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Obor: 65 – 51 – H/01 Kuchař – číšník  



TEXT CHARTY 77 

(ZKRÁCENÝ A UPRAVENÝ) 

PROHLÁŠENÍ CHARTY 77 

 

Dne 13.10.1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR 

zveřejněny „Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech“ a „Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech“, 

které byly jménem naší republiky podepsány v roce 

1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975. 

 

 

Vysvětli slovo pakt. 



Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou 

důležitými civilizačními hodnotami. Vítáme proto, že 

ČSSR k těmto paktům přistoupila.  

 

Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí 

připomíná, kolik základních občanských práv platí v 

naší zemi zatím - bohužel - jen na papíře.  

 

 

 

Zamyslete se nad tím, proč musí systém potlačovat 

určitá práva, co ho k tomu vede? 

 



Zcela iluzorní je např. právo na svobodu projevu. 

Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat 

v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné 

od názorů oficiálních.  

Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od 

strachu“ (preambule prvního aktu), protože jsou 

nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své 

názory, ztratí pracovní a jiné možnosti.  

 

 

 

Jakými prostředky být potlačována svoboda projevu? 



Nesčetným mladým lidem je bráněno ve studiu jen pro 

jejich názory nebo dokonce pro názory jejich rodičů.  

Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat, rozšiřovat 

informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na 

hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem“ i 

„prostřednictvím umění" je stíháno nejen 

mimosoudně, ale i soudně. 

 

Svoboda veřejného projevu je potlačena. 

Svoboda náboženského vyznání, je systematicky 

omezována mocenskou svévolí. 

Zapřemýšlejte: co vedlo režim k tomu, aby bránilo lidem ve vzdělání? 



Další občanská práva, včetně výslovného zákazu 

„svévolného zasahování do soukromého života, do 

rodiny, domova nebo korespondence“, jsou 

porušována. 



V případech politicky motivovaného trestního stíhání 

porušují vyšetřovací a justiční orgány práva 

obviněných. Ve věznicích se s takto odsouzenými 

lidmi zachází způsobem, který porušuje lidskou 

důstojnost vězněných, ohrožuje jejich zdraví a snaží 

se je morálně zlomit.  

 

 



Obecně je porušováno právo občanů svobodně opustit 

svou zemi; pod záminkou „ochrany národní 

bezpečnosti“  

 

 

Existoval někdo, kdo mohl vycestovat? Za jakých podmínek? 

Jak se říká tomu, kdo nesplnil podmínky a přesto vycestoval – navždy? 



CHARTA 77 je volné, neformální a otevřené 

společenství lidí. 

CHARTA 77 není základnou k opoziční politické 

činnosti.  

Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme prof. dr. 

Jana Patočku, Dr. Sc., dr. h. c., Václava Havla a prof. 

dr. Jiřího Hájka Dr. Sc., úlohou mluvčích CHARTY 77.  

Věříme, že CHARTA 77 přispěje k tomu, aby v 

Československu všichni občané pracovali a žili jako 

svobodní lidé.  

Podepsáno prvních 242 signatářů Prohlášení.  

1. ledna 1977 

 

 

 

 

Proč chartisté pokládali za nutné vložit do textu první dvě teze? 

Jaký efekt měla Charta 77? Co je tzv. „Proticharta“? 
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