
jara aktivně vystoupila na podporu obrodného procesu. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy se její píseň Modlitba pro Martu
stala symbolem odporu. Za normalizace nesměla veřejně vystupovat,
pracovala jako úřednice. Patřila k prvním, kteří Chartu 77 podepsali.

„Světová veřejnost je v těchto dnech československými úřady ubezpečována, že jsou
v ČSSR plně respektována lidská práva. Už pouze můj osud plně vyvrací toto tvrzení. Neztratila jsem ani hlas ani sympatie svých diváků, a přesto jsem musela opustit jeviště. (…) Podepsala jsem „Prohlášení Charty 77“ s přesvědčením a vírou, že se
všechny případy nerespektování lidských práv v Československu dají napravit – a byla
jsem označena za zrádce vlastního národa.“
Provolání k sedmému výročí protizákonného umlčení československé zpěvačky Marty
Kubišové adresované všem zpěvačkám a zpěvákům zemí, které podepsaly Závěrečný
akt helsinské konference a Mezinárodní pakty o lidských právech, Praha únor 1977

Marta Kubišová, ulice Na Příkopě v Praze, 20. 4. 1978, akce MARTA

Marta Kubišová, ulice Na Příkopě v Praze, 20. 4. 1978, akce MARTA

Marta Kubišová a Jelena Mašínová na návštěvě u Jiřího Hájka, 26. 4. 1977, akce JABLOŇ

Jaroslav Šabata

(2. 11. 1927 – 14. 6. 2012)

mluvčí od 6. 4. 1978 do 6. 11. 1978 a znovu od 10. 2. 1981 do 7. 1. 1982
Jaroslav Šabata, Vodičkova ulice v Praze, 13. 4. 1987

V 60. letech působil jako vysokoškolský pedagog a funkcionář KSČ.
V průběhu pražského jara se aktivně zapojil do snah o reformu. Za normalizace propuštěn, pracoval jako betonář a dělník. Na počátku 70. let
se okolo něj zformovala skupina nazvaná Komunisté v opozici. V roce
1971 zatčen a odsouzen na šest a půl roku vězení, v prosinci 1976 byl
podmínečně propuštěn. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Znovu vězněn od října 1978 do prosince 1980. V letech 1986–1987 byla
mluvčí Charty jeho dcera Anna Šabatová.

„Dodnes jsem přesvědčen, že Charta 77 nikdy paralelní polis nebyla a být nemohla. Ale v zápase s pocity úzkosti ze zdánlivě nehybné a nezměnitelné moci
měla dokonce iluze o takovéto polis i svou silnou stránku: povzbuzovala ty, kdo
se nepoddávali tlaku režimu i nebojovného prostředí, učila neházet flintu do žita,
nesázela na to, že se komunistický režim zreformuje „sám od sebe“. Byla zkrátka
součástí vize, která čelila všudypřítomnému poraženectví.“
Jaroslav Šabata, Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech, 1997

Zdroj: Knihovna Libri prohibiti

Jaroslav Šabata, akce SKUPINA 1978

Jaroslav Šabata, Vodičkova ulice v Praze, 13. 4. 1987

Záznam ze sledování Jaroslava Šabaty, 6. 6. 1986, akce VŮDCE

Dcera Anna Šabatová byla mluvčí Charty 77 od 7. 1. 1986 do 6. 1. 1987

Václav Benda

(8. 8. 1946 – 2. 6. 1999)

mluvčí od 8. 2. 1979 do 5. 6. 1979 a znovu od 7. 1. 1984 do 6. 1. 1985
S manželkou Kamilou, akce KAMILA

Do roku 1969 působil jako aktivista studentského hnutí. Dne 1. února
1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se podílel na založení Výboru
na obranu nespravedlivě stíhaných. Byl propuštěn ze zaměstnání, v letech 1979–1983 vězněn pro podvracení republiky. V letech 1985 až
1989 vydavatel a redaktor samizdatového filozofického časopisu Paraf.
V roce 1988 jeden ze zakladatelů Hnutí za občanskou svobodu.

„Pokouším se navrhnout… cestu k nápravě poměrů v obci. Většina struktur, vážících se tak či onak k životu obce (tj. životu politickému) funguje buď zcela nedostatečně, nebo dokonce škodlivě. Navrhuji proto, abychom se spojili v úsilí
o postupné vytvoření paralelních struktur, schopných alespoň v omezené míře
suplovat chybějící obecně prospěšné a nezbytné funkce tam, kde to jde, je třeba
využít i existujících struktur a „humanizovat“ je.“
Václav Benda, Paralelní polis, 1978

Karta sledování vedená Státní bezpečností na Václava Bendu

Sledováni byli i členové rodin mluvčích Charty, na snímcích Kamila Bendová a Zdena Tominová na Karlově náměstí v Praze, 31. 5. 1979, akce STROJNÍK-1

Jiří Dienstbier

(20. 4. 1937 – 8. 1. 2011)

mluvčí od 8. 2. 1979 do 5. 6. 1979 a znovu od 6. 1. 1985 do 7. 1. 1986
Jiří Dienstbier a Jiří Gruntorád na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí 22. 4. 1987, akce LACO-1

V 60. letech působil jako redaktor Čs. rozhlasu. Byl velmi aktivním účastníkem tzv. pražského jara. V srpnu 1968 se podílel na protiokupačním
vysílání pražského rozhlasu. Za normalizace propuštěn a postižen zákazem publikování. Pracoval jako dokumentátor Projektového ústavu,
později jako topič. Patřil k prvním signatářům Charty 77 a k zakládajícím členům Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V letech 1979
až 1982 byl vězněn pro podvracení republiky.

„Charta působila jako deštník. Hlavní útok byl vedený proti Chartě, takže pod jejím deštníkem vznikaly nejrůznější iniciativy a aktivity, které byly díky tomu pod
menším tlakem. Na mladé lidí, třeba z Mírového klubu Johna Lennona nebo Nezávislého mírového sdružení, někdy dupli. Ale přece jen to bylo hodně rozptýlené
a už nestačili všechno kontrolovat a zvládat.“
Jiří Dienstbier, rozhovor v knize Vítězové? Poražení?, 2005

Jiří Dienstbier a Václav Havel na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí v Praze, 22. 4. 1987, akce LACO-1

Jiří Dienstbier a Václav Havel na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí v Praze, 22. 4. 1987, akce LACO-1

Jiří Dienstbier, Václav Malý, Jiří Gruntorád a Jiřina Šiklová na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí v Praze, 22. 4. 1987, akce LACO-1

Zdena Tominová

(7. 2. 1941)

mluvčí od 8. 2. 1979 do 1. 2. 1980

Zdena Tominová se syny Otky Bednářové, Polská ulice v Praze, 30. 5. 1979, akce STROJNÍK-1

V roce 1968 ukončila studia herectví a filozofie, poté pracovala jako tlumočnice. S manželem Juliem Tominem pořádali ve svém bytě filozofické
semináře určené zejména mladým lidem. Chartu podepsala 23. května
1978, následně byla propuštěna ze zaměstnání. Po výslechu na Státní
bezpečnosti v květnu 1979 skončila s otřesem mozku. V září 1980 byla
rodina v rámci akce Asanace donucena Státní bezpečností vystěhovat
se do Velké Británie, kde Zdena Tominová působila jako spisovatelka.

„Já s tou šestsettrojkou dobré zkušeností nemám, ale já jsem se s ní vyrovnala.
Ale představa, že šestsettrojka jezdí za mým něžným sedmnáctiletým synem…
to jsem dostala strašnej strach. Svolali jsme rodinnou poradu a řekli jsme, že přijmeme to pozvání, které manžel měl z Oxfordu, a že vyjedeme. Já neměla vůbec
tušení, že nějaký plán Asanace existoval. Když jsem to zjistila někdy ve dvaadevadesátým, že já jsem vlastně vůbec neodjela ze svý vůle, ale že jsem plnila jejich
plán…! Když bych byla věděla, že ten plán je, tak jak se znám, tak bych se asi
byla zaťala, ale to jsou jen taková kdyby, to už nerozuzlím.“
Zdena Tominová v dokumentu z cyklu Ženy Charty 77, 2007

Zdena Tominová, Vojan Syrovátka a Svatopluk Karásek jsou perlustrováni příslušníky Veřejné bezpečnosti, Karlovo náměstí v Praze, 23. 10. 1970, akce STROJNÍK-1

V hale na letišti Ruzyně (dnes Václava Havla) 12. 4. 1980, s kufrem britský filozof Anthony Kenny, akce FORD

Václav Malý

(21. 9. 1950)

mluvčí od 13. 1. 1981 do 7. 1. 1982

Jan Sokol, Ján Čarnogurský, Václav Malý a Václav Havel, 1986, zdroj: ČTK

V červnu 1976 vysvěcen na kněze. Dne 9. března 1977 podepsal
Chartu 77 a o rok později se stal jedním ze zakladatelů Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979 zbaven státního souhlasu s výkonem kněžské funkce, poté pracoval jako dělník. Od května do prosince
1979 ve vazbě. V 80. letech tajně působil jako kněz a podílel se na tvorbě katolického samizdatu, pořádal bytové přednášky a semináře. V listopadu 1988 se stal členem Československého helsinského výboru.

Záznam pořízený Státní bezpečností o návštěvě Václava Malého u Aleny Kumprechtové (krycí jméno JAKUB-2), 20. 3. 1986, akce JAKUB-2

Václav Malý, Jiří Dienstbier, Jiří Gruntorád a Jiřina Šiklová na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí v Praze, 22. 4. 1987, akce LACO-1

„Charta měla význam v tom, že nastolila jistá témata, která byla tabu. Například
téma drog, téma ekologie, situace ve zdravotnictví, a mohli bychom jmenovat
další a další. To bylo důležité, že vůbec nastolila tato témata k veřejné diskusi.
A moc na to reagovala ne tím, že by řekla, chartisté říkají to, my říkáme ono. Ale
začaly se objevovat různé komentáře, články v některých časopisech, dokonce
někdy i v Rudém právu.“
Václav Malý, rozhovor v knize Vítězové? Poražení?, 2005

Václav Malý a Jiří Gruntorád na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí v Praze, 22. 4. 1987, akce LACO-1

Václav Malý, Jiří Dienstbier, Jiří Gruntorád a Jiřina Šiklová na oslavě zlaté svatby kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, Staroměstské náměstí v Praze, 22. 4. 1987, akce LACO-1

Marie Rút Křížková

(15. 6. 1936)

mluvčí od 2. 2. 1983 do 7. 1. 1984

Vinohradská ulice v Praze, 6. 2. 1977, akce NARCIS-6

Učitelka základní školy, dálkově studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor čeština – pedagogika se specializací literární historie.
V roce 1968 v libereckém rozhlase opakovaně protestovala proti invazi
vojsk Varšavské smlouvy. Za normalizace pracovala jako lesní dělnice
a třídička pošty, nesměla veřejně publikovat. Dne 13. ledna 1977 podepsala Chartu 77. V roce 1988 podepsala manifest Hnutí za občanskou
svobodu a angažovala se v jeho křesťansko‑demokratickém křídle.

„Signatářkou jsem se stala proto, že jsem nemohla mlčet, když jiní byli uráženi
a pomlouváni v našich sdělovacích prostředcích. Musela jsem protestovat a za
nejúčinnější formu (zvlášť když už lidé začali podepisovat „antichartu“) jsem pokládala to, že se k Chartě připojím svým podpisem. Věděla jsem tedy, co mě čeká.“
Marie Rút Křížková, Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech, 1997

Stanice metra I. P. Pavlova, 24. 6. 1983, akce NARCIS-6

U Nákladového nádraží v Praze, 5. 2. 1977, akce NARCIS-6

Marie Rút Křížková (v klobouku), Vysočanská, 24. 6. 1983, akce NARCIS-6

Marie Rút Křížková (v klobouku), Vysočanská, 24. 6. 1983, akce NARCIS-6

Bedřich Placák

(16. 2. 1914 – 1. 3. 1993)

mluvčí od 13. 1. 1981 do 7. 1. 1982

Se Zdeňkou Formánkovou a Martinem Machajdíkem v Havelské ulici v Praze, 9. 12. 1981, akce CHIRURG

Bojoval ve Slovenském národním povstání. Působil jako lékař na chirurgickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde vybudoval kardiocentrum. Pomáhal při vzniku nemocnic v Jugoslávii a Severní Koreji. Z politických důvodů v 70. letech zbaven funkce. Chartu
podepsal 9. března 1977. Byl za to degradován z plukovníka na vojína
a přišel o vyznamenání a řády. Našel zaměstnání jen jako dělník, písař
a noční hlídač v Loretě, odkud jej ale vyhodili, když se stal mluvčím
Charty.

„Otec ji podepsal v únoru 1977 a o její existenci se dozvěděl až z denního tisku…vyhledal některého z jemu známých signatářů a ihned se svým podpisem
připojil. S větší perzekucí zřejmě počítal, protože jsme to doma předtím probírali
a všichni byli pro. Tátu skutečně na hodinu propustili ze zaměstnání, a dokonce
i mámu, s ojedinělým odůvodněním, že neudala svého manžela a že s ním nadále
žije v jedné domácnosti.“
Jan Placák, Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech, 1997

Nástupiště na Smíchovském nádraží, 16. 7. 1981, akce CHIRURG

Bedřich Placák s dlouholetým přítelem Otto Kličkou v Husově ulici v Praze, 18. 5. 1981, akce CHIRURG

V hale Smíchovského nádraží, 16. 7. 1981, akce CHIRURG

V ulici Na Struze v Praze, 26. 9. 1981, akce CHIRURG

