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Vojtěch Sedláček se narodil 3. března 1947 v Praze, ale 

část dětství, až do konce první třídy, strávil u babičky s dědou na 

jihočeském venkově ve vesnici Borkovice. Sám přiznává, že čas 

strávený na venkově ho pro budoucí život výrazně ovlivnil. Další 

roky již chodil do pražských škol. Při studiu mu začíná docházet, 

že některé věci, které se psaly v tehdejších učebnicích, jsou 

vysvětlovány podivně, nebo vůbec. A že ne všichni lidé kolem něj 

jednají spravedlivě.  

 V roce 1967 Vojtěch Sedláček narukoval na povinnou 

vojenskou službu k obsluze radaru velkého dosahu, který se 

nacházel na Slovensku. Během dvouleté služby zažil vpád vojsk 

Varšavské smlouvy, většina vojáků byla připravena k boji, ale 

žádný rozkaz nepřišel. 

 Po návratu z vojny v roce 1969 nastoupil do ZPA 

Čakovice (výrobce sálových počítačů), kde se spřátelil s Janem Sokolem, který ho seznámil 

s lidmi z okruhu časopisu Tvář, s filosofy a dalšími, kteří se později stali jádrem kolem Charty 

77. Tu pak, po konzultaci s prof. Patočkou, podepsal. Vyjádřil tím své celoživotní 

přesvědčení, že za pravdu je potřeba se postavit bez ohledu na následky. Ty se samozřejmě 

dostavily vzápětí a postihly celou jeho rodinu. 

 Po revoluci se Vojtěch Sedláček stal starostou Roztok a angažoval se též ve vysoké 

politice, kde působil např. ve funkci Vedoucího Úřadu vlády České republiky. Svoji 

politickou angažovanost viděl ve služebnosti, kariérní aspirace neměl.   

 Po odchodu z vysoké politiky se Vojtěch Sedláček začal naplno věnovat projektům, 

které jsou prospěšné pro ostatní lidi. Mezi ně patří třeba Agentura ProVás, která vytváří 

pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Nebo projekt 

Nejdřív střecha, který se věnuje lidem, kteří ztratili domov, a pomáhá jim navrátit se zpátky 

do normálního života. 

 Vojtěcha Sedláčka vždy bavilo a baví vymýšlet a realizovat projekty, které by mohly 

pomoci ostatním lidem. Jak sám přiznal, když prováděl  inventuru projektů a nápadů po 

dvaceti letech činnosti, mnohem víc bylo těch, které nevyšly. Ale jak sám říká: „V životě se 

vám, bych řekl, většina věcí nepovede, ale ty co se povedou, ty za to stojej.“ 

 

 

 

 


