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Úvodem
Proč se vracet do minulosti? Proč se v ní nimrat? A proč zrovna seminář o podmín-

kách politických vězňů? A konečně, proč vzpomínat na Pavla Wonku, když prý nebyl tak  
úplně bílý?

Problém s minulostí  je,  že  ji  nemůžeme vymazat,  i  když se nám nelíbí,  i  když s ní  
nejsme vyrovnáni. Nepomohou ani tlusté čáry, ani prohlášení typu „co jsme si, to jsme  
si“, „čo bolo, to bolo, terazky som …“  apod. Zkrátka je tu s námi stále. Určuje naši  
přítomnost, naše jednání a postoje. Existuje dokonce takové výhružné rčení o tom, že kdo  
nepozná svoji minulost, je předurčen k tomu, aby ji prožil znovu.

Ale političtí vězni? A jejich vězeňské podmínky? Tohle se přece vrátit nemůže. Tohle je  
jednou provždy odbytá záležitost. – Kéž by! Doufejme, že jsme poučeni a již nepřipustíme  
vězně svědomí. Ale to znamená být stále ve střehu, hlídat mocné, zvládat naše slabosti,  
oponovat  lidské  blbosti,  omezenosti,  sebezahleděnosti  a  lhostejnosti.  Doma i  kdesi  za  
horizontem.  A  to  znamená  něco  o  tom  také  vědět.  To  si  žádá  jistý  rozhled,  jistou  
občanskou kvalifikaci.

Mimochodem, víte, jaké měl představy Václav Havel o životě za mřížemi, když poprvé  
nastupoval  do  vězení?  –  Psát  tu  hry,  učit  se  cizí  jazyky,  studovat  bibli,  promýšlet  
filosofická témata… A víte, jak to dopadlo?

Právě o podmínkách v socialistickém kriminále svědčili na semináři ti, kteří jím coby  
takzvaně političtí prošli. A právě na těchto podmínkách záleželo, v jakém zdravotním stavu 
perzekvovaný, obviněný a odsouzený tuhle vězeňskou kůru přežil. A nebo také nepřežil.  
A to je případ Pavla Wonky. 

Je v pořádku, že za jeho smrt doposud nikdo nenesl odpovědnost? A může nám jeho  
osud nebo jeho odkaz ještě něco říci? – Co třeba jeho ústřední teze, že jen takové zákony  
mají  smysl,  za  které  se  bereme,  jichž  se  nebojíme  prakticky  využívat,  tímto  aktivním  
občanským postojem je naplňovat a spoluvytvářet tak právní stát?

Seminář  o  nedávné  minulosti  využil  příležitosti,  kterou  stále  ještě  nabízí  naše  
přítomnost. Totiž, postavil vedle sebe pamětníky a historiky. U některých se dokonce obě  
tyto  roviny  prolínají.  Ano,  nacházíme  se  v jakémsi  přechodném a bohužel  krátícím se  
období, kdy je éra tzv. normalizace reflektována a její hodnocení formováno, ba i defor-
mováno ze dvou vymezených pozic. 

Na jedné straně tu dožívají pamětníci, k nimž se váže zásadní otázka po rozsahu a dů-
věryhodnosti lidské paměti. To, nakolik jsou jejich nynější svědectví nezkreslená a úplná,  
nakolik je můžeme brát vážně. Na druhé straně, s tím jak paměť dobových svědků slábne  
a jak odcházejí, se naší nedávné minulosti zmocňují ti, kteří tu dobu neprožili, ti, kteří ale  
o  ní  něco  nastudovali,  mladší  publicisté,  dokumentaristé  a  historici.  Ačkoliv  i  jedním  
z jejich zdrojů informací o minulosti jsou svědectví pamětníků, stále více se orientují na  
prameny  archivní,  prameny  často  administrativně-byrokratické  povahy,  bádají  
v dobovému tisku a čerpají poznatky i z dalších tehdejších sdělovacích prostředků.

Tyto zprostředkované a mnohdy tendenční informace kladou na jejich zpracovatele  
nové nároky. Především tu jde o schopnost vžít se do role tehdejších aktérů, panujících  
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emocí,  atmosféry  doby  a  zasazovat  jednotlivá  fakta  do kontextu  předcházejících  dějů.  
Pouze mechanicky poskládat informace a na jejich základě interpretovat minulost je sotva  
přijatelné.

*
Vlastnímu semináři předcházelo pietní setkání u pamětní desky Pavla Wonky umístěné  

na budově někdejšího sídla krajského výboru KSČ. Okolnosti vzniku této upomínky v roce 
2003  přiblížil  přítomným  náměstek  hejtmana  Královéhradeckého  kraje  Ing.  Vladimír  
Derner.

Seminář pak zahájila, po úvodním slovu moderátorky Mgr. Lenky Jaklové, náměstkyně  
primátora města Hradec Králové Ing. Anna Maclová a zasadila tuto akci do kontextu  
aktuální vnitropolitické situace.

Snad nic nedokáže tak rychle a zároveň tak nenápadně vtáhnout do minulosti jako  
obrazy,  němí  svědkové  doby.  O potvrzení  této zkušenosti  se  postaraly  fotografie  Jana  
Adamce.  Kolorit  socialistických  časů  přenesla  přes  tři  desetiletí  skromná  výstavka  
„Výloha normalizace“ realizovaná s pomocí Mgr. Pavla Šmída.

Seminář se konal nejen třicet let od tragické a stále neobjasněné smrti Pavla Wonky  
(k tomu se vyjádřili ve svých příspěvcích především P. Blažek, F. Stárek a M. Petr), ale  
i  v mezičase,  kdy  naše  „nedávná  minulost“  pozvolna,  s posledními  svědky  oné  doby,  
končí. A v tomto přelomovém období, tak jak už to bývá, dostávají příležitost glosátoři,  
badatelé a historici s výhodou odstupu, nestrannosti a nadhledu. Pokud by jim seminář  
mohl něco vzkázat, pak především prosbu o pokoru před minulostí spolu s přáním zvlášt-
ního obdarování, totiž umět se vcítit do její mnohovrstevnatosti. A posledním neskromným  
přáním  pak  zůstává,  aby  příběhy,  svědectví,  analýzy  a  informace  z tohoto  sborníku 
posloužily těm budoucím. Posloužily v dobré věci. 

Miroslav Petr
editor sborníku
červen 2018
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ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE
Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradec Králové

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi,  abych vás přivítala  na půdě Knihovny města  Hradce Králové v úvodu 

semináře na téma „Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 
30. výročí tragické smrti Pavla Wonky“. Děkuji nejenom za pozvání a důvěru, ráda jsem 
poskytla svoji záštitu, ale děkuji i organizátorům tohoto semináře, že ho vůbec připravili. 
A to právě v den, kdy si připomínáme 30. výročí od úmrtí poslední oběti komunistického 
násilí, která zemřela ve vězení, Pavla Wonky, čestného občana našeho města. 

Význam tohoto semináře a podobných vzdělávacích akcí je umocněn i  realitou, ve 
které se naše společnost právě nachází. V sobotu jsem měla tu čest se zúčastnit slavnostní 
bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha u příležitosti návratu kardinála Josefa 
Berana  do  vlasti,  návratu  někdejšího  pražského  arcibiskupa  a  politického  vězně  dvou 
totalitních  režimů,  nacismu  a  komunismu.  A  právě  v době,  kdy  jsme  vítali  kardinála 
Berana,  kterého  komunisté  vyhnali  ze  své  rodné  vlasti  a  báli  se  ho  i  po  jeho  smrti, 
prezident republiky řečnil na sjezdu komunistické strany, která se i přes volební neúspěch 
dožaduje stále většího podílu na moci. Vyzýval soudruhy a soudružky, ve dnech 70. výročí 
tzv.  vítězného února,  kdy KSČ převzala  na 40 let  moc v naší  zemi,  aby nepromarnili 
příležitost a využili novou šanci dostat se opět k moci. 

Nechci zde popisovat i další souvislosti aktuální politické situace u nás, a navíc i v 
mezinárodním kontextu, kterou určitě všichni přítomní vnímáte a správně dešifrujete. Je 
zřejmé, že naše společnost ač žije v dosud největším materiálním blahobytu, se nachází 
v krizi hodnot, nachází se v období po roce 1989 nejohroženějším ve vztahu ke svobodě 
a demokracii. Český novinář Ferdinand Peroutka, který rovněž utekl před komunisty do 
exilu, kdysi řekl, že Češi příliš brzy uvěřili tomu, že je cesta za demokracií dokončena, 
a přestali  věnovat pozornost nebezpečí, které se blíží. A jeho slova jsou aktuální i pro 
období po sametové revoluci. Dosud jsme se nenaučili jak žít čistě a poctivě v demo-
kratické společnosti  a nepropojili  své životy ve svobodě s vlastní osobní odpovědností 
každého z nás.  Nechali  jsme se unést a neuvědomili  si,  že o demokracii  a svobodu je 
potřeba pečovat, a dali jsme prostor projevu a rozmachu mnoha neblahých vlivů, jejichž 
důsledky nyní dopadají na aktuální stav, ve kterém se nacházíme. 

Několikrát  jsem  si  v  posledních  letech  v  souvislosti  s  děním  na  politické  scéně 
položila otázku: “Už je toto to dno, ze kterého máme šanci  se konečně odrazit  a začít 
znovu?” - Chci věřit tomu, že snad nám už mnohé dochází a národ se probral a uvědo-
mujeme si, že můžeme žít ve svobodné demokratické zemi, že bychom neměli přijít o tuto 
příležitost a že se musíme začít být aktivní. Plná náměstí však nestačí. Je potřeba jít dál. Je 
potřeba zintenzivnit hlavně vzdělávání ve školách i mimo ně. Je potřeba probouzet paměť 
nám,  kteří  jsme  lehce  zapomněli  na  různá  úskalí  a  omezení  svobody  v  období  svého 
dětství a mládí, zapomněli na politickou šikanu, bezpráví a dokonce i násilí, které postihlo 
naše  rodiny.  Je  potřeba  vysvětlovat  mladé  generaci  nastavené  k  hledání  pravdy  různé 
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souvislosti a upozornit na nástrahy, které přinášejí síly usilující o ovládnutí naší země, a to 
nejen ze strany komunistů.  Podporuji  projekty  oživující  paměť  národa a  také aktivity, 
které nezbytné poznání nabízejí. Bez znalosti minulosti nemůžeme pochopit dění v součas-
nosti a nasměrovat dobrým směrem naši budoucnost. 

A proto jsem vděčná i za tento seminář, který objasní mnohé,  přiblíží životy tisíců 
nevinných lidí, kteří pro své politické názory či náboženské přesvědčení strádali nejvíc, 
podstoupili  léta nucených prací,  léta vězení,  často na samotkách,  byli  mučeni  a mnozí 
z nich v důsledku nelidských podmínek zemřeli, třeba i přímo ve vězení, jak tomu bylo 
i v případě Pavla Wonky, který je považován za posledního politického vězně komunistic-
kého režimu v Československu, který zemřel ve vězení. 

Kéž je dnešní seminář připomínkou všech těchto obětí a naším poděkováním. A kéž 
přispěje  svým dílem k ozdravení  naší  společnosti  a  k  jejímu  dalšímu vývoji  na  cestě 
v pravdě a lásce, k životu ve svobodné a demokratické zemi. 

***
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ČESKÉ VÝLOHY 70. a 80. LET
Jan Adamec

Ve výloze obchodu s mysliveckými potřebami ve městě jsem viděl kameninový hrnec se  
škvařeným sádlem, pytel mouky nahoře ohrnutý, dva menší s cukrem, několik prstenů snad  
a jednu brož, složené látky tam byly a ještě nějaké konzervy, také tam stál pan M. a na  
prsou měl ceduli „ jsem šmelinář a křeček“, díval se na ceduli. Před výlohou stáli lidé.

Petr Kabeš – Hosté se shromažďovali (ze sbírky Obehnán deštěm jako ostnatým z let  
1969 – 1974)

Výlohy jsme naučeni brát jako každodenní součást městského života a nevěnujeme jim 
zvláštní pozornost. Výlohy však byly vždy magický svět sám o sobě. Můžeme tu pozoro-
vat setkání dvou rozdílných skutečností. Jednou je stylizovaný prostor uvnitř výlohy, který 
více nebo méně zdařilým způsobem vyjadřuje představu autora expozice. Druhou je pak 
odraz ve skle, který se zjevuje pozornému divákovi jako kouzlo nechtěného a mnohdy 
dodává  pozorovanému obrazu další netušený plán. Konečně součástí tohoto plánu býváme 
i my sami.

Toho si všimlo mnoho fotografů již v předminulém a minulém století a po svém tyto 
obrazy uchopili. Za všechny jmenujme dva: Eugena Atgeta – francouzského fotografa, ke 
kterému se hlásili jako ke svému předchůdci surrealisté. Jeho fotografie pařížských výloh 
konce 19. století působí dodnes znepokojujícím dojmem bizarním seskupením předmětů, 
často nám již neznámého určení.  Z českého prostředí pak malíře a fotografa  Jindřicha 
Štýrského, tvořícího již přímo uvnitř surrealistického směru ve 30. a 40. letech minulého 
století. Ten, bezesporu seznámený s prací E. Atgeta, komponoval své fotografie výloh do 
surrealistických fotografických cyklů Muž s klapkami na očích nebo Žabí muž. Oba autoři 
čerpali z poetického obsahu, který se nabízel ve výlohách vetešnictví,  optik a obchodů 
s protetickými pomůckami starého dobrého světa. Ten však již na sklonku života Jindřicha 
Štýrského pomalu začínalo požírat monstrum totalitních režimů. Nejprve po omezený čas 
fašistického, ale hlavně potom na dlouho komunistického. 

Nástup komunistů  byl  od počátku provázen propagandou,  které se  nevyhnul  nikdo 
a  nic.  Výlohy se  staly  pravým rájem pro  ztvárnění  představ  ideologů nového  režimu. 
Začalo to zcela přízračně tím, že se z výloh staly novodobé pranýře pro nepřátele režimu. 
Bezpečnost „vypátrala“ záškodníka, kterým byl zpravidla vyvlastněný živnostník a které-
mu se před krádeží oficiálně pojmenovanou znárodnění podařilo zachránit něco ze svého 
majetku. Toho pak s  „usvědčujícími důkazy“, kterými byl jeho dříve legálně nabytý maje-
tek,  vystavila  ve  výloze některého obchodu na  hlavní  třídě.  Tam musel  sedět  s cedulí 
„jsem šmelinář a křeček“ poukazující na to, že toto jsou ti (bývalí živnostníci a boháči), 
kteří hromadí a skrývají zásoby a majetek, zatímco ostatní strádají nedostatkem. Staly se 
i případy, že takto postižený člověk se večer vrátil domů a do rána zemřel,  protože to 
bezdůvodné zostuzení neunesl.

Naštěstí  tuto  brutální  praxi  brzy  vystřídaly  méně  drastické  metody  propagandy. 
Plánovitě  se  ale  ve  všech  výlohách  musely  objevovat  propagandistické  rekvizity  bez 
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ohledu na to, co se v obchodě prodávalo. Není možné se nezmínit o tragikomické události 
z roku  1953,  kdy  zemřeli  vzápětí  po  sobě  sovětský  diktátor  Stalin  a  československý 
komunistický prezident Gottwald. Ve všech výlohách se pak objevily černě orámované 
fotografie  těchto  dvou  komunistických  zločinců  často  ve  zcela  groteskním vztahu 
k vystavenému zboží. To zaznamenal mimo jiné ve svém fotografickém cyklu  Pražský  
deník další český fotograf Jan Lukas.

Metoda komunistické  propagandy se zdokonalovala  a její  obrazová podoba dostala 
dokonce  svůj  název  –  názorná  agitace.  Byly  to  především  všudypřítomné  nástěnky, 
transparenty a samozřejmě i výlohy. Nic nebylo ponecháno náhodě.  Školení aparátčíci 
komunistů plánovali, jaká výzdoba má ke které příležitosti být a pravidelně kontrolovali 
její  provedení.  Nebylo možné  se  beztrestně  vyhnout  tomu,  aby některá  výloha zůstala 
nevyzdobena. Vedoucí obchodu za to byl osobně odpovědný. Později si všechny socialis-
tické podniky zřídily pro tento účel aranžovny, které měly výzdobu výloh přímo v popisu 
práce. V aranžovnách našlo útočiště mnoho českých výtvarníků, kteří by jinak museli jít 
pracovat do výroby, pokud by zrovna netvořili v duchu socialistického realismu.

Aranže některých výloh padesátých let by znovu potěšily společnost dadaistů a sur-
realistů. Čas od času se proto staly námětem pro další fotografy, ale skoro bezvýhradně 
v ironizujících  souvislostech,  ze  kterých by komunističtí  ideologové  neměli  ani  trochu 
radost. Některé z těchto fotografií byl zveřejněny koncem šedesátých let, ale většinou až 
po roce 1989.

V šedesátých letech, v době liberalizace režimu, se aranžování výloh vrátilo k svému 
původnímu určení – propagování prodávaného zboží. S novou silou ideologie vstoupila do 
výloh v době normalizace po roce 1968. Znovu se vynořili iniciativní ideologové a znovu 
se výlohy staly sledovaným propagandistickým artiklem a znovu se všechno muselo dělat 
pod  dozorem  ideologů.  Všeobecná  šeď  a  uniformita  společnosti  ale  nedávala  příliš 
prostoru ani aranžérům a také ideologický arzenál byl poměrně nudný. Obvykle se vysta-
čilo s plakátem Lenina a heslem o sledování leninské cesty. V druhé polovině sedmdesá-
tých let měla stagnace ekonomiky za následek, že se nedostatkovým zbožím stalo skoro 
vše, co by někdo mohl potřebovat, nebo měl vůbec zájem si koupit. Ve výlohách uzenář-
ství  a potravin se  často objevovaly už jen fotografie zboží  doplněné tu a tam nějakou 
konzervou s nevábným obalem,  a ani  obchody s oblečením na tom nebyly jinak.  O to 
absurdnějším  dojmem  působily  takto  naaranžované  výlohy  doplněné  nezbytnými 
ideologickými výkřiky. Dobové vysílání Svobodné Evropy pojmenovalo ČSSR přiléha-
vým jménem Absurdistán. A tento název výlohy ilustrovaly zcela dokonale.

Na konci sedmdesátých let  přišla do Prahy studentka fotografie  ze Švýcarska  Iren 
Stehli,  pro  kterou byly výlohy pražských  obchodů naprostým zjevením z jiného světa. 
Rozeznala v nich neomylně znamení doby a začala je fotografovat. Vytvořila cyklus, který 
byl ukončen až v roce 1996 a završilo jej několik výstav a vydání knihy Pražské výlohy 
1978 – 1996. 

*
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V roce 1976 jsem pořídil první snímek výlohy v Pardubicích i já. Při jedné večerní 
procházce jsem zůstal stát jako u vytržení před výlohou, která ještě nebyla dokončena, ale 
nebylo  možné  ji  přesto  minout  bez  povšimnutí.  Byl  v ní  zavěšen  plakát  k volbám 
s patřičně  stupidním sloganem.  Za ním stály  ve  výloze  neoblečené  panny  a  ze  stropu 
visely  vlasce,  takže  scéna  vypadala  jako  loutkové  divadlo.  Všechno  bylo  náhodou 
dokonale osvětleno a stačilo jen zmáčknout spoušť. Od toho dne se staly výlohy mým 
novým fotografickým tématem. Cyklus výloh je vlastně spíš sbírkou, a tak jako každá jiná 
sbírka vznikal dlouho. Ale každá fotografie je svým způsobem úlovek. Muselo se na něj 
totiž  trpělivě  čekat,  sledovat  proměny  výloh  a  pak  nakonec  nejkrásnější  exempláře 
nepropást. Část cyklu snad svědčí i o tom, že se v osmdesátých letech začal vracet humor 
a tvořivost. Čas od času se aranžérům opravdu podařilo udělat výlohu, která sice mohla 
být kouzlem nechtěného a Štýrského surrealismem všedního dne, ale spíš jsem v pokušení 
si myslet, že nejzdařilejší exempláře v mém cyklu byly naaranžovány coby zkouška, jak 
daleko lze v absurditě zajít. 

***
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KOMUNISTICKÉ REŽIMY A POLITIČTÍ VĚZNI
Łukasz Kamiński

Na  začátku  chci  poděkovat  organizátorům  za  pozvání.  Je  to  pro  mě  velká  čest  
promluvit na tomto setkání. Ve svém vystoupení bych chtěl představit základní tendence ve  
vývoji  komunistických  režimů  a  proměny  jejich  vztahů  k politickým vězňům.  Jedná  se  
pochopitelně pouze o základní tendence, z nichž existovaly samozřejmě různé výjimky.

Nejdříve se zastavím u rudého teroru v Rusku po vypuknutí bolševické revoluce. První 
období  bylo  spojeno  s  chaosem,  neboť  ještě  nebyl  vybudován  represivní  systém. 
Základním  nástrojem  v tomto  období  byly  exekuce.  Ve  vězení  bylo  ve  srovnání 
s pozdějším obdobím poměrně  málo  politických  vězňů,  ačkoliv  se  již  v tomto  období 
objevují první koncentrační tábory a základy gulagu. 

Určitá stabilizace nastala až po skončení občanské války. V roce 1921 se uskutečnily 
první velké politické procesy, ve kterých bylo odsouzeno přibližně tisíc osob. Pocházely 
ze dvou hlavních skupin – nekomunistických politiků a potom duchovních,  především 
z pravoslavné církve.  Bylo to paradoxně období tzv.  nové ekonomické politiky (NEP), 
ovšem na straně druhé již v celé této době existují masové represe a političtí vězni. 

V  následujícím období  stalinismu,  po  roce  1930,  byl  vybudován  systém  gulagu. 
V letech 1935 až 1953 se pro každý rok odhaduje přibližně  800 000 - 1 800 000 vězňů 
(20% - 60% politických). Další stovky tisíc byly každý rok zastřeleny. K tomu musíme 
připočíst  menší  počet  politických  vězňů  umístěných  v  kamenných  věznicích  oproti 
většině, která byla vězněna v pracovních táborech. A nesmíme zapomínat ani na miliony 
osob deportovaných ze svých domovů, které byly zbaveny svobody a nuceně vysídleny na 
určené místo, kde se musely zdržovat, pracovat v kolchozech a v průmyslu. Odhaduje se, 
že celkem byly tímto způsobem postiženy tři až čtyři miliony lidí.

Tento  stalinistický  systém  represí  byl  v letech  1945–1948  exportován  do  střední 
Evropy. V každém státu postupně se vytvářejícího sovětského bloku existovala vězení pro 
politické vězně, politické procesy, tábory nucených prací a také to, co můžeme označit 
vnitřními deportacemi. Tento systém byl převzat ze sovětského stalinistického modelu.

Zásadní  změna nastala  v letech 1956–1965.  Na straně jedné se  začínají  projevovat 
rozdíly mezi jednotlivými státy, zároveň je možné vypozorovat společné rysy. Patří mezi 
ně skutečnost,  že postupně, nejčastěji  v letech 1959 a 1960, dochází k likvidaci táborů 
nucených prací.  Končí tehdy období masových represí,  které postihly najednou desítky 
tisíc  osob.  Příčiny  těchto  změn  byly  jednak  ideologické,  a  pak  také  pragmatické. 
Ideologické  souvisely  s  odsouzením  stalinistických  zločinů,  pokud  použijeme  dobový 
termín,  který ovšem zastíral  represivní  podstatu sovětského režimu.  Současně  je  nutné 
připomenout, že Stalin byl odsouzen dvakrát. Nejdříve v roce 1956 a potom také v roce 
1962, když se Chruščov rozhodl využít odhalení stalinistických zločinů k upevnění své 
vlády.  Hlavní  pragmatická  příčina pak souvisela  s ekonomikou.  Cílem komunistických 
vládců bylo udržet moc s menšími náklady. Původní náklady na masovou represi před-
stavovaly problémy pro udržení celého politického systému. Ze strany vlády byly proto 
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postupně nastolovány jiné metody kontroly společnosti. Je důležité upozornit, že i nadále 
existovali političtí vězni a politické procesy, ale tím základním nástrojem pro udržování 
moci  byl  nyní  strach.  Strach,  který  společnost  v tom  období  paralyzuje  a  udržuje  ji 
v područí. Ostatně první protesty v této době směřovaly vždy proti strachu ve společnosti.

Komunistické  vlády  postupně  zavedly,  vedle  klasických  politických  procesů,  také 
nové represivní metody. Na konci Chruščovovy vlády se objevuje využívání psychiatrie 
pro politické cíle. Kritici a oponenti režimu jsou vykreslováni jako psychicky choré osoby. 
Tento  přístup  byl  důležitý  zejména  v sedmdesátých  letech 20.  století,  kdy se  Moskva 
vzhledem k mezinárodním vztahům snažila  vyhnout  politickým procesům určeným ke 
zpacifikování otevřených kritiků režimu. Proto se snažila využívat psychiatrii jako nástroj 
represe nepohodlných osob a využívat ji k jejich izolaci od širší společnosti. Od roku 1972 
vznikl pouze jeden pracovní tábor, který se jmenoval Perm 36, v němž byli soustředěni 
odsouzení odpůrci sovětského režimu. Je zajímavé, že stačil pro tyto účely již pouze jeden 
tábor.  Současně  je  ovšem nutné  dodat,  že  používané  metody  k umlčení  odpůrců  byly 
pestřejší a nesouvisely pouze s využíváním psychiatrie. Dalším takovým faktem je, že se 
v procesech  výrazně  snižovaly  tresty  odnětí  svobody.  Lidé  byli  většinou  odsuzováni 
k trestům mezi jedním až třemi lety. Ukázkovým příkladem jsou postihy dělníků v Polsku 
v roce 1970 a počátek tzv. normalizace v Československu, kde přes očekávání některých 
skeptiků nakonec neprobíhaly tak drastické politické procesy jako v padesátých letech. 
Celkové  počty  politických  vězňů  činí  mezi  stovkami  až  tisíci  osobami  v jednotlivých 
zemích sovětského bloku. 

Později,  v souvislosti  s dělnickými  bouřemi  v Polsku  v roce  1976,  se  objevil  další 
nový fenomén: Prosadila se výrazná kriminalizace politických vězňů. Účastníci pouličních 
protestů nebyli odsuzováni podle paragrafů politických, nýbrž na základě kriminálních. 
Tímto  způsobem  byli  dehonestováni  před  společností.  Tato  tendence  ovšem  vyvolala 
výraznou  změnu,  neboť  v Polsku  vznikla  nová  politická  opozice,  která  již  dokázala 
vytvořit  na komunistickou vládu velký tlak. Vláda tak poprvé ustoupila a vyhlásila  na 
následující rok, tedy v roce 1977, rozsáhlou amnestii.  Ta většině těchto vězňů otevřela 
bránu na svobodu.

V sedmdesátých  letech  se  také  objevuje  snaha  komunistických  režimů  ještě  více 
omezit  počty politických vězňů.  Při  mezistátních  poradách argumentovali  představitelé 
polské tajné služby, že je lepší opozici kontrolovat, nikoliv se ji snažit potlačit pomocí 
represe, protože tímto způsobem pak vznikají hrdinové, kteří dále vyvolávají další opozič-
ní činnost, což vyvolává novou konspiraci, a proto je pak v důsledku nutné vytvářet novou 
agenturní síť. Tímhle způsobem představitelé polského ministerstva vnitra argumentovali 
nejen na mezinárodních poradách, ale i na svých interních schůzích. 

V osmdesátých letech zaznamenáváme jistá specifika charakteristická pouze pro ten 
který stát.  Prvním takovým příkladem jsou represe proti  turecké menšině  v Bulharsku. 
Jejich nová vlna začala v roce 1985. Dokonce je znovu otevřen velký bývalý pracovní 
tábor na ostrově Belene, kde byli odsouzení příslušníci turecké menšiny soustřeďováni.

Dalším takovým příkladem je  výjimečný  stav  v Polsku vyhlášený  v prosinci  1981. 
Jeho důsledkem bylo několik tisíc politických vězňů, které postihly nové formy represe. 
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Jednalo  se  o  internaci,  jež  nahradila  doposud  převažující  politické  procesy  a  soudní 
rozsudky. Lidé byli internováni pouze na základě administrativního rozhodnutí. A v no-
vých  politických  procesech  nejsou  dotyčné  osoby  odsouzeny  za  předchozí  opoziční 
činnost  před vyhlášením výjimečného stavu1,  ale teprve za to,  co udělaly poté.  Polská 
vláda  se  také  snažila  opustit  masové  represe,  který  byly v kontextu  sovětského  bloku 
poměrně  výjimečné.  Dokonce  v rámci  této  strategie  vyhlásila  v letech  1983  a  1984 
každoroční amnestii, jejímž cílem byla stabilizace situace. 

Existovaly ovšem dvě výjimky z obecné tendence. Tou první byla Albánie, kde až do 
jara  1991  fungovaly  tábory  nucených  prací  a  pracovní  tábory.  Zaznamenáváme  zde 
rozsudky smrti, velké množství politických vězňů a masová represe. Druhou takovou zemí 
je Německá demokratická republika, kde stále existovali političtí vězni, a to i z důvodů 
ekonomických. Německá demokratická republika prodávala totiž své politické vězně jako 
zvláštní  zboží  Spolkové  republice  Německo.  Němci  jsou,  jak  je  známo,  velmi  zdatní 
v účetnictví,  takže  máme  k dispozici  i  následující  čísla:  Za  celkem 33755  politických 
vězňů získala NDR 3 340 900 755 západoněmeckých marek a 12 feniků2. 

*
Důležitým  mezníkem  v celém  sovětském  bloku  byl  nástup  Michaila  Sergejeviče 

Gorbačova do čela sovětské komunistické strany, ačkoliv ještě první rok jeho vlády nebyla 
změna příliš viditelná. Ještě v říjnu 1985 zemřel poslední politický vězeň v gulagu, ukra-
jinský básník Vasyl Stus.

Nové možnosti,  které otevřelo sovětské vedení vyhlášením perestrojky, se projevily 
také v Polské lidové republice. V říjnu 1986 vláda vyhlásila amnestii a prohlásila, že již 
nebude pořádat žádné politické procesy a tedy nebudou žádní političtí vězni. Nebyla to 
úplně pravda,  protože několik desítek vězňů bylo stále  ve vězení  – odsouzeni  byli  na 
základě kriminálních paragrafů. Byli tedy představováni jako kriminálníci.

V Sovětském svazu nastala v roce 1987 skutečně zásadní změna, neboť byl uzavřen 
zmíněný poslední pracovní tábor, Perm 36. Není ovšem pravda, že by v Sovětském svazu 
nebyli tehdy nadále političtí vězni. Takovým příkladem několika stovek politických vězňů 
jsou postižení účastníci protestů proti rusifikaci v Kazachstánu z prosince 1986. Ještě 21. 
května  1988,  tedy  měsíc  po  Pavlu  Wonkovi,  zemřel  ve  vězení  jeden  z těchto  vězňů, 
student architektury Kajrat Ryskulbekov.

Určitou výjimku představuje Rumunsko, kde existoval stalinistický režim až do konce 
osmdesátých let.  Dne 15. listopadu 1987  vypukly masové protesty  v Brašově. Následně 
byl s účastníky dělnických bouří připravován velký politický proces.  Původně měly být 
vyneseny drakonické tresty, včetně doživotí. Nakonec, patrně z důvodu politického kalku-
lu  a  tlaku ze  zahraničí,  režim plánované vysoké tresty  změnil.  Padly  rozsudky  odnětí 

1 Výjimkou  je  takzvaná  „kauza  11“  (A.  Friszke,  Sprawa  jedenastu.  Uwięzienie  przywódców  NSZZ 
„Solidarność“ i KSS „KOR 1981-1984, Kraków 2017).
2 M. Horster,  The Trade in Political  Prisoners between the Two German States, 1962–89, „Journal of 
Contemporary History“ 2004, č. 3, s. 403. 
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svobody  pouze  do  tří  let,  a  to  ještě  navíc  podmíněně.  Hlavním trestem bylo  nucené 
přesídlení do jiné části země v rámci Rumunska.

Z uvedeného přehledu je patrná postupně zřetelná tendence omezovat počet politic-
kých vězňů ve všech komunistických režimech. Důvody nacházíme různé. Ať už to byly 
důvody pragmatické, nebo tato strategie souvisela se snahou o dobrý obraz na Západě. 
Zajímavé je,  že političtí  vězni paradoxně začali  být  vnímáni  jako destabilizační  faktor 
a jejich postupné propuštění jako nástroj ke stabilizaci režimů. Přesto v každém komunis-
tickém režimu existovali političtí vězni až do jejich pádu. V Polsku došlo v únoru 1989 
k uzavření  dohody mezi  vládou a umírněnou opozicí  a  v červnu 1989 byly vyhlášeny 
polosvobodné volby, které drtivě vyhráli kandidáti Solidarity. V srpnu 1989 nastoupil do 
čela polské vlády první nekomunistický premiér v sovětském bloku, Tadeusz Mazowiecki. 
Poslední politický vězeň – Józef Szaniawski – opustil vězení ovšem až 22. prosince 1989. 

Děkuji za pozornost.
Překlad Petr Blažek

***
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TENDENCE VE VĚZEŇSTVÍ V OBDOBÍ TZV. NORMALIZACE A 
SKUTEČNOST
Klára Pinerová

Tématem  příspěvku  jsou  obecné  tendence  ve  vězeňství  v období  tzv.  normalizace.  
Článek  poukazuje  na  skutečnost,  že  zatímco  v šedesátých  letech  byl  kladen  důraz  na  
uplatňování  vědeckých  poznatků  v praxi,  v období  tzv.  normalizace  se  tento  nárok  
dostával do konfliktu s požadavkem na zvýšenou represi a pracovní produktivitu vězňů. 

Vězeňství  v období  tzv.  normalizace  prodělávalo  ambivalentní  vývoj.  Zatímco  ve 
změnách systému se do jisté míry uplatňovaly modernizační prvky, které byly postupně 
zaváděny  od  šedesátých  let,  tyto  tendence  byly  vyvažovány  zaváděním  represivních 
přístupů,  což  souviselo  s  celkovou  politickou  situací  v  Československu.  Cílem 
předkládaného příspěvku je ukázat na tyto obecné tendence, které souvisely do značné 
míry  s politickým  a  společenským  vývojem,  a  analyzovat  postupné  změny  v přístupu 
k odsouzeným, a to jak k politickým, tak i ke kriminálním vězňům. 

Tendence ve vězeňství v šedesátých letech
Pochopit změny ve vězeňství v sedmdesátých a osmdesátých letech nelze bez znalosti 

změn v předcházejícím období. V šedesátých letech byly totiž nastartovány proměny, ve 
kterých se pokračovalo i  v období tzv. normalizace,  i  když ve výrazně okleštěné míře. 
V šedesátých letech nastalo období, ve kterém se komunistická strana musela stále více 
vyrovnávat  s tíživou  minulostí  padesátých  let,  kdy  docházelo  k porušování  základních 
lidských práv, dehumanizaci vězňů a používání násilí nejen ve vazbě a výkonu trestu, ale 
v celé  společnosti.  Vězeňství  v tomto  období  nesloužilo  k nápravě  vězňů,  ale  stalo  se 
nástrojem třídního boje. S postupujícími lety stále více sílily hlasy volající po zodpovězení 
palčivých otázek a jejich naléhavost dostoupila vrcholu v období pražského jara. Začala se 
medializovat otázka rehabilitace nekomunistických politických vězňů a ze všech stran se 
ozývaly  hlasy  po  nápravě  „deformací  socialismu“.  Na  to  zareagovala  část  bývalých 
politických vězňů a rozhodla se založit novou organizaci, která později vešla ve známost 
jako Klub 231 (K 231).1 S účinností od 1. srpna 1968 začal platit zákon č. 82/1968 Sb., 
o soudní  rehabilitaci.  Ten ovšem neodpovídal  představám bývalých politických vězňů, 
kteří požadovali plošnou rehabilitaci. 

Rezort vězeňství se v tomto období stal terčem ostré kritiky veřejnosti. K prošetřování 
stížností na používání násilí ve výkonu trestu byla vytvořena mezirezortní komise složená 
z pracovníků ministerstva  vnitra  a  správy  Sboru nápravné výchovy (rezort  vězeňství).2 

1 HOPPE, Jiří. Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha: Prostor, 
2009, ISBN 978-80-7260-216-2, s. 213–311.
2 ABS, A 6/ 4 – Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra, IV. díl, i. j. 1117, Rozkaz 
ministra vnitra č. 19/1968, Předávání spisových materiálů pro potřeby soudní rehabilitace (1968); ABS, 
A6/4 – Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra, IV. díl, i. j: 1169, Rozkaz ministra 
vnitra č. 71/1968, Statut komise MV pro zjišťování případů nezákonného postupu příslušníků SNB a 
SNV (1968). Vznik této komise vyplýval ze zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci. Tato komise 
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Výsledky  byly,  vzhledem  ke  změněným  politickým  podmínkám  po  invazi  vojsk 
Varšavské  smlouvy  v srpnu  1968,  tristní.  Všechny  případy  byly  z rozličných  důvodů 
odloženy a nikdo nebyl potrestán.3 Dobové zdůvodnění mnohdy vyznívá až absurdně.

V šedesátých  letech  lze  pozorovat  další  změnu,  která  souvisela  s  proměnou 
společenské role vězeňství. To již nemělo sloužit primárně k potrestání a izolaci třídních 
nepřátel, ale opět svému původnímu účelu, tedy nápravě a resocializaci odsouzených. Tato 
změna souvisela  s odmítnutím teze o zostřujícím se třídním boji,  která byla opouštěna 
postupně od roku 1956. To se promítalo i do vězeňských řádů. Třídní přístup se v nich 
poprvé objevil v roce 1951 a byl aplikován po celé padesátá léta. Podle tohoto přístupu se 
političtí  vězni  dostali  do výhodnostní  skupiny s nejnižšími  právy. Mohli  se  tak daleko 
méně vidět se svými příbuznými, vyměnit si s nimi méně dopisů a dostávat méně balíčků, 
ale měli také jiné práva, pokud jde o úpravu vlasů, půjčování knih atd. Tento přístup byl 
v šedesátých  letech  postupně opouštěn.  Zatímco  ještě  v novém  Řádu pro výkon  trestu  
odnětí  svobody z roku 1961 byl aplikován třídní přístup k odsouzeným,4 z Řádu z roku 
1964 již zcela vymizel a byl nahrazen penologickým hlediskem nebezpečnosti. Je ovšem 
třeba  dodat,  že  osoby  odsouzené  pro politické  činy  (vlastizradu,  vyzvědačství,  sabotáž 
atd.)  z věznic  nezmizely.  Tito  vězni  byli  umisťováni  do  stejné  nápravné skupiny jako 
nebezpeční recidivisté, lidé odsouzení za vraždu nebo pokus o vraždu či osoby odsouzené 
pro mravnostní  trestné  činy.5 Represivní  princip  zůstal  zachován,  i  když  byl  skryt  za 
paragrafy trestního zákoníku. Pro politické vězně nebylo vůbec uplatněno humanizační 
pravidlo, právě naopak. 

Další významnou změnou ve vězeňství byl důraz na zavádění vědeckých poznatků do 
praxe. To souviselo s prosazováním vědeckého diskurzu ve společnosti.  Důraz na vědu 
nebyl  v té  době  ničím  neobvyklým.  Ve  stejném  období  je  možné  sledovat  zakládání 
rozličných výzkumných ústavů, což vedení KSČ výrazně podporovalo. Zároveň se jednalo 
o globální jev, který byl podporován vědecko-technickou revolucí. 

Důraz na vědu jako určitý „všelék“ na všechny společenské problémy lze sledovat i na 
právních normách, jako byla československá ústava z roku 1960, v níž bylo naznačeno, že 
k výstavbě socialismu má být využíváno vědeckých poznatků. Tento požadavek byl plně 
rozvinut  na  XII.  sjezdu  KSČ v roce  1962.  Zmíněné  tendence  se  projevovaly  různými 
způsoby. V roce 1965 vznikla Vědecká rada ministra vnitra, složená z odborníků z oboru 
státu  a  práva,  pedagogiky,  psychologie,  sociologie,  lékařů  a  zástupců  státních  orgánů 
činných  v trestním  řízení  a  zástupců  z  ústředních  orgánů  společenských  institucí. 
byla zrušena rozkazem ministra vnitra č. 38/1972. 
3 NA, f. SSNV – nezpr., kart. Jáchymov III.
4 Odsouzení byli rozděleni do tří skupin: „A – odsouzení z řad dělníků, družstevních rolníků, soukromě  
hospodařících malých a středních rolníků, pracující inteligence, ostatních pracujících a maloburžoazie;  
B – odsouzení z řad třídních nepřátel a jejich přisluhovačů, dále agenti nepřátelských rozvědek, vedoucí  
ilegálních skupin a iniciátoři závažné protistátní trestné činnosti; C – odsouzení z řad protispolečenských  
parazitních živlů.“ BAJCURA, Lubomír. Nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 
1945–1969, České vězeňství, č. 2–3, 1999, s. 10–128, s. 44.
5 Kabinet  historie a dokumentace Vězeňské služby České republiky (KHD VS ČR), Rozkaz ministra 
vnitra  č.  27 ze  dne  26.  června  1964,  Řád pro výkon trestu  odnětí  svobody v nápravných nařízeních 
ministra vnitra.
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Vyvrcholením snah o využívání vědeckých poznatků ve vězeňství bylo zřízení Výzkum-
ného ústavu penologického (VÚP), který byl oficiálně založen v březnu 1967. V jeho čele 
stál po celou dobu psycholog Jiří Čepelák.

V tomto  ústavu  byla  vybudována  psychologická  laboratoř  s  experimentálním 
oddělením pro odsouzené v rámci věznice Praha-Pankrác. V samostatně vyčleněné budově 
mohli jeho pracovníci ověřovat nové postupy a výchovné metody, které byly od roku 1968 
publikovány v odborném bulletinu Výzkumného ústavu penologického Sboru nápravné 
výchovy (SNV). Pracovníci VÚP pořádali přednášky, kurzy a semináře pro psychology, 
pedagogy  a  vychovatele  pracující  v  jednotlivých  vězeňských  zařízeních  a  zajišťovali 
výuku  na  střední  odborné  škole  SNV  a  na  různých  vysokých  školách.  Je  důležité 
poznamenat,  že  díky  činnosti  a  výzkumům  VÚP  byla  československá  penologie 
z vědeckého hlediska na velmi dobré celosvětové úrovni. Zajímavé je, že výzkum VÚP 
byl silně ovlivněn západní penologii a psychologií. Závěry odborníků z VÚP však nenašly 
odezvu v praxi a skutečnost ve vězeňství byla zcela odlišná. 

V souvislosti s prosazováním vědeckého diskurzu sílil i požadavek na profesionalizaci 
vězeňské služby, především z hlediska její vzdělanosti  a znalostí  nejen právních norem 
využívaných ve výkonu trestu,  ale také vědomostí  z oboru penologie a penitenciárních 
věd. Ve vysokých funkcích měli působit pouze příslušníci s vysokoškolským vzděláním 
a  požadováno  bylo  také  působení  odborníků  ve  vězeňství.6 Koncem roku  1963  se  ve 
vězeňských  institucích  poprvé  objevují  psychologové  a  pedagogové,  i  když  jejich 
přítomnost  nebyla  v dosavadních  řádech  stále  stanovena.  Nejdůležitějším legislativním 
krokem v tomto směru byl zákon č. 59/1965. Sb.,  o výkonu trestu odnětí svobody, který 
mj.  stanovoval  základy  penitenciární  i  postpenitenciární  péče.  Zákon  reflektoval 
Standardní  minimální  pravidla  pro  zacházení  s vězni,  vydaná  OSN  v  roce  1957. 
Československo  se  k nim přihlásilo  pod tlakem mezinárodního společenství.  V novém 
zákoně bylo ovšem i nadále odpíráno poskytování duchovní péče.7 Rostl  požadavek na 
vybudování  školské  soustavy  SNV,  a  to  jak  na  středoškolské,  tak  na  vysokoškolské 
úrovni.

Nelze opomenout ani hlasy volající po humanizaci vězeňství, které bylo možno slyšet 
především  na  jednáních  Vědecké  rady  ministra  vnitra,  kde  zaznívaly  požadavky  na 
vytvoření kategorie politických vězňů a jejich umístění od ostatních vězňů s mírnějším 
režimem, záruky pro důstojnost vězňů, přepracování příkazů upravujících použití násilí, 
zrušení agenturně-operativní činnosti. Hovořilo se i o potřebě diagnostických a třídících 
ústavů. Některé tyto požadavky byly skutečně splněny. Agenturně-operativní činnost byla 
rozkazem z  13.  prosince  1968 zrušena.  I  použití  obušku a  slzného  plynu bylo  právní 
normou v roce 1969 poupraveno. Tyto změny však neměly dlouhé trvání a již v první 
polovině sedmdesátých let byly zrušeny nebo upraveny.
6 ABS, f. A1 – Studijní ústav Ministerstva vnitra, i. j. 42, Úkoly složky nápravných zařízení z usnesení 
XII.  sjezdu  KSČ,  Rozpracování  úkolů  vyplývajících  pro  složku  nápravných  zařízení  z usnesení  XII. 
sjezdu KSČ (1963). 
7 HLADÍKOVÁ, Alice. Pedagogové a psychologové v československých věznicích, Historická penologie, 
č. 1, 2017, s. 1–68, s. 30; KUKLÍK, Jan (ed.). Vývoj československého práva 1945–1989, Praha: Linde, 
2009, ISBN 978-80-7201-741-6, s. 422.
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Modernizace versus represe
Srpnový vpád  vojsk  Varšavské  smlouvy  do  Československa  znamenal  částečnou 

změnu ve vývoji vězeňství. Některé tendence musely být rázně odmítnuty, protože příliš 
souvisely s reformní politikou KSČ. Dotklo se to snahy o vypořádání s minulostí a huma-
nizaci podmínek výkonu trestu. Důraz na profesionalizaci vězeňské služby a na zavádění 
vědeckých poznatků zůstaly v koncepčních plánech Sboru nápravné výchovy zachovány 
a záměry stanovené v šedesátých letech byly i nadále uskutečňovány. V tomto období bylo 
zavedeno protialkoholní léčení u odsouzených ve výkonu trestu, které bylo v letech 1967–
1969 experimentálně ověřováno ve VÚP8 a oficiálně zavedeno v roce 1973.9 Byly také 
zřízeny poradní sbory u každého vězeňského zařízení10, zaváděly se ověřené diagnostické 
a  terapeutické  metody,  jako  např.  skupinové  poradenství  nebo  diagnostika  agresivity 
odsouzených11,  upravena  byla  pracovní  náplň  psychologů  a  pedagogů12 a  pro  všechny 
pracovníky ve vězeňství byly stanoveny kvalifikační požadavky na všeobecné a odborné 
vzdělání.  Byla  rovněž  dokončena  koncepce  školské  soustavy  SNV,  která  poskytovala 
politické,  odborné,  všeobecné  a  v  potřebné  míře  i  vojenské  vzdělání  pro  výkon 
systemizovaných funkcí.13

Na  druhou  stranu  je  nepochybné,  že  tyto  tendence  byly  vyvažovány  zaváděním 
represivních  přístupů,  které  souvisely  s celkovou  politickou  situací  v Československu. 

8 Návrh na ochranné protialkoholní  léčení  ve výkonu trestu byl  podán již v roce 1962. Psychiatrická 
léčebna  v Kosmonosích  v roce  1966  přijala  první  odsouzené  a  v roce  1967  vláda  schválila  oficiální 
program ministerstva zdravotnictví. V listopadu bylo ve VÚP zřízeno speciální vězeňské protialkoholní 
oddělení se dvěma ložnicemi  a 24 lůžky.  Na experimentu se podílelo 44 vězňů. NA, f.  Ministerstvo 
spravedlnosti (MS) – nezpracované, kart. MS/ Sbor nápravné výchovy (SNV) -1971, Návrh na zavedení 
protialkoholní léčby během výkonu trestu v nápravně výchovných ústavech a některé poznatky o experi-
mentu protialkoholní léčby provedeného v r. 1967-69 ve VÚP-SNV (18. 2. 1971); BB. Léčení alkoholiků 
v nápravně výchovných ústavech, in: Bezpečnost, č. 6, roč. 27, 15. 3. 1973, s. 10.
9 NA, f. Ministerstvo spravedlnosti (MS) – nezpr., kart. MS/ Sbor nápravné výchovy (SNV) -1971, Návrh 
na  zavedení  protialkoholní  léčby  během  výkonu  trestu  v  nápravně  výchovných  ústavech  a  některé 
poznatky o experimentu protialkoholní léčby provedeného v r. 1967–69 ve VÚP-SNV (18. 2. 1971); NA, 
f.  MS-nezpr..,  kart.  MS/SNV  1973,  Rozkaz  ministra  spravedlnosti  č.  19/1973,  o  ochranném  léčení 
protialkoholním vykonávaném během výkonu trestu odnětí svobody (8. 8. 1973); NA, f. MS  –  nezpr., 
kart.  MS/SNV 1973,  Rozkaz  náčelníka  SSNV č.  30  –  o  zřízení  protialkoholního  ochranného  léčení 
v některých NVÚ (8. 11.  1973); NA, f.  MS  –  nezpr.,  kart.  MS/SNV 1973, Instrukce správy SNV č. 
31/1973, kterou se vydává organizační řád střediska protialkoholního ochranného léčení (8. 11. 1973); 
NA,  f.  MS  –  nezpr.,  kart.  MS/SNV 1973,  Instrukce  správy  SNV č.  32/1973,  o  způsobu  a  rozsahu 
ochranného léčení protialkoholního během výkonu trestu odnětí  svobody (8. 11. 1973); NA, f. MS  – 
nezpr.,  Kolegium ministra 1982; kolegium ministra spravedlnosti  11. 11. 1982, Výsledky ochranného 
protialkoholního léčení u odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody za léta 1973–1981, (1982). 
10 NA, f. MS – nezpr., kart. MS/SNV 1975, Rozkaz náčelníka SSNV č. 4/1975, o činnosti a organizaci 
poradního sboru při nápravně výchovném ústavu (20. 2. 1975).
11 Rozhovor s J. M. (15. 2. 2018, Kuřim).
12 NA, f. MS – nezpr., kart. MS/SNV 1975, Rozkaz náčelníka SSNV č. 23/1975, o činnosti pedagogů a 
psychologů ve SNV ČSR (25. 9. 1975); NA, f. MS  –  nezpr.,  kart.  MS/SNV 1982, Rozkaz náčelníka 
SSNV č. 25/1982 o činnosti pedagogů a psychologů ve SNV ČSR (1982).
13 KÝR, Aleš – KAFKOVÁ, Alena. Proměny obdobné přípravy vězeňského personálu, Historická  
penologie, 2 (2010), 1-68, 14.
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Zvýšení represe ve vězeňství našlo výraz ve změně předpisu, který diktoval podmínky, za 
jakých  okolností  lze  vůči  odsouzeným používat  obušek,  slzný  plyn  a  další  represivní 
prostředky na jejich zklidnění. Podle jeho znění mohli dozorci tyto prostředky využívat 
častěji než podle předchozí právní normy.14 Ve vězeňství byl v roce 1973 zároveň obnoven 
politickovýchovný  aparát  SNV  ČSR  (politruci).  Na  důležitosti  tak  získala  politická 
činnost, odbornost byla upozaďována.15 Větší snaha o ideologickou indoktrinaci pracov-
níků  SNV se  projevila  například  zřizováním tzv.  síní  tradic  v jednotlivých  věznicích. 
Zvýšení  represe  vůči  odsouzeným  lze  spatřovat  také  v obnovení  agenturně-operativní 
činnosti v roce 1974 v rámci ochrany Správy Sboru nápravných zařízení. O čtyři roky 
později bylo zřízeno samostatné oddělení vnitřní ochrany SNV.16 

Vůči  politickým  vězňům  byla  používána  další  represivní  opatření.  Nejenže  byli 
umísťováni  do  stejné  nápravné  skupiny  jako  recidivisté,  což  znamenalo,  že  podléhali 
tvrdšímu  zacházení  a  měli  méně  výhod,  ale  navíc  museli  snášet  příkoří  kriminálních 
vězňů,  které  vězeňský  personál  v některých  případech  povzbuzoval  k další  šikaně 
odsouzených  pro  politické  činy.17 Ti  velmi  těžce  snášeli  konflikty  mezi  vězni,  kde 
způsobem, jak se prosadit, bylo násilí. Museli také čelit vynucené homosexualitě, která se 
nemusela sice dotknout přímo jich, ale byli svědky toho, jak jsou sexuálně vydíráni jiní 
vězni. Depresivní stavy někdy vedly jak u politických, tak u kriminálních vězňů k sebe-
vraždám,  hladovkám  a  sebepoškozování,  aby  se  z  těchto  podmínek  alespoň  na  čas 
vymanili. Jiří Wolf na svůj pobyt ve Valdicích vzpomíná takto: „Je otřesné žít v takových  
poměrech,  kde  se  neustále  krade,  shání  porce  chleba  a  zcela  veřejně  se  provozuje  
homosexualita v té nejperverznější  podobě. Zrovna včera, při sobotním obědě, zatímco  
jsme jedli, dva mukli na horní posteli klidně souložili. Ten smrad přehlušil i zápach z WC.  
Ostatní tu perverzitu kritizovali, ale za několik dní to budou oni, koho někde v práci na  
WC přistihnu při tom samém. Na cele jsem jediný, kdo si v téhle jízdě vlakem nelibuje. Je  
duševně vyčerpávající žít v neustálém napětí, v ovzduší intrik, podezírání, pomlouvání za  
zády, násilí a udavačství.“18

Používání  represí  vůči  politickým vězňům vyvrcholilo  v roce  1972 zavedením tzv. 
politické izolace pro desítky politických vězňů v některých vězeňských zařízeních.19 O její 
14 NA, f. MS – nezpr., kart. MS/ SNV 1973, Rozkaz ministra vnitra č. 9/1973, o prostředcích k dosažení 
účelu zákroku příslušníků Sboru nápravné výchovy ČSR proti odsouzeným a obviněným (5. 7. 1973). 
Srov. NA, f. SSNV – nezpr., kart. 85, Návrh na novelizaci Rozkazu ministra spravedlnosti č. 5/69 (8. 12. 
1972).
15 NA,  f.  MS  –  nezpr.,  kart.  MS/SNV  1973,  Rozkaz  ministra  spravedlnosti  č.  22/1973,  o  zřízení 
politickovýchovného aparátu Sboru nápravné výchovy ČSR + směrnice pro činnost politickovýchovného 
aparátu (26. 9. 1973).
16 BURSÍK, Tomáš. Političtí vězni a jejich postavení v rámci českého vězeňského systému 1969–1989, 
Sborník archivu bezpečnostních složek, č. 5, 2007, s. 137–153, s. 139.
17 VÁCHA, Pavel.  Prožívání stresu, adaptace a zdroje resilience u politických vězňů 70. a 80. let 20.  
století. Diplomová práce, Praha, 2015, s. 23.
18 WOLF, Jiří.  Mám se stále  dobře,  in:  GRUNTORÁD, Jiří  –  UHL, Petr  (eds.).  O československém 
vězeňství, Sborník Charty 77, Praha: Orbis, 1990, ISBN 80-235-0009-0, s. 52. 
19 Tato oddělení vznikla na základě Rozkazu náčelníka Správy SNV č. 23/1972. Tento rozkaz byl později 
konkretizován Rozkazem náčelníka Správy SNV č. 34/1972. NA, f. MS – nezpr., kart. MS/SNV 1972, 
Rozkaz náčelníka Správy SNV č. 34/1972, o způsobu výkonu trestu odnětí svobody u osob odsouzených 
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aplikaci nerozhodoval soud, ale Správa SNV po dohodě s pracovníky Státní bezpečnosti. 
Političtí vězni zařazení na tato oddělení byli segregováni nejen od ostatních vězňů, ale i od 
sebe navzájem. Separovaně chodili do umýváren, odděleně jim byly povolovány vycházky 
a návštěvy příbuzných, pracovali a jedli  na celách.20 Na základě mnoha stížností  z řad 
odsouzených  politických  vězňů  ověřovala  generální  prokuratura  zákonnost  tohoto 
nařízení. Tento rozkaz náčelníka Správy SNV byl sice zrušen, ale do novely Řádu o výko-
nu trestu odnětí svobody, která vstoupila v platnost 15. července 1973, byl zařazen čl. 63 
a).21 Toto ustanovení  bylo prakticky totožné s  předchozím rozkazem náčelníka Správy 
SNV a upravovalo jednotně výkon trestu odnětí svobody u odsouzených politických vězňů 
a odsouzených, kteří vyžadovali zvláštní dohled.22 

Vězni  byli  pod  neustálým  dohledem  vnitřní  správy  a  jejich  názory  byly  stále 
monitorovány,  o  čemž  svědčí  i  operativní  svodky  z jednotlivých  měsíců.  Ne  všichni 
političtí vězni však byli umísťováni do těchto izolací. Například ti, kteří nebyli natolik 
známí,  aby  se  na  ně  po  jejich  odsouzení  zaměřila  třeba  Amnesty  International,  byli 
posíláni  do  nechvalně  známých  věznic,  proslulých  šikanou  vězňů  jak  politických,  tak 
kriminálních (Minkovice, Ostrov nad Ohří, Příbram-Bytíz).23

Co se týče profesionalizace vězeňské služby, je třeba dodat, že požadavky na vzdělání 
vězeňského personálu se dařilo naplňovat jen velmi zvolna. Tyto změny do velké míry 
narážely  na  odpor  „staré  gardy“,  tedy těch,  kteří  se  do  vězeňství  dostali  v padesátých 
letech.  Ještě  v sedmdesátých  a  osmdesátých  letech  byli  na  pozici  náčelníků  nápravně 
výchovných ústavů lidé, kteří většinou neměli klasické vysokoškolské vzdělání. To bylo 
často  nahrazováno  pouze  tříletým  kurzem  na  Právnické  fakultě  Univerzity  Karlovy 
v Praze nebo studiem na politických školách, jako byla např. Vysoká škola politická ÚV 
KSČ, Večerní škola marxismu-leninismu.24

Rozvoj penitenciární péče však narážel i na nepochopení náčelníků věznic. Někteří 
z nich ještě dlouho prosazovali názor, že pro výkon trestu jsou prospěšnější dva cvičení psi 
než jeden psycholog.25 Rozvoj  bránil  nedostatek pedagogů a  psychologů ve věznicích. 
V jedné věznici většinou působil jeden psycholog (ve větších věznicích dva), který musel 
přijmout všechny vězně a řešit různé mimořádné události. Na resocializační péči mu už 
nezbýval čas.26 

za trestné činy proti republice (5. 12. 1972).
20 BURSÍK, Tomáš. Političtí vězni a jejich postavení v rámci českého vězeňského systému 1969 – 1989, 
Sborník archivu bezpečnostních složek, č. 5, 2007, s. 137–153, s. 140–141.
21 NA, f. MS – nezpr., kart. MS/ SNV 1973, Rozkaz ministra spravedlnosti č. 17/1973, Řád výkonu trestu 
odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech (6. 8. 1973).
22 Toto  ustanovení  bylo  konkretizováno  Rozkazem  náčelníka  SSNV  č.  37/1973,  kterým  se  stanoví 
podrobnosti výkonu trestu odnětí svobody u osob odsouzených pro tr. činy proti republice a u odsouze-
ných vyžadujících zvláštní dohled.
23 Rozhovor s J. M. (15. 2. 2018, Kuřim). 
24 HLADÍK, Ondřej. Biografický slovník náčelníků nápravně výchovných ústavů a věznic v letech 1970–
1989, Historická penologie, č. 2, 2017, s. 1–96.
25 HLADÍKOVÁ, Alice, Pedagogové a psychologové v československých věznicích,  Historická penolo-
gie, č. 1, 2017, s. 1–68, s. 29; rozhovor s Lubomírem Bajcurou (13. 9. 2017, Stráž pod Ralskem).
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Proti  resocializaci  vězňů a  jejich rehabilitaci  působilo i  samotné  prostředí  věznice, 
které bylo prodchnuto neustálým násilím ze strany dozorců i spoluvězňů. Terapeutické 
metody postrádaly smysl, pokud byl vězeň po skupinovém poradenství zbit spoluvězni. 
Tyto  metody  byly  navíc  využívány  především  v první  nápravné  skupině,  ve  vyšších 
nápravných skupinách téměř vůbec. Je zajímavé sledovat, jak propastné byly rozdíly ve 
fungování věznic stejné kategorie, jejichž chod podléhal stejným předpisům. Příkladem 
mohou být věznice Kuřim a Minkovice. Někdejší psycholog kuřimské věznice se svěřil, že 
byl při exkurzi do Minkovic naprosto zděšen tím, co tam viděl.27 Vysvětlením může být 
vliv osobnosti náčelníka nebo specifická tradice dané věznice. 

V osmdesátých  letech  důraz  na  odbornost  a  prosazování  vědeckých  poznatků  do 
výkonu trestu klesá. V roce 1980 byl zrušen Výzkumný ústav penologický,28 což ovšem 
pravděpodobně souviselo i s personální změnou na pozici náčelníka oddělení pro nápravně 
výchovnou činnost Správy SNV v Praze. Z této pozice odešel v roce 1979 Emil Vašíček 
a nahradil ho Miroslav Majer, který lpěl spíše na pracovní produktivitě vězňů. Zásluhy na 
jejich  resocializaci  nepřičítal  psychologické  a  pedagogické  práci,  ale  stejně  jako 
v padesátých letech především pracovní činnosti odsouzených.29 Vězeňství opět prožívalo 
politizaci,  kdy  byl  místo  na  odbornost  znovu  kladen  důraz  na  politické  školení.  Celá 
osmdesátá léta jsou vlastně normalizační dobou strnulosti a zakonzervování toho horšího 
z tradic československého vězeňství. 

Celkově  lze  konstatovat,  že  se  v období  tzv.  normalizace  nepodařilo  prosadit  do 
jednotlivých  věznic  modernizační  tendence.  Vězni  byli  spíše  využíváni  jako  levná 
pracovní síla, dalo by se říci, že se jednalo o jiný způsob otrocké práce. Vězni, stejně jako 
v padesátých  letech,  vykonávali  těžkou  a  nebezpečnou  práci,  kterou  civilisté  odmítali 
dělat. Normy často byly tak vysoké, že se prakticky nedaly splnit. Často docházelo často 
k úrazům, někdy i smrtelným. V podobných podmínkách byli drženi i političtí vězni, kteří 
trpěli navíc faktem, že sdíleli stejný prostor s lidmi jiných morálních hodnot a životních 
strategií, což pro ně představovalo velkou psychologickou zátěž. Navíc se jim museli do 
velké  míry  přizpůsobovat,  protože  byli  v naprosté  menšině.  Zde  se  nabízí  porovnání 
s padesátými lety, kdy celkové podmínky byly sice daleko tvrdší, ale protože politických 
vězňů bylo ve věznicích velké množství, mohli si být navzájem oporou a ve vztahu ke 
kriminálním vězňům prosazovat své vzorce chování.

***

26 Např. v nápravně výchovném ústavu Valdice, kde si odpykávali trest nejhorší násilníci a recidivisté, 
kteří  se  nacházeli  ve III.  nápravně výchovné skupině,  pracovali  dva psychologové,  čtyři  pedagogové 
a dvě sociální pracovnice. V té době bylo za vězeňskými zdmi 2 282 odsouzených. NA, f. SSNV – nezpr. 
kart. 31, Komplexní hodnocení nápravně výchovné činnosti za r. 1977 v ÚSNV Valdice. (1977); NA, f. 
MS  –  nezpr.,  kart.  Kolegium ministra,  kolegium ministra  spravedlnosti  18.  4.  1978,  Výroční  zpráva 
o stavu vězňů k 1. lednu 1978 a vývojových tendencích ve složení vězňů na území ČSR v roce 1977 
(1978).
27 Rozhovor s J. M. (15. 2. 2018, Kuřim).
28 Na, fond MS  –  nezpr.,  kart.  MS /SNV 1980, Rozkaz ministra  spravedlnosti  č. 15/1980,  kterým se 
zrušuje Výzkumný ústav penologický SNV ČSR (1980).
29 Rozhovor s Alešem Kýrem a Alenou Kafkovou (22. 2. 2018, Praha).
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ZÁJEM AMNESTY INTERNATIONAL A DALŠÍCH ZAHRANIČNÍCH 
INICIATIV O ČESKOSLOVENSKÉ VĚZNĚ  
Prokop Tomek

Zahraniční zájem před listopadem 1989 se soustřeďoval na porušování lidských práv  
v Československu v  různých oblastech.  Tématem tohoto příspěvku je  především otázka  
vězněných občanů.

Československý  režim  striktně  odmítal  zahraniční  intervence  jako  vměšování  do 
vnitřních  věcí  státu.  Iniciativy  se  proto  odvolávaly  na  mezinárodní  úmluvy,  jimiž  se 
Československo zavazovalo lidská práva v různých oblastech života společnosti dodržo-
vat. Základní dokument představovala Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Mimo-
chodem, při jejím projednávání 10. prosince 1948 v New Yorku pro její přijetí nehlasoval 
zástupce  žádné  z východoevropských  zemí.  Představitel  Československa  se  hlasování 
zdržel. 

Podporu vězněným ze  zahraničí  lze  rozdělit  na  několik  základních  forem.  Byla to 
podpora směřovaná přímo vězňům. To byly dopisy jim adresované do vězení či snaha 
o návštěvy vězňů. Není překvapením, že v československých podmínkách vězeňská správa 
nepředávala  takové  zásilky  adresátům.  V některých  případech  se  to  dělo  až  koncem 
osmdesátých  let.1 Tento  postup  zdůvodňovala  seznamem povolených adres,  z nichž  se 
korespondence  mohla  doručovat.  To byli  zpravidla  rodinní  příslušníci.2 Systém ovšem 
zjevně nebyl dokonalý.

Další formou zájmu přímo o vězně byly i kontakty s jejich rodinami na svobodě a soci-
ální podpora jim poskytovaná.  

Asi ještě významnějším způsobem zahraničních aktivit byly žádosti  o propuštění či 
alespoň o zlepšení podmínek věznění, nebo o poskytnutí zdravotní péče. Takové dopisy 
pisatelé  adresovali  vedení  nebo  lékaři  konkrétní  věznice,  dále  zejména  představitelům 
politického a státního vedení, prokuratury či ministerstev. 

Jedním ze zásadních předpokladů pro vyvíjení akcí ze zahraničí byly informace o pří-
padech porušování lidských práv. Podkladem byly zprávy zahraničního svobodného tisku 
a  rozhlasu.  Zde  hráli  významnou  roli  například  zahraniční  korespondenti  působící 
v Československu. Dále to byly informace získávané čs. exulanty z jejich kontaktů s vlastí, 
informace shromažďované zahraničními nevládními organizacemi,  politickými stranami 

1 Archiv bezpečnostních složek (dále ABS), neuspořádaný fond Správa Sboru nápravné výchovy, Svodky 
1989, Operativní svodka po linii vnitřní ochrany mezi odsouzenými za měsíc duben 1989, 10. 5. 1989, s.  
5: V NVÚ č. 2 Praha mezi vězni mluvil Havel o tom, že ve vazbě v Ruzyni dostal 450 dopisů a pohlednic 
z celého světa.
2 ABS, neuspořádaný  f.  S SNV,  Svodky  1984,  Operativní  svodka  po  linii  vnitřní  ochrany  mezi 
odsouzenými za měsíc  listopad 1984, 10.  12.  1983, s.  7:  K šedesátým narozeninám bylo  vězněnému 
Rudolfu Battěkovi zasláno dvanáct blahopřání a dva telegramy z různých míst ČSSR a jeden telegram 
z Vídně podepsaný rakouským kancléřem Bruno Kreiskim. „Vzhledem k tomu, že se nejednalo o povo-
lené adresy, nebyly mu předány.“
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a  skupinami  (jako  byla  mezinárodní  sdružení  politických  stran).  Základní  zdroje  však 
představovaly informace od organizací monitorujících přímo na místě porušování lidských 
práv. V československém případě to byl zejména od roku 1978 Výbor na obranu nespra-
vedlivě stíhaných. Hodně pro vyvolání podpory v zahraničí znamenala i osobní iniciativa 
československých exulantů. V Československu informovala povolená média o pronásledo-
vaných jedině dehonestujícím a zkreslujícím způsobem. Poštovní styk se zahraničím byl 
cenzurován a zahraniční návštěvy omezovány a kontrolovány Státní bezpečností. Z toho 
vyplývá  i  význam  občanských  iniciativ  sbírajících  poznatky  o  pronásledování. 
Nepochybně stejně důležité byly informační kanály, kterými se zprávy dostávaly ven do 
zahraničí.  V tom  hráli  důležitou  roli  někteří  západní  diplomaté.  Jedním  z hlavních 
spojovacích článků byl pak historik Vilém Prečan v SRN a dále exulanti se spojením do 
Československa.  Ve Velké Británii  to byla agentura Palach Press Jana Kavana,  spolu-
pracovník  Hlasu  Ameriky  ve  Vídni  Ivan  Medek  a  od  roku  1985  agentura  manželů 
Čeřovských v Mnichově. Mimořádná byla spolupráce mezi Amnesty Interna-tional (AI) 
a Chartou 77 i Výborem na obranu nespolehlivě stíhaných (VONS).

Nelze zapomenout na vývoj mezinárodně politických podmínek, které byly jedním ze 
zásadních předpokladů úspěšného výsledku akcí ve prospěch vězňů v Československu. 
Příkladem rozdílu výsledku akcí ve prospěch perzekvovaných v Československu může být 
proces  s Miladou Horákovou.  V roce  1950 byli  iniciátory  protestů  poúnoroví  exulanti, 
kteří se snažili vzbudit mezinárodní pozornost. Nejvíce telegramů s požadavky milosti pro 
odsouzené přišlo z Norska, USA a Švédska. Do kampaně za milost Horákové se zapojily 
nejvýznamnější osobnosti světové politiky a kultury různých názorů. Známá je intervence 
Alberta Einsteina směřovaná na Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého.3 Protesty 
zjevně  nevyvolaly  změnu  rozsudku  ani  jakoukoliv  znatelnou  reakci  režimu.  V době 
padesátých let, kdy téměř neexistovaly politické, ale i obchodní a jiné kontakty mezi bloky 
a státy, ani pro komunistický režim nebyl důvod pro snahu zlepšovat obraz státu navenek. 

V dalším desetiletí  volila  státní  moc  postup přece  jen  mírnější.  V roce  1964 došel 
Ministerstvu  vnitra  dotaz  ve  věci  vězněného  Silvestra  Krčméryho.  Věc  prošetřovala 
Inspekce ministra  vnitra. Na dotaz dostala  informaci  z II.  správy MV (kontrarozvědky 
Státní bezpečnosti), že Státní bezpečnost nemá zájem sdělovat do zahraničí o odsouzeném 
žádné informace. StB doporučila odpovědět (!) Silveru Birchesovi z Amnesty Internati-
onal ve Velké Británii v tom smyslu, že Krčméry prováděl nepřátelskou činnost proti čs. 
státnímu zřízení a byl za to podle platných zákonů odsouzen k trestu odnětí svobody.4

 Na jaře 1968 náčelník Správy nápravných zařízení plk. Oldřich Mejdr zaslal Útvaru 
Sboru nápravné výchovy (SNV) Valdice zásilky od Amnesty International zadržené VI. 
správou MV a adresované odsouzeným Františku Kučerovi a Františku Vojtkovi. Zásilky 
přikázal  uložit  do  osobních  spisů  odsouzených  se  zdůvodněním,  že  nejde  o  dopisy 
rodinných příslušníků a není ani jiný závažný důvod k předání podle řádu výkonu trestu. 
3 FORMÁNKOVÁ, Pavlína –  KOURA, Petr:  Žádáme trest  smrti!  Propagandistická  kampaň dopro-
vázející proces s Miladou Horákovou a spol., ÚSTR Praha, 2008, s. 98-111.
4 ABS, fond A 8 (Inspekce MV), inv. j. 1360 „Jukl, Mádr, Krčméry a spol. – prošetření.“ Silvestr Krčméry 
(1924-2013) byl pro náboženskou činnost vzat do vazby již roku 1951, v roce 1954 odsouzen na 14 let 
a propuštěn byl právě v roce 1964. 
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Postupovat se mělo tak i v dalších podobných předpokládaných případech v budoucnu.5 

Tyto sice nadále negativní reakce současně dávají informaci o tom, že v šedesátých letech 
dopisy vězňům i žádosti v jejich prospěch ze zahraničí docházely, byť ojediněle, dále jak 
se s nimi zacházelo, a že dokonce na dopis úřady tazateli ze zahraničí odpověděly. Počty 
vězňů, které bylo možno považovat za vězně svědomí, byl oproti padesátým letům daleko 
nižší.

Sedmdesátá a osmdesátá léta tedy znamenala skutečný předěl v oblasti zahraničních 
snah o zlepšení života československých politických vězňů. 

Z hlediska aktérů iniciativ to byli převážně občané cizích států jako jednotlivci, nebo 
sdružení do nevládních organizací, dále profesní skupiny či politické strany a potom i stát-
ní reprezentace.

Amnesty International
Nejrozsáhlejší  a nejsystematičtější  činnost ve prospěch vězněných vyvíjelo již často 

zmíněné mezinárodní hnutí Amnesty International.  AI vznikla v květnu 1961 ve Velké 
Británii původně jako jednorázová kampaň “Amnesty 61”. Hlavní formou činnosti lokál-
ních  skupin  Amnesty  International  byly  tzv.  adopce  vězňů  svědomí.  Celé  hnutí  se 
zapojovalo  do tzv.  spěšných  akcí  (Urgent  Actions  -  UA).  Ty se  začaly  vyhlašovat  až 
v první  polovině  sedmdesátých  let.  Jejich  cílem  bylo  organizovat  intenzivní  proud 
telegramů  a  dopisů,  které  v krátkém  časovém  úseku  měly  zaplavit  vybrané  adresy 
žádostmi týkajícími se jediné osoby. Vyhlašovaly se v případech akutního ohrožení obětí 
porušování lidských práv, například zhoršení zdravotního stavu, nebo zhoršení vězeňských 
podmínek, hrozbě vykonání trestu smrti, mučení, vážnému vyhrožování a podobně. První 
spěšná  akce  týkající  se  Československa  se  objevila  asi  roku  1978.  Týkala  se  těžce 
nemocného vězně svědomí Miloslava Černého z Liberce.  Spěšné akce se  z centrálního 
místa – Mezinárodního sekretariátu AI v Londýně – distribuovaly urychleně buď přímo, 
nebo přes národní sekce AI do desítek zemí světa. Nebyly tedy věcí několik skupin ale 
mnoha členů a podporovatelů. Dalším způsobem aktivizace členů byl i bulletin Amnesty 
International  Newsletter,  kde se  prezentovaly i  jednotlivé případy vězňů svědomí  jako 
takzvaných „tří vězňů měsíce“ s výzvou k akcím v jejich prospěch.

Seznam případů z Československa,  o které se zajímala Amnesty International, tvoří 
celkem asi čtyři sta jmen. Jen část z nich byli uznaní a adoptovaní vězni svědomí. Celou 
řadu případů AI zkoumala.  Někdy nešlo podle mandátu  jen o vězně svědomí  ale  také 
o lidi, kteří byli zastrašováni na svobodě, nebo na nich měl být vykonán trest smrti, byť se 
jednalo  o  ryze  kriminální  případy.  Ročně  pracovala  AI  pouze  na  desítkách  aktuálně 
přijatých nebo zkoumaných případů z Československa.  Vždy ovšem bylo v příslušných 
dokumentech  uvedeno,  že  organizace  nepochybuje,  že  skutečný  počet  vězňů  svědomí 
v zemi je mnohem vyšší. 

Jen za rok 1987 členové a sympatizanti AI zaslali do ČSSR celkem 26 324 protestů 
státním orgánům a jejich funkcionářům. Tehdy to bylo ve prospěch vězňů svědomí Jiřího 

5 Centrální archiv Vězeňské služby ČR, fond Valdice, karton I.
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Wolfa, Heřmana Chromého, Petra Pospíchala, Pavla Wonky, Pavla Křivky, Ervína Motla 
a dalších.

Jako  příklad  pozitivního  výsledku  zahraničního  zájmu  si  určitě  zaslouží  zmínit 
intervence ve věci vězněné novinářky a disidentky Otty Bednářové. V květnu 1979 byla 
vzata do vazby za činnost ve VONS a v rámci skupiny šesti členů VONS ji v říjnu 1979 
odsoudil Městský soud v Praze ke třem letům odnětí svobody za trestný čin podvracení 
republiky. Zdravotní stav Otty Bednářové se v opavské věznici při tvrdé práci na šicím 
stroji  rychle  zhoršoval.  V této  situaci  se  aktivizovali  jak  její  zastánci  v ČSSR,  tak 
zahraniční iniciativy. Dne 6. července 1980 zaslalo 71 žen z ČSSR petici prezidentu G. 
Husákovi  s požadavkem  jejího  propuštění.  Synové  O.  Bednářové  pak  zveřejnili  20. 
července 1980 výzvu veřejnosti  a mezinárodních organizací  s prosbou o pomoc matce, 
jejíž zdravotní stav byl kritický.6 První spěšnou akci v její prospěch vyhlásila AI již v roce 
1979 a další s doplněním právě 24. 7. 1980.7 Za srpen 1980 se pak v operativní svodce 
Správy  SNV  o  situaci  ve  vězeňských  zařízeních  k jejímu  případu  uvádí:  „Z rozboru 
písemností  zasílaných do výkonu trestu odnětí svobody je patrno, že nevládní instituce 
i  soukromé  osoby  v kapitalistických  státech  projevují  v současné  době  největší  zájem 
o odsouzenou Bednářovou. Po vydání tzv. „Výzvy synů Otty Bednářové“ bylo do NVÚ 
doručeno ke dni 25. srpna 1980 celkem 89 dopisů, z toho 37 na adresu ústavního lékaře 
a 52 na adresu náčelníka útvaru. Autoři dopisů většinou píší o vážné nemoci ods. Bedná-
řové  (mnozí  vyžadují  podání  zprávy  o  zdravotním stavu)  a  apelují  na  lidskost  lékaře 
i náčelníka ústavu. V obsahu jsou i odvolávky na materiály vydané OSN k problematice 
lidských práv apod. /…/  Ods. O. Bednářová byla 11. 8. 1980 přemístěna do nemocnice 
ÚSNV č. 2 Praha ke komplexnímu vyšetření zdravotního stavu.“8 Koncem září 1980 Ottě 
Bednářové soud přerušil trest na dobu potřebnou k léčení. Do výkonu trestu se již nevrátila 
ani  později.  Je  velmi  pravděpodobné,  že  Ottě  Bednářové  pomohly  právě  mezinárodní 
ohlasy k přerušení trestu v této vážné situaci.

Další zahraniční iniciativy ve prospěch obětí porušování lidských práv
Lze  jen  těžko  zmapovat  velké  množství  zahraničních  iniciativ.  Mnohé  byly 

jednorázové nebo krátkodobé. Mezi další organizace patřila Křesťanská akce za odstranění 
mučení  -  ACAT.  Byla  založena  ve  Francii  roku  1974  jako  nevládní  mezikonfesijní 
křesťanská organizace, snažící se vést zejména petiční akce za zákaz mučení a trest smrti. 
ACAT měl  ve Francii  na 360 místních skupin a organizoval  petice nejen ve prospěch 
křesťanů,  ale  za  celou  řadu  vězňů  svědomí  v Československu  bez  ohledu  na  jejich 
přesvědčení.  Petice  organizace  posílala  například  prezidentu  Husákovi,  ale  i  nižším 
úřadům,  jako  například  krajskému prokurátorovi  v Českých  Budějovicích  1.  září  1981 
s kopiemi na vědomí Gustávu Husákovi, ministru vnitra Jaromíru Obzinovi a čs. velvy-
slanectví v Paříži. Bylo to 4 419 podpisů pod peticí za propuštění ing. Jana Litomiského 
6  Výzva synů Otty Bednářové, Informace o Chartě 77, 1980, r. 3, č. 11,  1980, s. 9.  
7 Archiv  autora, EUR/16/010/1979 (UA 193/79),  společnou UA 13´43/79  s dalšími  souzenými  členy 
VONS. Dále přímo k jejímu případu UA-157/80 (EUR16/009/1980), její doplnění (EUR 16/014/1980). 
8  ABS, neuspořádaný fond S SNV,  Svodky 1980, Operativní svodka po linii vnitřní ochrany mezi 
odsouzenými za měsíc srpen 1980 9. 9.  1980, s. 4, Zájmové osoby ve výkonu trestu. 
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nebo 2 500 individuálních dopisů z roku 1989 za propuštění Petra Cibulky adresovaných 
generálnímu prokurátorovi.9 

V ČSSR  byla  aktivní  i  organizace  International  Geselschaft  für  Menschenrechte 
(IGFM  –  Mezinárodní  organizace  pro  lidská  práva).  Byla  založena  roku  1972  ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Výbor zaměřený na ČSSR sídlil ve Vídni. IGFM materiálně 
a morálně podporovala politické vězně a podporovala pronásledované za nenásilné proje-
vy svého přesvědčení. IGFM vydala například v roce 1983 letáky s výzvami k podpoře 
v případech Jaroslava Javorského a Georga Hohla. O rok později vydala leták o Josefu 
Römerovi.10 

Na  pomoci  vězněnými  a  ohroženým  se  široce  angažovali  i  exulanti  a  zahraniční 
přátelé. Řada iniciativ byla krátkodobých, nebo také navázaných na jiné organizace na 
obranu lidských práv, nebo na zahraniční politické subjekty.  Paul Wilson,  bývalý člen 
Plastic People žijící v Kanadě, nebo předseda Nadace Charty 77 František Janouch udržo-
vali  styky s George Steinerem v londýnském generálním sekretariátu Amnesty Interna-
tional.  Dále se angažovali  například sociálnědemokratický exulant Přemysl  Janýr, Ivan 
Hartel  z  Plastic  People  Defence  Fund,  Alexander  Tomský  z nakladatelství  Rozmluvy 
v  Londýně,  historik  Vilém  Prečan  či  profesor  Gordon  Skilling.11 Profesor  František 
Janouch  byl  dokonce  ohlášen  VONSem  v Československu  jako  zástupce  VONS  pro 
spolupráci s Amnesty International a dalšími mezinárodními organizacemi.12

Dne 14. listopadu 1978 požadoval zástupce Mezinárodního ústavu pro mírové bádání 
v Oslu Asbjorn Eide po ministru vnitra Obzinovi propuštění Jana Zmatlíka na svobodu. 
Dopisem ze dne 23. února 1979 o totéž žádal dramatik Tom Stoppard.13 S datem 25. ledna 
1979  vydala  prohlášení  s požadavkem propuštění  vězněného  Jaroslava  Šabaty  Sociali-
stická internacionála. Figurovaly zde podpisy Francoise Mitterranda či Bennita Craxiho. 
Podporu získal  pro otce ve Vídni žijící  Václav Šabata.  Ve stejné době skupina kolem 
socialistického  exilového časopisu  Listy  získala  pro  J.  Šabatu podporu Mezinárodního 
výboru proti represi. Tři tisíce účastníků manifestace v Paříži 29. 1. 1979 žádali Šabatovo 
propuštění  a  výbor  se  pokusil  odevzdat  na  čs.  velvyslanectví  v Paříži  6000 telegramů 
odborových politických organizací s požadavkem Šabatova propuštění.14

Francouzský básník Pierre Emmanuel zaslal jménem Mezinárodního výboru na obranu 
Charty  77 a  Výboru pro  vzájemnou  pomoc  20.  října  1980  generálnímu  prokurátorovi 
výzvu za propuštění Rudolfa Battěka.15 

9  Compte rendu des actions de l'ACAT-France en Tchécoslovaquie et République tchèque à partir de  
1977. Rukopis v archivu autora. 
10 PAŽOUT,  Jaroslav a  kol.  (eds.):  Výbor  na  obranu  nespravedlivě  stíhaných  1978-1989.  Edice  
dokumentů. Academia Praha 2014, s. 654.
11 Archiv autora, Korespondence George Steinera (Amnesty International London) s exulanty.
12 PAŽOUT,  Jaroslav a  kol.  (eds.):  Výbor  na  obranu  nespravedlivě  stíhaných  1978-1989.  Edice  
dokumentů. Academia Praha 2014, s. 207, Sdělení VONS  č. 57 z 30. 11. 1978. 
13 PAŽOUT,  Jaroslav a  kol.  (eds.):  Výbor  na  obranu  nespravedlivě  stíhaných  1978-1989.  Edice  
dokumentů. Academia Praha 2014, s. 149.
14  Tamtéž, s. 255-256.
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Vládní iniciativy 
Jedním z druhů snah o zlepšení situace politických vězňů byly i žádosti zahraničních 

státních reprezentací. Byly ale stejně často vyvolány aktivitou nevládních organizací. Pro 
reprezentace západních států se jednalo většinou o mezinárodně politicky a diplomaticky 
složité  akce.  Bylo  třeba  respektovat  vlastní  zájmy  a dodržovat  jistá  pravidla  diploma-
tických vztahů. 

Jeden konkrétní případ ukáže úskalí takových iniciativ. Britský labouristický premiér 
Harold  Wilson  se  po  svém nástupu  do  funkce  v roce  1974  rozhodl  podpořit  vybrané 
politické vězně v Československu. Podnětem byla právě solidarita mezinárodního labour-
istického hnutí a sociálně demokratických stran. Wilson vyzval 19. března 1974 britské 
ministerstvo  zahraničí  o  poskytnutí  seznamu vhodných vězňů a  o  posouzení  možnosti 
vyvolat  na  jejich  podporu  nějakou  akci.  Seznam zpracoval  a  poskytl  Lawrence  Daly, 
odborář  a  předseda  Výboru  na  obranu  československých  socialistů.  Podle  stanoviska 
britského ministerstva zahraničí ovšem neexistoval právní základ pro de facto zastupování 
zájmů  československých  občanů.  Československá  vláda  proto  odmítne  cokoli,  co  by 
mohla  považovat  za  zasahování  do  svých  vnitřních  záležitostí.  Přesto  Čechoslovákům 
podobně jako Sovětům je prý čas od času užitečné připomenout, že jejich vnitřní politika 
může  vyvolávat  nepříznivý  dojem na  zahraniční  veřejné  mínění  a  může  i  poškozovat 
britsko-československé vztahy. 

Na tyto přípravy navázala až 30. července 1975 během jednání Konference o bezpeč-
nosti  a spolupráci v Evropě v Helsinkách osobní rozmluva premiéra Wilsona s generál-
ním tajemníkem a prezidentem ČSSR Gustávem Husákem, předsedou vlády Lubomírem 
Štrougalem a ministrem zahraničních věcí Bohuslavem Chňoupkem. Husák si v rozhovoru 
nejprve pochvaloval úroveň vztahů s Velkou Británií a zmínil i Wilsonovu návštěvu Prahy 
v roce 1973, za kterou prý sklidil ve Velké Británii kritiku. Wilson pohotově navázal. Za 
návštěvu jej jako předsedu Labouristické strany kritizovala levice  ve straně, protože tehdy 
byli  v Československu  vězněni  sociální  demokraté.  Wilson  se  zeptal,  zda  jsou  nějací 
sociální demokraté v Československu ve vězení dnes? Husák odpověděl, že nejsou a ani 
nikdy  nebyli.  Měl  vlastně  pravdu,  protože  žádná  legální  sociálně  demokratická  strana 
v Československu neexistovala, a tedy ani žádní členové sociální demokracie nemohli být 
uvězněni. Wilson se pak zeptal Husáka, zda by mu přece jen mohl poslat seznam lidí, 
jejichž  životní  podmínky  ve  vězení  vyvolaly  ve  Velké  Británii  znepokojení.  Husák 
překvapivě  souhlasil  a  dokonce  připustil,  že  je  pět  nebo  šest  politických  vězňů 
v Československu  a  že  jsou to  všichni  bývalí  členové KSČ.  I  toto  připuštění  samotné 
existence politických vězňů v Československu bylo zcela mimořádné.  Wilson pak ještě 
poznamenal, že ve Velké Británii komunisty nevězní.16  

Husákovu „mírnost“  v rozhovoru lze přisoudit  jen zcela mimořádné situaci  jednání 
KBSE. Na základě jeho souhlasu byl zpracováván v Londýně seznam jmen. Nebyli do něj 

15  Tamtéž, s. 668. Více o činnosti této iniciativy pro oběti porušování lidských práv v Československu: 
CHENU, Roselyne: Žít svobodně je umění. Československý deník 1969-1980. Jitro Praha 2008. 
16 The National Archives London-Kew, fond Prime Ministers Office, sig. 16 774, Political prisoners in 
Czechoslovakia, Anglo-Czechoslovak Bilateral Meeting, 31. July 1975, šifrová zpráva z Helsink.

28



zařazeni ti, kdo prý utočili na SSSR nebo byli obviněni ze špionáže. Vznikl ale nečekaný 
problém, protože se britským úřadům podařilo bezpečně ověřit údaje jen části z nich. Bylo 
by  riskantní  předat  jménem  britské  vlády  materiál,  který  by  nebyl  zcela  spolehlivý. 
Kupodivu bylo zjevně příliš složité ověřit údaje seznamu, a proto premiér Wilson raději 
souhlasil s návrhem poslat seznam Husákovi na méně významné úrovni. Tak se také stalo. 
Generální tajemník Labour party Ronald G. Hayward poslal Gustávu Husákovi 23. října 
1975 dopis s poděkováním za pozvání k návštěvě Československa. S odkazem na rozho-
vor Wilsona s Husákem v Helsinkách pak uvedl, že ví o určitém počtu občanů, kteří byli, 
jak  se  zdá,  uvězněni  v Československu  pro  své  politické  přesvědčení.  Přiložil  seznam 
a požádal o poskytnutí informace o okolnostech jejich odsouzení a o jejich životní situaci 
a o zdravotní stavu. Zjevně ani nepožádal o jejich propuštění.  

Gustáv Husák odpověděl 15. prosince 1975. V dopise stálo, že jej těší Haywardovo 
přijetí pozvání k návštěvě Československa a že je tam vítán. Jeho poznámku o některých 
uvězněných osobách komentoval  s tím, že v Československu nejsou žádné osoby uvěz-
něné pro své politické názory ale pro porušování zákona prokázané u soudu.  

Britská strana komentovala interně Husákovu odpověď jako překvapující svou mír-
ností (neohradil se proti vměšování do vnitřních záležitostí) i když prý jako nejasnou. Na 
závěr premiér Wilson v dopise R. Haywardovi vyjádřil uspokojení, že Haywardův dopis 
upozorní na britský zájem o záležitosti československých vězňů na takto vysoké úrovni.17 

Tím celá zdlouhavá iniciativa skončila. 

Důsledky 
Dopisy a celkový zahraniční zájem vyvolávaly zpravidla v bezpečnostním, justičním 

a nakonec i politickém a státním aparátu zájem o vězněné osoby. To znamená, že si StB či 
další úřady vyžadovaly informace o vězních, jejich zdravotnímu stavu a pracovní morálce. 
Co  bylo  ale  důležitější,  v průběhu  let  se  stávaly  určité  formy  zacházení  s pronásledo-
vanými nepřijatelné a pokud došlo k závažné události jako úmrtí nebo poškození zdraví, 
znamenala pro režim uvnitř i navenek přece jen obtíže. 

Jako  nejvýznamnější  událost  tohoto  druhu  připomeňme  náhlé  úmrtí  občanského 
aktivisty  Pavla  Wonky  26.  dubna  1988  ve  vazební  věznici  v Hradci  Králové.  Česko-
slovenské úřady pod mezinárodním tlakem povolily provést nezávislou pitvu americkým 
patologům. Profesoři  Robert H. Lawrence a Robert  S.  Kirschner, kteří  přijeli  v květnu 
1988, si  vyžádali  rozhovor s vězněným Jiřím Wolfem a zajímali  se  i  o zdravotní  stav 
politických vězňů z Valdic Waltera Kanii,  Františka Veise a Josefa Römera.  O panice 
z úmrtí Pavla Wonky svědčí sdělení II. správy SNB, podle nějž v květnu 1988 vedení 
NVÚ Valdice  došel  požadavek  Správy  SNV o  zaslání  informace  o  zdravotním stavu 
i zdravotní dokumentace Františka Veise, údajně kvůli projednávanému prominutí zbytku 
trestu.  „Dle  vyjádření  pracovníka  Odboru  vnitřní  ochrany  NVÚ Valdice  je  skutečnou 
příčinou obava z možnosti  obdobného „případu Wonka“, který by byl pro Ministerstvo 

17 The National Archives London-Kew, fond Prime Ministers Office, sig. 16 774, Political prisoners in 
Czechoslovakia, 2. 2. 1976, dopis Wilsona Haywardovi. 
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spravedlnosti ČSR již neúnosný.“18

Správa Sboru nápravné výchovy (SNV) z obavy z mezinárodních komplikací a z ini-
ciativy  Ministerstva  spravedlnosti  ČSR  v květnu  1988  skutečně  nechala  propustit  ze 
zdravotních důvodů Waltera Kaniu. To prý zapůsobilo jako „morální vzpruha všech osob 
odsouzených podle I.  hlavy trestního zákona19 umístěných v NVÚ Valdice“20 Podobný 
důsledek mělo o rok později propuštění Františka Veise, rovněž ze zdravotních důvodů.21

Operativa II. správy SNB zaznamenala v roce 1988 prý zvýšenou činnost tzv. pravice 
a  Charty  77 mezi  odsouzenými  podle  §  105 (vyzvědačství),  dále  vyšší  četnost  zahra-
ničních zásilek v rámci dopisových kampaní, které ovšem cenzura NVÚ Valdice předávala 
k dispozici  orgánům Státní  bezpečnosti.22 StB a  Správa  Sboru  nápravné výchovy  totiž 
dopisy  posuzovaly  z hlediska  kontrarozvědného,  jako  údajné  snahy  zahraničních 
zpravodajských služeb o kontakt pod krytím lidskoprávních organizací (!). Fakticky ale 
prokazatelně  významný  důsledek  tohoto  zájmu  byl  pro  vězně  respekt  a  opatrnost 
věznitelů.

Závěr
Tlak nevládních organizací, vlád a veřejnosti ve světě na propuštění politických vězňů 

a zlepšení jejich životních podmínek ve vězení zdánlivě neměl viditelný vliv na politické 
vedení státu ani na státní správu. Podobně jako v dalších zemích východního bloku bylo 
nepřijatelné  vstoupit  do  dialogu  s organizacemi  kritizujícími  porušování  lidských  práv 
v zemi.  Všechny  akce  byly  navenek  ignorovány,  tedy  ponechávány  bez  odpovědi. 
Výjimkou  byly  iniciativy  zahraničních  politiků  a  vlád,  kde  bylo  maximem  možného 
zdvořilé odmítnutí s tím, že v ČSSR nejsou političtí vězni a odsouzeni jsou podle platných 
zákonů za skutečné  činy.  Častější  bylo striktní  odmítnutí  jako vměšování  do vnitřních 
záležitostí.  

Na druhou stranu došlo v řadě případů ke skutečnému zlepšení situace vězňů, které 
úřady pod tlakem někdy učinily, byť veřejné přiznání k tomu z principu nebylo možné. 
Nepřímý vliv ze zahraničí byl v dlouhodobé perspektivě prokazatelně velmi  významný 

18.  ABS, f.  A  34/1  inv.j.  392,   Informace  o  kontrarozvědné  kontrole  osob  odsouzených  pro  tr.  čin 
vyzvědačství, 8. 6. 1988, náčelník II. S SNB plk. JUDr. Karel Fiřt, adresováno I. náměstku FMV genmjr. 
Ing. Alojzi Lorencovi.
19  Vězni odsouzení podle I. zvláštní hlavy trestního zákona – trestné činy proti republice. 
20  ABS, f. A 34/1 inv.j. 392, Informace náčelníka II. správy SNB plk. JUDr. Karla Fiřta I. náměstku FMV 
genmjr. Ing. Alojzi Lorencovi o kontrarozvědné kontrole osob odsouzených pro trestný čin vyzvědačství,  
4. 7. 1988. W. Kania byl propuštěn z vězení na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně z 24. 5. 1988 
o přerušení jeho výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů, viz Libri Prohibiti, sbírka VONS, 
inv. č. 160, sign. I/1, kart. 30.
21 Stalo se tak na základě usnesení Vyššího obvodového soudu v Hradci Králové o podmíněném popuštění 
F. Veise z výkonu trestu z  28. 4. 1989.  Libri Prohibiti, sbírka VONS,  inv. č. 315, sign. III/8, kart. 54, 
Sdělení VONS č. 1023 „František Veiss [sic] podmínečně propuštěn“.
22  ABS, f. A 34/1 inv.j. 392, Informace náčelníka II. správy SNB plk. JUDr. Karla Fiřta I. náměstku FMV 
genmjr. Ing. Alojzi Lorencovi o kontrarozvědné kontrole osob odsouzených pro trestný čin vyzvědačství,  
4. 7. 1988.  
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a vedl jak ke změně v některých popsaných případech, tak i k postupné, stále větší opatr-
nosti, jak v zacházení s politickými vězni, tak i k jejich trestně právnímu postihu. 

***
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FEŠÁCKÉ KRIMINÁLY: PANKRÁC, LIBKOVICE A BORY 
Srovnávací úvaha 
Aleš Březina

Otázkou je, co považujeme za fešácký kriminál. Václav Havel byl ve větší izolaci než  
jsme byli  my a také pod větším dohledem. Přesto slyšíme velice často,  že měl fešácký  
kriminál.  Pro  Pavla  Wonku  byl  zničující  i  domácí  kriminál  –  ochranný  dohled,  
kombinovaný se systematickou šikanou. Pro Slávka Habicha byly likvidační Libkovice.

Kromě roku 1918, 1938, 1948 a 1968 jsou ještě dvě zapomenutá výročí. Rok 1978, 
kdy vzniknul Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a rok 1988, kdy v hra-
deckém vězení zemřel Pavel Wonka. Zde je jeho stručný životopis (wiki): Byl potrestán 
vězením celkem třikrát,  vždy v konfliktu s komunistickým režimem. Poprvé za kritiku 
nešvarů  v  zaměstnání  a  vládnoucí  hierarchie  dostal  14  měsíců  (vězení  Plzeň-Bory), 
podruhé šlo o kritiku volebního systému (21 měsíců, Minkovice, Bory, Bohnice), potřetí 
nedodržení  podmínek  tzv.  ochranného dohledu (nepravomocný  rozsudek 5 měsíců,  při 
čekání na odvolání zemřel). Jedním z jeho trestných činů např. bylo to, že se pokusil roku 
1986 kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát – což bylo teoreticky v naprostém 
souladu se  zákony,  avšak v rozporu s  uskutečňovanou právní  praxí  (za stejný čin byl 
odsouzen i jeho bratr Jiří). Potom byl ve vězení v Minkovicích surově bit, systematicky 
šikanován a týrán. Při totálním bezpráví, které ve věznicích panovalo, bylo jeho jedinou 
možnou  obranou  zahájení  hladovky  (tu  s  ním  solidárně  drželi  i  lidé  z  Amnesty 
International  a  další).  Po  propuštění  napsal  řadu rozkladů  svého  a  bratrova  procesu  a 
několik esejí  s  právní  tematikou,  ale  také  Poselství  propuštěného  vězně Pavla  Wonky 
Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

Do jeho posledního výkonu trestu  ho odsoudila  samosoudkyně Okresního soudu v 
Trutnově  JUDr.  Marcela  Horváthová  na  dobu  pěti  měsíců,  i  když  byl  ve  vážném 
zdravotním  stavu.  Již  před  nástupem  trestu  začal  držet  protestní  hladovku,  odmítal 
vypovídat, přestal záměrně chodit. U soudu se však rozhovořil a dokonce si ve vozíku dal 
nohu přes nohu. Zemřel v důsledku vyčerpání organismu po jím držené hladovce, resp. 
v důsledku zanedbání lékařské péče. Paradoxem je to, že v té době měl již podanou žádost 
o vystěhování, a ta mu měla být v rámci akce Asanace1 kladně vyřízena. Pohřbu Pavla 
Wonky se  podle  dobových záznamů zúčastnilo  2000 lidí.  Jeho  smrt  měla  odezvu  i  v 
zahraničí  a  například  Torontská  odbočka  ČSSK2 uspořádala  demonstraci  před  česko-
slovenským velvyslanectvím v Ottawě. Došlo i k bezprecedentnímu kroku - k druhé pitvě, 
kterou provedli patologové ze Spojených států. 

V sedmdesátých letech došlo k dialogu mezi ruským disidentem Andrejem Siňavským, 
známým pod pseudonymem Abram Terz, a německým spisovatelem Güntrem Graßem. 
Levicový autor vyčítal ruskému spisovateli, že publikuje v pravicovém tisku. Siňavskij se 
zase bránil, že by klidně uveřejnil své články i v Pravdě, kdyby je komunistický deník 
otiskl. Dva rozličné pohledy na svět a přesto je to výstižné vzhledem k životní zkušenosti 
1 Akce Asanace – krycí název operace StB s cílem donutit vytipované osoby k emigraci.
2 České a slovenské sdružení v Kanadě. 
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obou intelektuálů s rozdílným kulturním zázemím. Jeden nemohl publikovat vůbec, druhý 
měl strach, aby publikační činnost nebyla zneužita k nástupu jiné totality.

Kulturní rozdíl je vidět i v jiných sférách života. Klasickým příkladem bylo, když se 
po druhé světové válce dotazovali  amerických vojáků, kteří  byli  v Anglii,  na anglické 
ženy. Odpověď zněla, že byly příliš povolné. Když stejnou otázku položili Angličankám, 
odpovídaly, že Američané byli příliš násilní. Jak jen bylo možné, že došlo k tak rozdílné 
zkušenosti?  Později  se  vše vysvětlilo.  Problém byl v líbání.  Pokud došlo k polibku, v 
anglické mimoverbální komunikaci se jednalo o poslední předehru před sexem. V americ-
kém pohledu šlo o nezávazný akt a americký voják se nestačil divit.

Ke stejnému nedorozumění  dochází  i  v otázce vězení a  pohledu na něj.  Pro jednu 
skupinu,  hlavně  pro  politické  vězně z  padesátých  let,  se  jednalo  v  době  normalizace 
o fešácké kriminály. Jak víme, v případě Pavla Wonky se jednalo o záležitost, která ho 
stála  život.  Pokusím se  nějakým způsobem naznačit,  v  čem tkví  tento základní  rozdíl 
pohledu.

Velice často můžeme slyšet větu, že právě Havel měl ten fešácký kriminál. Při jedné 
takové diskusi jsem podotkl, že kriminál v době normalizace nebyl tak tvrdý, ale že jsme 
měli  tvrdší  pracovní  normy.  Skutečností  je,  že  od  padesátých  let  se  pracovní  zatížení 
vězňů stále zvyšovalo, a to bylo patrné i z toho relativně krátkého období na Borech, které 
jsem tam prožil. Dokáži si tak představit, že vězňové, kteří přišli po nás měli pracovní 
zatížení v podniku PRECIOSA3 větší než my. A to je jisté, že vězení v Československé 
socialistické republice nebylo z východního bloku nejhorší. Asi se dalo těžko srovnávat s 
vězením v Rumunsku nebo v samotném SSSR. 

Pankrác 1977
Ten, komu hrozí vězení, má určité představy, jak to za katrem vypadá. 18. dubna 1977 

jsem tedy začal  i  já tuto odysseu.  Jako každý vězeň, který se ocitl  ve vazbě, jsem při 
příchodu do cely nejprve pohlédl do rohu vězení a ujistil se, že je tam záchodová mísa.  
Před uvězněním se mi dostal do rukou slovník, který byl zřejmě určen bachařům, kde byly 
výrazy většinou pocházející ze světského jazyka. Pamatuji se, že první slovo bylo alguška. 
Člověk si okamžitě představí vězně, jak se mazlí s malou červenou krabičkou, na které je 
napsáno algena4. Následoval česko-kriminálnický slovník frazeologický s vysvětlivkami. 
Výraz „To odsedím holou prdelí na žiletkách“ byl přeložen jako „Trest je příliš nízký, nic 
si z toho nedělám“. Další výraz: „Tomu hoří ještě vajgl na bráně“. Překlad: „Není zde 
dlouho“. A když jsem slyšel, že jeden z vězňů použil právě první větu, bylo mi jasné, kde 
jsem. 

Na cele nás bylo asi dvanáct. Naivně jsem si myslel, že jim nesu něco nového z venku, 
poselství naděje, poselství, že se něco pro ně dělá, že přichází svoboda, že se tu konečně 
po Chartě 77 něco hýbe. K mému překvapení se jednalo většinou o vojáky z povolání nebo 

3 Preciosa n. p. -  státní podnik, výrobce křišťálového skla; využíval otrocké práce vězňů pracujících v 
nelidských pracovních podmínkách.
4 Algena – analgetikum, lék proti bolesti ve formě tabletek.
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o  příslušníky  VB  či  StB,  což  nemohu  dodnes  posoudit,  protože  většina  z  nich  svoji 
minulost tajila. 

Občas  zde  byli  i  řadoví  vojáci,  kteří  měli  třeba  černou jízdu  autem nebo zmlátili 
politruka či ukradli auto. Nebo tam byl jeden Maďar, Ľudovít Mučka, který seděl v krimi-
nále od patnácti let, ale měl velmi podobný paragraf jako já, byl dezertérem. Velice často 
zdůrazňoval, že odsloužil  v ČSLA5 plných 21 dnů. Jeho příběhy byly svým způsobem 
zajímavé a nakonec, ačkoliv se o politiku nezajímal, jsme nalezli k sobě určitý vztah. Byla 
to postava jako Randy P. McMurphy z Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. 
Nastalo období izolace. Jediným zdrojem zpráv z venku bylo Rudé právo, které kolovalo z 
ruky do ruky.  Vězňové  sledovali  pseudopříběhy jako  boj  paní  Žludkyňové o  své  děti 
v Americe. Vážně to probírali, a protože byli národnostně naladěni jako při hokeji, odsu-
zovali krutou americkou justici. 

V této situaci se těžko získávala kredibilita – důvěra. Jelikož to, co jsem tvrdil, nebylo 
v  souladu  s  tím,  co  publikovalo  Rudé  právo,  najednou  jsem byl  označován  za  lháře, 
blafouna,  mluvku.  To  se  týkalo  i  tak  nepolitických  otázek  jako  fotbalových  pravidel. 
Například, proč neplatí vlastní branka z trestného kopu. Snažil jsem se vysvětlit, že trestný 
kop je výhodou, po kterém nemůže okamžitě následovat nevýhoda. Mezi vězni byl jeden 
zedník,  který  zrovna neoplýval  inteligencí,  ale  zato  agresivitou.  Ten argumentoval,  že 
takovou branku vstřelil a bylo vymalováno. Jasný argument: „Ty tvrdíš, že jsme všichni 
blbí a že jen ty jsi chytrý.“ Neuváženě jsem odsekl: „Přesně tak!“ A už zde byl konflikt. 
Po čase se  mi  podařilo propašovat  dopis  do redakce Československého sportu.  Odkud 
přišlo  vysvětlení.  A jak to  přijala  cela:  Vynadala  slaboduchému Štefanovi?  „Jak to  že 
Štefane neznáš pravidla, když hraješ fotbal?“ Tím celá záležitost skončila, ale přece jen 
jsem již neměl pověst věčného blafouna, který věší bulíky na nos. 

Asi  nejhorší  byl  okamžik,  kdy  přišlo  Rudé  právo  s  pokáním  Václava  Havla. 
Spoluvězňové mávali novinami: „Tak tady to máme. Pan Havel…, když mu začne téct do 
bot…!“ V této situaci člověk začíná pochybovat sám o sobě. Naštěstí mne čas od času 
navštěvoval  můj  advokát  doktor  Otakar  Motejl,  který  v  tomto  procesu  hájil  Jiřího 
Lederera6, a ten vysvětlil, že Havlovo prohlášení nebylo tak zlé, že Rudé právo vyhodilo 
určité pasáže, v čemž byla Havlova naivita, které si byl později vědom. 

Přesto  člověk nebyl  zcela  odříznut  od  vnějšího světa,  jako tomu bylo  například  v 
Rusku.  Když  jsem  v  osmdesátých  letech  dělal  pro  Hlas  Ameriky  rozhovor  s  ruskou 
básnířkou  Irinou  Ratušínskou,  která  byla  bez  jakýchkoliv  informací  a  podle  obrazu  v 
soudní síni, kde na zdi nevisel již Andropov, ale někdo jiný (pravděpodobně Černěnko7), 
usoudila, že Andropov umřel. Tehdy to prý v cele velice oslavovaly. 

Když jsem přišel od soudu, bylo vyjádření většiny, že jsem dostal málo. Musím zde 
vyzvednout osobnost svého advokáta Otakar Motejla, pozdějšího ministra spravedlnosti, 
který mne nejen navštěvoval, vždy přinesl dvoje cigarety: partyzánky pro sebe a pro mne 
5 ČSLA – Československá lidová armáda.
6 Jiří Lederer, novinář a publicista, politický vězeň, signatář Charty 77. Roku 1980 donucen k emigraci do 
SRN.
7 Jurij V.Andropov, Konstantin U. Černěnko – generální tajemníci ÚV KSSS.
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ameriky,  a  dokázal  vždy  položit  jasnou  otázku:  „Tak,  co  pane  Březina,  chcete  vyjít 
s nejnižším trestem nebo z toho uděláme show?“ Jednou jsem si mu postěžoval, že je to 
poněkud dlouhé a on vzplanul spravedlivým hněvem: „Jestli je to pro vás dlouhý, tak vám 
dám hned tady přes hubu. Vy se musíte připravit, že budete sedět roky a ne fňukat po pár 
týdnech!“ Druhý den po soudu se zastavil a řekl: „Vaše řeč byla příliš intelektuální pro 
porotu, ale jinak byla dobře přijata. Bohužel ji už nemám, někdo mi ji v tramvaji ukradl ze 
zavřené aktovky a už večer to bylo v zahraničním rozhlase. Víte lidi jsou kurvy!“ 

Pokud se tedy srovná vazba na Pankráci v době normalizace s padesátými roky, pak se 
skutečně nejednalo o přímé fyzické násilí, ale o jakýsi psychologický nátlak, který vzrůstal 
s dobou pobytu v zařízení. Jakýmsi zpestřením mohla být četba, kdy byly k dispozici třeba 
Palackého  dějiny  nebo  i  knihy  od Dominika  Tatarky,  který  byl  v  té  době  v  běžných 
knihovnách na indexu. 

Libkovice
Tábor Libkovice není tak známý v mapě československého gulagu. Ve vševědoucí 

wikipedii nalezneme tuto poznámku: Během 1. republiky zde vznikla cihelna, sklárna a 
továrna  na  keramické  zboží.  Během  druhé  světové  války  byl  v  Libkovicích  zřízen 
zajatecký tábor. Po válce tento tábor sloužil jako sběrný pro osoby určené k odsunu. Byli 
zde  zadržováni  rovněž  němečtí  cisterciáčtí  mniši  z  blízkého  Oseka  (včetně  opata 
Eberharda Harzera), kteří byli určeni k odsunu, ač se během celé války nijak neprovinili. 
Do roku 1989 byla v Libkovicích věznice. 

Tato věznice určená pro mladistvé byla pod dohledem Červeného kříže a pokud vím, 
byli v této věznici i Čárlí Soukup8 a Václav Benda9. Z pohledu z venku se jednalo skutečně 
o fešácký kriminál. Ve skutečnosti to bylo psychologicky nejnáročnější. 

Na stravu dohlížel Červený kříž, ale co bylo nejdůležitější, seděli zde kuchaři a číšníci 
z nejlepších hotelů, většinou za § 132, což byla rozkrádačka. Jedlo se v jídelně s příbory, 
pokud po čase mladiství nerozkradli nože. Na povel se uchopila lžíce, a pak se v neuvě-
řitelném tempu muselo sníst  horké jídlo. Na povel se musel  odložit  příbor a odejít  do 
práce. Byli vězňové, kterým tento způsob stravy vyhovoval. Jakýsi Voves tam za deset 
měsíců přibral dvanáct kilogramů. 

Nejen  pro  mladistvé  zde  existoval  již  předvojenský  výcvik.  Hodiny  a  hodiny 
pochodování, aby byli dobře připravení na vojnu. Jako ve všech věznicích zde existovaly 
povinné Televizní noviny, které končily v 19:25, aby vězňové náhodou neviděli i kousek 
sportovního zpravodajství.  Na  Televizní  noviny  se  chodilo  v  pyžamu,  takže  to  někdy 
vypadalo jako v románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. Opět zde bylo 
značné množství vojáků z povolání, většinou nešťastníků, jako radioamatér Pavel Palider. 
Pamatuji se, že v této kategorii byl mezi nejlepšími, jenže potřeboval ještě silnější stanici 
a k tomu výkonnější vysílačku, kterou byl schopen sestavit. Jenže součástky byly drahé, 
a tak si vypůjčil z eráru 18 000 Kčs. Prasklo to. Dostal něco okolo tří let. Pochopitelně že 

8 Karel „Čárlí“ Soukup, undergroundový písničkář, signatář Charty 77, donucen k emigraci do Francie.
9 Václav Benda, filosof a katolický aktivista, mluvčí Charty 77.
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se  chtěl  co  nejdříve  dostat  z  basy.  Cítil  se  velmi  ukřivděn,  a  když  se  v  Televizních 
novinách objevil rozsudek nad Havlem, Ornestem10 a dalšími, nechal se slyšet: „Jedná se o 
směšně malé tresty. Já byl odsouzen za nějakých 18 000, ale jakou společenskou škodu 
udělali tito lidé…“ Major Zákora se zase politickým diskusím vyhýbal. Jak se mi svěřil, 
jeho zločin spočíval v tom, že měl rozbité auto a dal ho do servisu v Mladé Boleslavi, kde  
také  sloužil.  Oprava  stála  12  000  Kčs.  Aby  nemusel  jet  do  Prahy  a  mohl  si  auto 
vyzvednout, zeptal se svého nadřízeného, jestli si může peníze půjčit z pokladny. Ten mu 
poradil, že ano, ale ať tam dá papírek, že si je vypůjčil, což v pátek večer učinil. V pondělí 
ráno tam již byla kriminálka a nasadila  mu želízka.  Ten se jakékoliv politické diskusi 
vyhýbal. Jen jednou, když byl ministerský předseda Štrougal ve Vídni, se rozčílil, že nikdo 
nemá právo do naší politiky mluvit. Asi nejzajímavější byl major Vlk. Toho zavřeli kvůli 
tomu,  že  u  něj  nalezli  dynamit.  Prý  chtěl  vyhloubit  na  chatě  studnu.  Hrdě  se  hlásil 
k Masarykovi. Rovněž mne chtěl naučit, jak správně pochodovat. 

Jedním z nejďábelštějších triků byly tzv. hlavičky. Vybraní vězňové místo pochodo-
vání mohli dělat malé sošky Lenina, Stalina, Gottwalda a Gorkého (nevím, jak ten se ocitl 
ve skupině těchto lotrů). Občas prý dostali vězňové dokonce i kafe. Tato výroba zlatých 
bůžků probíhala v pohodě a co bylo nejdůležitější – půlka (podmínečné propuštění) byla 
jistá. Jednou za mnou přišel jakýsi Cmero, snad povoláním právník: „Podívej, my jsme 
tam dobrá parta a nemáme mezi sebou žádného bonzáka. My jsme se rozhodli, že bys 
mezi  nás  dobře  zapadl…“ Začal  jsem se potit  a  přemýšlel  jsem,  jak  se  mu vymluvit. 
Nakonec  jsem  mu  řekl,  že  se  to  neslučuje  s  mým  náboženským  přesvědčením.  Byl 
zklamán, ale zřejmě i vychovatelé nad ním. 

Kuriozitou  bylo  přerušení  trestu.  Pro  vzorné  vězně  se  pořádal  i  nedělní  výlet  do 
koncentračního tábora Terezín. Snad aby si vězňové uvědomili, jak se mají dobře. Ne vždy 
však bylo v silách jedince odolat nástrahám a dodnes nevím, co byla rafinovanost systému 
a co ne. Jednou si mě nechal zavolat podporučík (doufám, že se nepletu v jeho hodnosti) 
Křenek: „Já jsem tady od toho, abych hájil práva vězňů, přijďte za mnou a uděláme si 
Ravenův test inteligence.“ Pan Křenek měl rád Felliniho, dobře jsme si popovídali o filmu. 
Dokonce  prý  napsal  snad  nějakou  televizní  hru.  Teprve  později  jsem si  uvědomil,  že 
Křenek byl možná slušný člověk, ale kam ty výsledky testu šly a kolik se z toho o mně 
dověděli, to zůstává dodnes pro mne otázkou. 

Jindy zase za mnou přišel sňatkový podvodník Martínek a řekl: „Mám něco pro tebe!“ 
A přinesl mi Janovo evangelium tištěné na jemném cigaretovém papíru. Za pár dnů byl 
filcung.  Evangelium  se  mi  podařilo  zachránit  v  obalu  knihy.  Byla  to  pomoc  nebo 
provokace? Každopádně to bylo jedno z mála období, kdy jsem se věnoval pravidelně 
čtení z bible, přesněji Janova evangelia.

Jindy mi  světský Růžička,  sedící  za pohlavní  zneužití  (cítil  se  nevinný, protože ta 
čtrnáctka prý vypadala na osmnáct), načmáral bílou křídou na vězeňskou uniformu kříž. 
Nešlo to smazat. Velitel tábora (bývalý vojenský pilot), který se do té doby choval ke mně 
docela slušně, nepříčetně řval, že provádím náboženskou propagandu. Na Štědrý den pár 
vybraných vězňů šlo na dechovou zkoušku, jestli neměli alkohol. Pochopitelně jsem byl 
10 Ota Ornest, divadelní režisér a herec, politický vězeň, odsouzen spolu s V. Havlem v roce 1977. 
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mezi  nimi. Další  úlitbou režimu  bylo,  že  v  Libkovicích  se  bachař  musel  na  rozdíl  od 
ostatních  věznic  oslovovat  „soudruhu“,  zatímco  v  jiných  kriminálech  platilo  oslovení 
„pane“. 

I  v  Libkovicích  byly  pozitivní  věci.  Podařilo  se  mi  odsloužit  vánoční  bohoslužby 
a poznal jsem i lidského bachaře podporučíka Ivana Ruče. Nejenže nosil plnovous, což 
byla bílá vrána mezi bachaři, jezdil Formuli Eastern, ale třeba dával pozor, když vězeň 
myl schody, aby je nezašlapal. Dokonce se mě i několikrát zastal proti ostatním bachařům, 
když spustili své úvahy o náboženském tmářství. 

Pokud mám hodnotit toto období, bylo nejnebezpečnější a nejzáludnější. Člověk žil 
v absolutní izolaci. Zprávy z venku nebyly téměř žádné. Jednou mi jeden civilní zaměst-
nanec řekl,  že o mně vysílala Svobodná Evropa. Ještě  jeden zajímavý příběh z tohoto 
období: Brigadýr Jantula, který byl ze začátku ke mně velmi nedůvěřivý a nepřátelský, se 
vrátil jednou po víkendu z opušťáku (přerušení trestu) jako vyměněný. Vzkázal mi, abych 
v době svačiny přišel za ním. Nikdy to nebylo milé setkání. Tak jsem tedy o přestávce za 
ním, celkem s nechutí, zaskočil. „Mám tě pozdravovat od Pavla!“ Nevěděl jsem, co tím 
myslí.  „No přece  od  Pavla  Landovského!“  Otázkou  je,  jak  k  tomu  došlo,  ale  během 
víkendu se někde setkal s Lanďákem a ten, když se dověděl, že je v Libkovicích, vzal 
svého Saaba a odvezl ho zpátky do věznice s tím, ať mne pozdravuje. Od té doby nade 
mnou brigadýr držel ochranou ruku. Když jsem to připomněl Landovskému po revoluci, 
už si na to nepamatoval, ale mně to tehdy hodně pomohlo. 

Co  se  týká  pracovního  zařazení  dělal  jsem elektrikáře  a  energetika.  Předstírat,  že 
pracuji bylo to nejhorší. Čas se neuvěřitelně vlekl. Den byl věčností. Prakticky nebylo ani 
s kým hovořit. Bylo pár výjimek. Jednou z nich byl Slávek Habich, který měl na svém 
stolku velký nápis křídou Plastic People of the Universe. Seděl za nevinnou výtržnost při 
odvodu branců. Nikdy se již z vězení nevzpamatoval a až do roku 1989 většinou seděl. Po 
roce 1989 mně napsal: „Myslel jsem, že budu do konce života sedět, ale teď nevím, co se 
životem.“ Zakrátko nato spáchal sebevraždu. Podle mne to byla jedna z posledních obětí 
komunismu. 

Bory
Hned po Novém roce a po neúspěšné zkoušce na alkohol, mně jednoho dne oznámili, 

abych se připravil na eskortu. Eskorty byly dvojího typu. Jedna, že se jelo k soudu nebo 
k nějakému řízení a vězeň se vracel na svou základnu. Druhá, že je přemístěn do jiné 
věznice. Původně sice byla předstírána první verze, ale když jsem dostal s sebou i osobní 
věci, tak jsem zjistil, že se jedná o druhou verzi. Znamenalo to začínat znovu od začátku. 
Peníze,  které  jsem vydělal,  prošly  měnovou  reformou.  To jest,  že  mně  byly  odebrány 
a dostal jsem je až při výstupu z vězení. Nikdo z rodiny pochopitelně nebyl informován 
o mém přeložení. Když jsem po kriminále jel jednou stopem, řidič, který mne vzal, měl 
puštěnou rozhlasovou stanici Hvězda. A tam byl komentář o tom, že v Americe  někoho 
přeložili  z  jednoho vězení  do druhého a neoznámili  to  jeho rodině.  Poznamenal  jsem. 
„U nás to snad oznamují?“ Pán mne poučil, jak u nás to rodině do tří dnů sdělí. Bylo mu 
vše jasné. 
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Během eskorty  jsme  nocovali  v  Litoměřicích  a  já  zjistil,  že  mezi  mými  osobními 
věcmi bylo i několik stovek dopisů z celého světa. Byla to akce Amnesty International. 
Pečlivě jsem si je přečetl.

Po příjezdu na Bory jsem byl zařazen na pověstné šatony. Místnosti, kde se vězňové 
zaučovali, se říkalo předpeklí. Na zaučení byl týden. Měl jsem sedět u plynového hořáku 
a tmelit nebo přetmelovat, což nebyla fyzicky tak náročná práce jako práce točiče. Tmele- 
ní  spočívalo  v  tom,  že  vězeň  přilepil  na  hroty  jakéhosi  otáčecího  hřebene  plynovým 
hořákem korálky. Pokud byl dostatečně zručný, mohl to zvládnout poměrně rychle. Zatím 
točič klikou otáčel osmihranem v brusce nebo v leštičce. Vybojoval jsem si práci točiče 
a při této práci jsem zůstal. Znamenalo to, že jsem po zbytek trestu točil klikou v absolutní 
vlhkosti. V zimě se šlo do vymrzlé haly. V létě skrz sklo pražilo slunce. Osmihodinové 
normy se někdy nedaly splnit za dvanáct hodin. Brusky se chladily vodou z odpadu, která 
tekla zpátky na vězně. Po práci bylo možné si rychle umýt pouze ruce. Přestože vězeň 
odváděl práci za několik tisíc korun denně, v tehdejší měně, měl nárok na sprchu jednou 
za týden. Pokud musel nadělávat, přišel i o toto koupání. Můj první kázeňský trest byl za 
to, že jsem se myl na umývárně, což spočívalo v tom, že se vězeň svlékl do naha, namydlil 
se a lil na sebe ešusem studenou vodu, což bylo přísně zakázáno.

Většina  vězňů,  včetně  mne,  trpěla  kožními  chorobami,  jedinou  mastí,  která  léčila 
svědění byla zubní pasta, kterou se vězni mazali na noc. Pracovalo se šest dnů v týdnu. 
Pouze  noční  šichta  ze  soboty  na  neděli  se  nekonala.  V  listopadu  roku  1978  přišel 
nenasytný národní podnik PRECIOSA s tím, že se bude pracovat i v noci ze soboty na 
neděli. Kdosi objevil v Zákoníku práce, že pracující musí mít mezi dvěma týdny nejméně 
32 hodin volna. Jelikož se končilo v neděli ráno a znovu se začalo pracovat v pondělí ráno, 
bylo to pouhých 24 hodin. Při první nedělní noční šichtě šest vězňů odmítlo na horním 
patře nastoupit do práce. Okamžitě přišlo bouchací komando a následoval tvrdý postih. 
O týden později totéž následovalo na druhém patře, ale v menším počtu. Když došlo na 
naše patro, byla na začátku týdne velice bojovná nálada. Všichni vězni se rozhodli, že 
nepůjdou do práce. Sám jsem si nebyl jistý. Ve středu již morálka nebyla tak bojovná, ve 
čtvrtek  a  v  pátek  již  bylo  jen  pár  rebelů  a  v  sobotu  se  vězňové  seřadili  a  poslušně 
nastoupili do práce.

Jako jediný jsem odmítl. Když to viděl Antonín Dobner, připojil se ke mně. Očekávali 
jsme  bouchací  komando,  ale  to  tu  noc  nepřišlo.  Bory  byly  zpacifikované.  Kapitán 
Berkovec si mne ale vychutnal. Počkal do 27. listopadu 1978 a pak mne nechal sfárat do 
díry na třicet dnů. Znamenalo to, že jsem strávil Vánoce, na které se vězňové těší,  na 
uzavřeném oddělení. Když jsem si na nedodržování Zákoníku práce stěžoval dozorovému 
prokurátorovi Volkovi, vyřídil moji stížnost jako neopodstatněnou, ale nakonec se přece 
jen podařilo vybojovat to, že po nedělní noční šichtě následovala až pondělní odpolední, 
takže bylo skutečně 32 hodin volna.

Když  jsem  přišel  na  Bory  a  byl  jsem  v  tzv.  přijímáku,  naprosto  bez  prostředků, 
najednou mně někdo podal ze spodní postele zapálenou cigaretu jako projev solidarity. 
Později jsem se dověděl, že se jmenuje František Pitor. Odbojář z války, vězeň z pade-
sátých let, signatář Charty 77. Ten mě později poučil, že žádat o podmínečné propuštění je 
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vlastně přiznání viny. Znamenalo to neuvěřitelné osvobození nejen vnitřně, ale i v tom, že 
StB o mne přestala mít zájem a já jsem přestal mít zájem o kázeňské odměny.

Hned po příchodu jsem se seznámil s dvojicí Macháček – Laštůvka. Aleš Macháček11 

dostal tři  a půl roku, zatímco Laštůvkovi to o rok snížili.  Častokrát  okolo mne panuje 
legenda, že jsem propašoval tranzistorové rádio na Bory. Není to pravda. Tranzistorové 
rádio propašoval  na Bory Aleš Macháček a  dokonce dvakrát.  Poprvé při  návštěvě,  po 
druhé již na zakázku. Rádio v mýdlové krabičce a se sluchátkem do ucha zhotovil inženýr 
Panenka, který před tím odešel z Borů. Měl jet do Ameriky, ale někdo před odjezdem ho 
udal, že na obraz Husáka z druhé strany nakreslil při závodním mejdanu na rozloučenou 
panáčka, jak kouká přes zeď. Pavel Panenka si občas postesknul: „Zajímalo by mne, kdo 
tam jel místo mne?“

Přes nelidské pracovní podmínky, se na Borech skutečně jednalo o fešácký kriminál. 
Denně se probírala politická situace. Jednou za měsíc byl přísun zpráv z venku, protože 
jsme byli rozdělení do tří skupin a návštěvy byly jednou za měsíc, prakticky nekontro-
lované.  Po  získání  tranzistorového  rádia  každý  večer  někdo  z  nás  poslouchal  Hlas 
Ameriky.  

Někdy to bylo skutečně kuriózní situace. Když přišel přístroj inženýra Panenky, dostal 
jsem za úkol rádio prozkoušet. Zalezl jsem do místnosti, kde se skladovaly kýbly a smetá-
ky, a naladil jsem BBC. Zatím však nastal venku cirkus a bachaři nařídili zavřít cely. S na-
sazením života jsem očekával, co je nového, a z českého vysílání BBC se ozval napínavý 
komentář o ekonomické situaci v Albánii. Po vyslechnutí této pro mne zajímavé informace 
jsem se musel  dostat  zpátky na celu.  Opatrně jsem otevřel  dveře a  sledoval  prázdnou 
chodbu, kterou kontroloval chodbař Róm Pešta. Přišel jsem jako duch k němu a říkám. 
„Pane Pešto, mohl byste mi otevřít dveře!“ Pešta se stačil v šoku pouze zeptat: „Kde jste 
se tu vzal pane Březino?“ S vážnou tváří jsem mu odpověděl. „Víte, pane Pešta, já dokážu 
procházet skrz zeď!“ Šokovaný Pešta, který to dotáhl na vojně až na četaře, mně otevřel 
dveře a já mohl sdělit informace o Albánii svým spoluvězňům.

Jindy přišel Zdenda Skočdopole: „Viděli jste to?! Dávali Davis Cup a v Římě měl 
někdo transparent  Svobodu politickým vězňům,  ale  nevím jestli  jsem to dobře  viděl.“ 
V pondělí však přišly noviny s velkým titulkem: Provokace v Římě. Zdeněk viděl dobře. 

O tom, že na Borech bylo asi velmi málo bonzáků, svědčí i skutečnost, že Karel Dostál 
se tam dokázal několik dnů pohybovat zfetovaný a vždycky to za něj někdo u mašiny 
odmakal,  než  se  dostal  na  Vánoce  roku  1978  na  díru.  Skutečnost,  že  ho  nikdo 
nenabonzoval, je dostatečně výmluvná. Karel jednou nebyl na rozcvičce. Když ho bachař 
načapal, tak tvrdil, že byl a argumentoval: „Běžte se zeptat Aleše Březiny, ten nikdy nelže 
a ten Vám to dosvědčí!“  Docela  jsem se při  tom zapotil.  Později,  když jsem nad tím 
přemýšlel,  asi  bych odpověděl,  že to není moje  práce hlídat,  kdo byl na rozcvičce…“ 
Naštěstí tentokrát měl stejný názor i bachař Matyaska řečený Brejlička. 

11 Aleš Macháček, distributor nelegálních tiskovin; v roce 1977 odsouzen pro podvracení republiky ke 3,5 
rokům vězení.
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Jednou ze záhad je hladovka Petra Cibulky12. Petr Cibulka byl na jiném oddělení než já 
a měl pocit, že je terorizován. Jestliže jsme třeba s Alešem Macháčkem chtěli spát při 
otevřeném  okně,  on  byl  terorizován  tím,  že  ho  nutili  spát  při  otevřeném  okně.  Jeho 
požadavky se nám zdály naprosto nesmyslné. Obzvláště snaha dostat se na pátý úsek, kde 
byly sice lepší podmínky, ale hlavně psychopati. Hrůza z toho, že by byl na nás použit 
ruský systém, byla větší než makat na šatonech. Jeho motivace byla zřejmě jiná, než jakou 
uváděl při vyhlášení hladovky. Skutečností bylo, že snad překonal československý rekord 
a že hladovku vydržel přes čtyřicet dnů. 

S Alešem Macháčkem jsme se tehdy dohodli, že by bylo naprosto nesmyslné, aby-
chom oba vyhlásili hladovku. Navíc Macháček již měl s hladovkou zkušenosti z vazby, 
kdy ji  držel  několik dnů.  Přestože  jedním z  hlavních  pravidel  vězeňského řádu je,  že 
odsouzený  nesmí  podávat  stížnost  za  jiného  odsouzeného,  vyhlásil  jsem  solidární 
hladovku. Na rozdíl od Cibulky jsem ji však vyhlásil na pouhých pět dnů. Bylo mně jasné, 
že ji mohu prodloužit, ale musel jsem mít cestu, jak z toho ven. Odevzdal jsem stravenku 
a byl jsem uzavřen na hladovkářskou celu, která byla na zvláštním oddělení vedle cely 
Petra Cibulky. Chodbař, který tam byl, mě dokonce na chvilku k Cibulkovi pustil. Viděl 
jsem skutečně kostlivce, tak jak jsem to znal na fotkách z koncentráku. 

Během hladovky se každou chvíli otevřely dveře a bachař se mne zeptal, jestli budu 
papat. Odpoledne jsem dostal zprávu, že byl obrovský poplach a že Cibulku odvezli do 
nemocnice. Pochopitelně, jsem nemohl dát najevo, že o tom vím. To mně museli říci oni, 
tak jsem pokračoval v hladovce, ale již s jistotou, že pátý den skončím. Třetí den mne 
předvolali  k zástupci  velitele,  k  majoru,  který se  mně představil  jako Červený,  což je 
kuriózní jméno. Ten mně sdělil, že jsem Svědek Jehovův. Snažil jsem se vysvětlit, že jsem 
jiného náboženského vyznání. Pak se zeptal, proč tam jsem. Vysvětlil jsem, že mám obavy 
o zdraví Petra Cibulky. Dělal jako, že to jméno slyší poprvé. Chvíli jsme hráli tu šaškárnu,  
jako že nevíme, o co se jedná. Pak předstíral, že telefonuje sestře na zdravotní oddělení. 
„Cibulka, ten zde není a kde je… V nemocnici… A kdy tam byl převezen… V neděli… 
Tak je o něho postaráno…!“ Pak se obrátil na mne a řekl: „Tak o Cibulku bylo dobře 
postaráno, jako bychom se postarali i o vás. Vy jste vyhlásil hladovku v pondělí, čili jste ji 
vyhlásil neoprávněně, protože Cibulka už byl dávno v nemocnici, žádám tady poručíka 
Pirocha, aby vás potrestal.“ 

K třiceti dnům korekce jsem dostal ještě patnáct dnů samotky za to, že jsem se během 
hladovky natáhl na pryčnu. To už bylo před výstupem. A na samotce se mi podařilo napsat 
pár slušných povídek, které v roce 2012 vyšly v knize Řetěz bláznů. Ironií bylo, že jsem je 
poslal ven přes poručíka Pirocha, tomu se prý líbily. Piroch se stal po revoluci náčelníkem 
věznice. 

Jednou jsem cvičil  vkleče jógu a do věznice vstoupil dozorce s podivnou hodností 
nadpraporčíka. Vyděsil se, jako když muž vstoupí do místnosti, kde je nahá žena. Rychle 
zavřel, pak se ozvalo zaklepání. To už jsem stál a tento nadpraporčík mi řekl: „Já vím, že 
se potřebujete modlit, ale dělejte to v soukromí, tady byste s tím měl problémy nejen od 
vedení věznice, ale i od ostatních vězňů. Máte nějaké potíže?“ Odpověděl jsem, že mně 
12 Petr Cibulka, signatář Charty 77, člen VONSu, politický vězeň.
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nepřevedli peníze z Libkovic. „Zkusím vám to zařídit!“ Měl příliš nízkou hodnost, aby se 
mu to podařilo, i když druhý den za mnou přišel a řekl, že se v účtárně na to ptal. Věci 
nebyly černobílé, jak se dnes prezentují. I někteří bachaři byli slušní.

Díky Mírovi Petrovi jsem měl možnost si přečíst tzv. svodky z Borů a tam jsem se 
dočetl,  že  jsem  vyhlásil  hladovku,  protože  jsem  chtěl  přemístit  na  jiné  oddělení. 
Pochopitelně že nenapsali skutečný důvod. I vězeňská služba, chtěla vzbudit zdání, že je 
vše pod kontrolou. Ve svodkách bylo třeba, že si vězňové stěžují na rostoucí ceny, ale 
vězňům byly ceny venku naprosto lhostejné. Pokud však historici budou zkoumat historii 
podle těchto dokumentů,  je nebezpečí,  že dostaneme zcela zkreslený pohled na období 
normalizace a o vězení v té době. 

Je ironií, že ani Antonín Dobner ani Aleš Macháček nedostali uznání třetího odboje, 
zatímco někomu k tomu stačilo podstatně méně.

Robert Sedláček řekl na filmovém festivalu v Plzni: „My filmaři se nesmíme nechat 
terorizovat  historiky.  Pro  mne  znamenalo  více  vidět  nejsledovanější  film z  roku 1951 
Dovolená s Andělem než všechny prohlášení ÚV KSČ z té doby.“

Otázkou je, co považujeme za fešácký kriminál. Václav Havel byl ve větší izolaci než 
jsme byli my a také pod větším dohledem. Přesto slyšíme velice často, že měl fešácký 
kriminál.  Pro  Pavla  Wonku  byl  zničující  i  domácí  kriminál  –  ochranný  dohled, 
kombinovaný se systematickou šikanou. Pro Slávka Habicha byly likvidační Libkovice. 

Totalitní systém v době normalizace neútočil totiž tolik na fyzického člověka, jak tomu 
bylo v padesátých letech, ale na svědomí jedince a pokud člověk nechtěl udělat kompro-
mis se svým svědomím, byl to nerovný zápas. Emigrace v mém případě nebylo vítězství, 
ale pouze jakási bezbranková plichta. 

***
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SOCIALISTICKÉ VĚZENÍ NA VLASTNÍ KŮŽI
Rozhovor s Bc. Františkem Stárkem

Mirek Petr: Franta Stárek alias Čuňas, člověk, kterého není potřeba uvádět. Franto,  
tvým životním údělem a také odborností  je jak známo underground. Podzemní kultura.  
Jaký měl tah proti režimu? Vystupoval s nějakým politickým programem?

Franta Stárek.: To se liší podle doby, o které mluvíme. Na začátku 70. let šlo o lidi  
toho máničkovského hnutí, které tady bylo už od šedesátých let a postupně se integrovalo. 
Integrovalo na základě společného zájmu o muziku, umění, obecně o otázky ekologické a 
o  sociální  podmínky  k životu.  Podobně  jako  se  tomu  dělo  v zahraničí,  zejména  ve 
Spojených státech, kde se prosazovalo jako komuny hippies. To všechno nás zajímalo, 
protože tudy jsme chtěli patrně také jít.

Politická rovina se do toho dostala díky komunistům. Protože ti chtěli mít všechno pod 
kontrolou, protože ti nás začali perzekvovat. A nemyslím jen tu perzekuci soudní. Připo-
mínám, že perzekuce proti dlouhým vlasům začínala už v těch 60. letech. Tehdy, v roce 
1966,  nechal  Antonín  Novotný1 ostříhat  asi  4000  mladých  mužů.  A  další  perzekuce 
následovaly. Demonstrace, která tehdy proti tomu proběhla, není příliš známá. Ale byla 
také předmětem soudního jednání a padaly tu nepodmíněné tresty. A hlavním heslem té 
demonstrace  bylo  „Vraťte  nám  vlasy!“,  a  teprve  druhé  heslo  znělo  „Komunisti  jsou 
volové!“.  A  to  už  byl  ten  politický  moment!  Zkrátka  chci  říct,  že  komunisti  nás  do 
politického boje vlastně natlačili.

Tohle tvrzení dokládá i pronásledování v roce 1976, kdy začal proces proti skupině 
Plastic  People.  Ten proces  sice  takhle  označujeme,  ovšem byl  to  proces  proti  celému 
tehdejšímu  českému  undergroundu.  Stovky  lidí  byly  u  výslechu,  desítky  domovních 
prohlídek, dvacet  lidí  bylo ve vazbě,  nakonec nás odsoudili  sedm. Těch sedm vybírali 
patrně podle klíče, kdo byl organizátor, kdo byli jako manažeři… Takže čtyři v Praze – 
Zajíček, Karásek,  Brabenec a samozřejmě Magor. A my jsme byli odsouzení v Plzni - 
Skalák, Kocour a já2.  Tolik asi k té otázce. Nebýt toho, že do nás komunisti  „rejpali“, 
nebyli bychom politicky angažovaní, tedy negativně vůči komunistům, ale v totalitní zemi 
to prostě jinak nejde. Já už nevím, koho citát  si tenkrát Magor vypůjčil, když prohlásil, že: 
„V totalitní zemi je jediné místo, kde může žít čestný muž. Tím místem je vězení“.

M. P.: Franto, děkuji, žes nám to takhle přiblížil.
(potlesk) 
Z publika: Jak se jednou větou dá říct všechno.

1 prezident ČSR a ČSSR v letech 1957 - 1968.
2 Pavel Zajíček, Vratislav Brabenec - členové hudební skupiny The Plastic People of Universe (PPU), 
Svatopluk Karásek, evangelický farář, písničkář. Magor, přezdívka Ivana Martina Jirouse, uměleckého 
šéfa PPU. Skalák (Miroslav Skalický), Kocour (Karel Havelka), František Čuňas Stárek - organizátoři 
undergroundových aktivit. 
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M.  P.: Říkáš,  že  androši  byli  apolitičtí,  tedy  ve  smyslu,  že  byli  bez  politického  
programu. Určitě by nás ještě zajímalo, jaký byl vlastně vztah těch klasických disidentů  
s undergroundem? 

F.  S.: Nutno říct,  že  ten  proces  z roku 1976  se  stal  vlastně  katalyzátorem vzniku 
Charty. Protože do té doby tady byly sice opoziční skupiny, a to jak bývalí komunisti, tak 
třeba  křesťani.  Ovšem  mezi  nimi  panoval  antagonismus.  Bývalí  komunisti  i  do  toho 
disentu přenášeli mocenské manýry. Ale najednou se tady objevila skupina lidí, kteří byli 
tabula rasa. Ti prostě nebyli nijak politicky počmáraní,  takže mohli být tím nejmenším 
společným jmenovatelem v boji za lidská práva. Do té doby, když zavřeli nějakého faráře, 
protestovali  křesťani,  když zavřeli  Šabatu3,  protestovali  všichni  bejvalí  komunisti.  Ale 
najednou se tady objevili nějací kluci vlasatí, kteří hrají na kytary. Ti tak mohli vyjádřit 
podporu  bez  problému  těm i  těm.  Nehynoucí  vděčnost  můžeme  mít  právě  k  Václavu 
Havlovi a Jiřímu Němcovi4. Totiž ono to odsouzení v roce sedmdesát šest, přestože jsme 
byli odsouzeni,  představovalo kompromis.  Dostali  jsme tresty poměrně směšný. Nejvíc 
dostal Magor - rok a půl, ale nám tehdy nabízeli, že Magor dostane sedm a my po pěti. 

Takže když ten kompromis na základě společenských protestů a toho, jak se to dostalo 
do zahraničí - ozývali se nositelé Nobelovy ceny, psal Heinrich  Böll5 - tak když tohleto 
bylo vidět, že ta občanská společnost, její protesty, má určitý dopad i v totalitním státě, tak 
právě Vašek Havel a Jirka Němec si řekli, že by bylo škoda teď ty lidi, který se za Plastiky 
brali, zase rozpustit. A tak už šlo jenom o to, najít něco, co by bylo pro ně taky společným 
jmenovatelem.  A  ukázalo  se,  že  text  Charty  a  boj  za  lidská  práva  tím  společným 
jmenovatelem být může a že by se tedy opozice mohla kolem toho spojit. 

Ještě se nenadechuj. Já ještě chci říct, že ten český underground vlastně v Chartě, když 
jsme  to  počítali  s Martinem Machovcem6,  dělal  čtyřicet  procent.  Čtyřicet  procent  lidí 
z androše, kteří signovali Chartu a stali se prostě takovým lidem té Charty. Na začátku to 
skutečně  byli  lidi,  o  kterých  to  vím,  ale  v osmdesátých  letech  a  v druhé  polovině 
osmdesátých let už i tihle ti lidé chtěli artikulovat svoje názory. Jo, chtěli, aby v Chartě 
byli taky slyšet. Potom došlo v Chartě ke skutečným rozporům a v tom dopise čtyřiceti, 
který jsem inicioval, se ukázalo, že Charta musí svoje činění taky přizpůsobit této skupině. 
Nutno říct, že tehdy se Václav Havel postavil nad tuto debatu a de facto to vyřešil tím, že 
potom vždy jeden ze signatářů toho dopisu byl mluvčím Charty. 

M. P.: Franto, teď se zase nenadechuj chvilku ty. Řekl´s nám to moc pěkně. Díky.  
Nuže, koho by tehdy napadlo, že vlastně takoví ti vlasatí lidé, kteří se scházeli někde u  
piva po hospodách a dělali koncerty ve stodolách, že budou mít někdy takový obrovský  
vliv na formování opozice proti režimu. – Ale my jsme se tady dneska setkali u příležitosti  
30.  výročí  smrti  Pavla  Wonky,  tak  přejdu  k této  tématice.  Ty  máš  bohaté  zkušenosti  
z vězení i z vazby. Půl roku jsi strávil…

3 Jaroslav Šabata, reformní komunista, stoupenec Alexandra Dubčeka, disident, mluvčí Charty 77.
4 Jiří Němec, filosof, publicista, disident.
5 Heinrich Theodor Böll, německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu.
6 Martin Machovec, literární kritik a překladatel.
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F. S.: Dva roky vazby, dva roky v lágru.

M. P.: Tak k tomu taková jednoduchá zvídavá otázka: Měl jsi tam nějaké disidentské  
kamarády?

F. S.: Po celé čtyři roky, co jsem proseděl, tak jsem neviděl druhého politického vězně. 
Ve dvojkách7 to bylo vždycky tak, že ta vnitřní ochrana si to pohlídala. Já jsem totiž nikdy 
neseděl v jedničce. Že jsem se tak choval, tak mě dali hned do dvojky. 

M. P.: Hmm, žádnej vodvaz. Takže se Tě hned zeptám, jak to vlastně bylo s respekto-
váním presumpce neviny při výkonu vazby. 

F. S.: To, že byl někdo ve vazbě, to znamenalo pro orgány činné v trestním řízení, že 
je vinen. To je jednoduchá odpověď. Když ještě k tomu byl romské národnosti, tak dostal 
o 18 měsíců víc, protože za barvu kůže se dávalo 18 měsíců.

M.  P.: A  co  lékařská  péče?  Případ  Wonka  samozřejmě  souvisí  s lékařskou  péčí  
v těchto zařízeních. Jaké s ní máš ty zkušenosti obecně? A konkrétně, byl jsi tady v Hradci  
ve vazbě po Wonkově smrti. Jak tam ta lékařská péče fungovala? 

F. S.: Obecně bych to asi nejlíp přiblížil na příkladu z Bytízu8. Když jsem seděl na 
Bytízu, tak tam byl doktor, kterému jsme říkali Ketazon, to je jméno prášku, a jemu se 
říkalo Ketazon proto, protože na všechno ordinoval ketazon. Bolí tě hlava? Ketazon. Bolí 
tě  žaludek?  Ketazon.  Zlomená  noha  –  ketazon.  Vždycky  jsme  říkali,  že  se  mu  tam 
převrátil kamion s ketazonem a že on to prostě musí rozdat. 

Zvláště  Romy neměl  rád.  Ty léčil  po pěti.  To už ta  sestra,  když jsme tam čekali  
v chodbě  před  ordinací,  vzala  ty  jména  a  četla:  „Dunka,  Lakatoš,  Demetr...”  Jedněmi 
dveřmi  vcházeli  a  druhými  dveřmi  se  zase  z té  ordinace  vycházelo.  A  než  tam  ten 
poslední, ten pátý, vešel, tak ten první už vycházel. A na dlani měl ketazon a říkal: „Ta 
svině…” - Už odcházel vyléčený. Tak tohle to bylo na lágru.

Co se týče té zdravotní péče tady v Hradci  Králové;  já musím říct,  že úmrtí  Pavla 
Wonky  hradeckou  věznici  změnilo  úplně  od  základů.  Tam  prostě  se  změnilo  úplně 
všechno. Já jsem přišel půl roku po Wonkovi na vazbu do Hradce Králové a připadal jsem 
si, že jsem na krmníku. Já jsem ve dne ležel na posteli a nosili mi časopisy, co mi lidi  
posílali. Ty mi normálně dávali na celu. To předtím nikdy nedávali. Ta vazba byla úplně 
neuvěřitelně změněná tím, že se tam snažili. Ale přesto… Já jsem bral nějaký prášky na 
srdce a byl tam Ivoš, známý lidem, kteří seděli… Známý referent na třetím patře. Ivoš! 
Největší hajzl z těch bachařů, kteří tam tehdy fungovali. 

Já jsem seděl na jedné z těch tří  odposlouchávaných cel. Na cele, která byla právě 
u dveří, kudy se chodilo do vyšetřovací cely StB. Tam, v jedné z těch tří cel, zemřel právě 

7 Dvojka – druhá nápravná skupina, vězení se zostřeným režimem (nejtěžší vězeňské podmínky předsta-
vovala třetí nápravná skupina).
8 Bytíz – věznice v okrese Příbram.
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Pavel Wonka. A protože ta moje cela byla až na konci, tak bachař Ivoš - on byl prostě línej 
chodit s těma práškama, když je roznášel - tak prostě ty moje léky zahodil, aby tam dozadu 
nemusel chodit. 

Jiří Wonka: Nejmenoval se Vyleťal?!
F. S.:  Ivoš Vyleťal9.
J. W.: Ten mě zmrzačil! Největší sadista!
F. S.: To máme stejnou zkušenost. 
J. W.: To byl úplnej fašoun. Já mu řekl, že je fašoun a…
F. S.: Tos mu řekl dobře. Ale na špatným místě. 

M. P.:  Vida,  tady se  nějaké zkušenosti  propojují.  Ten seminář  není  až tak  úplně  
špatná věc. Jsem zvědav ještě na svědectví dalších, kteří byli vazebně stíhaní. Franto, tys  
byl vlastně první nezávislý vyšetřovatel v případu Pavla Wonky. Je to tak? Vzal sis to jako  
za své už tenkrát? 

F. S.: Jo, to je pravda, protože tím, že jsem tam tenkrát byl půl roku po něm, tak tam 
samozřejmě ještě pořád seděli lidé, kteří tam byli v té době, kdy zemřel. Tak jsem „házel 
koně“. Zainteresovaní vědí, co to je ve vazbě „házet koně“. To je komunikace mezi okny. 
A domlouval jsem se s těmi lidmi, jak to jen šlo, abych vůbec zjistil, kteří lidi tam jsou 
dlouhodobě vazebně stíhaní. Tam zůstávali chlapi i tři roky ve vazbě. Tak u těch se dalo 
předpokládat, že tam v té době byli. A ty jsem se snažil vyslýchat. Dotazovat motákama, 
jaké zkušenosti s tím měli, když zemřel Pavel Wonka. Co oni slyšeli. Co oni na vlastní oči 
viděli, nebo byli schopni slyšet ze dvora. Že Pavla Wonku zavedli na díru a že tam byl řev 
na té cele, to prostě potvrzovalo několik lidí. To bylo jednoznačné. A další věc, kterou 
jsem si vlastně spojil až později, že ti spoluvězni, kteří byli s Pavlem Wonkou, že je tam 
umístili jednoznačně z vůle vnitřní ochrany10. Zařídili to tak, aby tam právě tito dva muži 
byli. 

M. P.: Zajímavé.  To´s  nám tedy  detailně  přiblížil  tamní  situaci.  Ty  jsi  byl  potom  
dokonce členem vyšetřovací komise České národní rady pro vyšetření smrti Pavla Wonky.  
Ta komise byla ustavená v únoru roku 1990. Tak jenom krátce, jak vlastně fungovala?

F. S.: Když jsme se setkali s Jirkou (s J. Wonkou, pozn. editora), tak jsem mu právě 
říkal to, co si dnes, skoro po třiceti letech, o tom myslím. Možná že to byla chyba, že jsme 
úmrtí  Pavla Wonky začali  v demokratických poměrech vyšetřovat  tak záhy. Protože ty 
struktury, styčné struktury, byly ještě pořád stejné.  Ať jsme z pozice komise dělali, co 
jsme chtěli, tak jsme přes tu vojenskou prokuraturu prostě neprošli. Tam to prostě všechno 
zařezávalo.  A  nebyli  jsme  schopni  protlačit  jediné  oznámení  na  trestnou  činnost. 
Jednoznačně tam. Tedy podle všeho, co já jsem se o tom dozvěděl… 
9 Podpor. Ivo Vyleťal, referent režimu vazební věznice v Hradci Králové. 
10 Oddělení vnitřní ochrany – „vězeňská StB“ s vlastní agenturní sítí.
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Já jsem tenhle případ vyšetřoval celkem třikrát. Poprvé, jak už se zmínil Mirek, v tom 
vězení, potom v té České národní radě, ale ještě potom jsem jako příslušník Bezpečnostní 
informační služby dostal rozkaz od dvou ministrů – českého ministra spravedlnosti a fede-
rálního ministra spravedlnosti k objasnění úmrtí Pavla Wonky. Takže jsme to vyšetřovali 
ještě po té linii tajné služby a zapojili jsme do toho pražskou mordpartu, což nebyli žádní 
političtí policajti. To byli normálně lidi, kteří dělali vraždy. A všechno to, co z těchhle těch 
všech zdrojů můžu říct, tak jednoznačný je tam ten doktor Pek11. Doktor Pek je ten, který 
zabil Pavla Wonku. Já nemám žádný pochybnosti, že to byl on. Protože on byl zároveň jak 
lékař, tak vedoucí zdravotního oddělení. Tudíž byl veřejným činitelem. Kdyby byl jenom 
lékařem,  tak  by  nebyl  veřejným  činitelem.  Ale  on  jako  vedoucí  toho  oddělení  byl 
veřejným činitelem. A jako veřejný činitel měl dát příkaz k tomu, aby byl Pavel Wonka ve 
chvíli, kdy nebyl po hladovce schopen nastartovat znovu metabolismus - z různých příčin, 
o kterých možná ještě můžeme mluvit - tak aby ho nechal převézt do vězeňské nemocnice 
na Pankrác. To on neudělal, a to znamenalo smrt Pavla Wonky. Souhlasíš s tím, Jirko?

J. W.: Úplně s tebou souhlasím. Já jsem po tom taky pátral. To byl největší zločinec. 
Jan Šinágl12: A Jelínek13 to dodělal, že mlčel.
J. W.: A soudkyně Horváthová14.

M.  P.: Tak  k tomu  se  můžeme  dostat  ještě  v diskuzi.  Teď  jsi  udeřil  hřebíček  na 
hlavičku.  Dostal  ses vlastně k jádru věci.  Je samozřejmě smutné,  jak celá ta záležitost  
s tím vyšetřováním smrti byla zahrána do autu.

F. S.:  Možná, že by bylo na místě vytvořit  parlamentní  komisi,  která by prošetřila 
činnost té parlamentní komise, která to tenkrát vyšetřovala. Protože ta komise byla složená 
z hlediska tehdejší České národní rady paritně. To znamená, že tam za všechny politické 
strany a hnutí byl někdo. Například tam byl také člen ústředního výboru komunistické 
strany. Tak si to asi dovedete představit. 

J. W.: Když jsem mluvil  s  Petruškou Šustrovou15,  tak ta dospěla k tomu,  že už to 
nemělo  cenu,  tak tam přestala  docházet.  Viděla,  že  tam jsou lidi,  kteří  na  tom přímo 
nemají zájem, aby se něco vyšetřilo. 

M. P.: Děkuji za ta doplnění. Děkuji Frantovi…

11 Nadpor. MUDr. Radim Pek, náčelník zdravotního oddělení vazební věznice v Hradci Králové.
12 Jan Šinágl, nezávislý novinář, protikomunistický aktivista.
13 JUDr. Milan Jelínek, advokát Pavla Wonky, spolupracovník StB, krycí jméno Justián. Neinformoval 
včas o situaci Pavla Wonky rodinu a např. poslední dopis Pavla Wonky, zoufalé volání o pomoc, předal 
rodině až po dvou letech. 
14 JUDr.  Marcela  Horváthová,  soudkyně  okresního  soudu  v Trutnově,  odsoudila  zuboženého  Pavla 
Wonku šest dní před jeho smrtí k pěti měsícům odnětí svobody za nedodržování ochranného dohledu.
15 Petruška  Šustrová,  disidentka,  rovněž  členka  parlamentní  komise  ČNR pro  vyšetření  smrti  Pavla 
Wonky.
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F. S.:  Tady se o tom zmínil Petr Blažek16, tak bych k tomu ještě chtěl říct, že jedna 
věc, která úplně zapadla, je, že ti američtí doktoři, kteří dělali tu re-pitvu, tak upozornili na 
oděrky okolo řitního otvoru. A jednoho z těch Romů, kteří tam s ním byl,  v minulosti, 
předtím než se ocitnul na cele s Pavlem Wonkou, vyšetřovali pro agresivní homosexualitu. 

J. W.: To byl Balász17.
F. S.: Já nechci spekulovat. Já jsem dalek toho spekulovat, ale tyto fakta je potřeba vzít 

v potaz. A jak jsem znal Pavla Wonku, tak on byl člověk, který byl mezi vězni vážený, 
protože jim psal stížnosti, psal jim právní rozklady. A tak to, že se dostal vlastně na dno té 
vězeňské populace, tak to pro něj musel být obrovský psychický záhul. A myslím si, že 
právě ten psychický moment, jaký on prožíval, tak to byl jeden z těch důvodů, proč to jeho 
tělo nebylo schopné se zmobilizovat k tomu, aby nastartovalo znovu po té hladovce ten 
vegetativní proces. To si myslím, že je jeden z důvodů.

J. W.: Úplně souhlasím. 

M. P.: Děkuji moc.
F. S.: Tak se mějte hezky. Na shledanou.
(potlesk)

Lenka Jaklová, moderátorka: Děkuji za vedení rozhovoru Mirku Petrovi a za vyni-
kající stručné vyjádření Čuňasovi. Mimochodem, jak vznikla ta přezdívka? 

F. S.: Já jsem nebyl vždycky tlustej. To není podle prasete. To je podle francouzské 
veselohry  „Výhodná  koupě“,  ve  které  se  objevuje  postava  Čuňase,  který  tam v Paříži 
někde na křižovatce myje okna aut.

***

16 PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik z ÚSTR, viz jeho příspěvek Poslední mrtvý politický vězeň … 
17 Robert Balász, jeden ze dvou spoluvězňů Pavla Wonky na cele, kde zemřel.  
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SVĚDECTVÍ SPOLUVĚZNĚ PAVLA WONKY O PODMÍNKÁCH 
V KOMUNISTICKÝCH LÁGRECH 
Jiří H. Kubík

Protože lidé jsou nepoučitelní a mají krátkou paměť, jsou většinou odsouzeni si svoji  
hrůznou  minulost  prožít  dříve  nebo  později  znovu. Aby  to  bylo  co  nejméně  pravdě-
podobné, je nutné tyto události mladým lidem znovu připomínat. 
Pavel Wonka

Politický kritik Pavel Wonka si prošel za československého husákovského režimu 80. 
let  minulého  století  tím  nejstrašnějším,  co  ho  mohlo,  tedy  kromě  trestu  smrti,  vůbec 
potkat.  Totiž  nelidským až  bestiálním zacházením vedoucím k pomalé,  trýznivé  smrti, 
jakou umírá jen zapomenutá vystresovaná zvěř chycená v lese do železné pasti.   

První věznění prožil Pavel Wonka v Plzni na Borech, na pracovišti nechvalně známé 
otrokářské továrny Preciosa.  V průběhu druhého uvěznění byl dne 13. 8. 1987 přivezen 
k nám na lágr, do tzv. nápravně-výchovného ústavu (NVÚ) Minkovice-Liberec, zařízení 
Sboru  nápravné  výchovy  (SNV).  Opět  ho  čekala  nucená  práce  v otrokářské  továrně 
Preciosa.  S nápravou  odsouzeného  to  nemělo  nic  společného.  Šlo  o  rudý  koncentrák, 
nevyhlazovací pracovní tábor, jaké měli nacisté za Hitlera. Tento byl jejich přesnou kopií. 
Není divu, že ho muklové překřtili podle německého Dachau na lágr Minkau. Na Západ se 
informace o táboře dostaly díky zprávě politického vězně Jiřího Wolfa1.

Pavel Wonka byl hned po příjezdu do NVÚ Minkovice surově zmlácen některými 
bachaři.  Lékařské  ošetření  mu  bylo  odmítnuto  vězeňským  lékařem Peniškou,  zvaným 
Mengele, a to  i přes příznaky otřesu mozku. Na protest proti tomu odmítl pracovat, což 
vedlo k dalším kázeňským trestům, držení v betonové kobce č. 17 nacházející se na baráku 
OVKT (Oddělení výkonu kázeňských trestů), na chodbě vlevo vzadu, dále k omezení jídla 
a podobnému mučení. Wonku umístili do ledové kobky a k „vycházkám“ sloužila drátěná 
klec o rozměrech 4 x 4 metry u vchodu do OVKT. Tam musel chodit nebo spíše klopýtat 
neustále dokola. Vyzáblý, hladový, v pantoflích a potrhaných hadrech. Navíc bez možno-
sti hovořit s ostatními vězni. Smutek a těžká deprese od rána do večera, den co den, týden 
co týden, měsíc co měsíc. 

Po  několika  měsících  rudého  teroru  v tomto  lágru byl  Pavel  Wonka  odvezen 
v polomrtvém stavu do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci. Jeho stav se už příliš 
nezlepšil a za další měsíce, již ve vazbě v Hradci Králové, s takto podlomeným zdravím 
z Minkovic zemřel.

Mlácení,  řvaní,  terorizování  neoprávněnými  tresty  a  psychickým deptáním,  to  vše 
patřilo do rejstříku zdejších bachařů, kolegů nechvalně známého komunistického dozorce 
Josefa  Vondrušky2.  Svědkové  hovoří  v této  souvislosti  o  dozorci  Ježkovi,  šilhavém 
1 Jiří Wolf, politický vězeň a signatář Charty 77. Za „Zprávu o poměrech v NVÚ Minkovice“ byl v roce 
1983 odsouzen k šesti letům vězení ve 3. nápravně-výchovné skupině a třem letům ochranného dohledu.
2 JUDr. Josef Vondruška, vězeňský dozorce v NVÚ Minkovice a komunistický politik. Později trestně 
stíhán pro podezření  ze zneužití  pravomoci  veřejného činitele  (bití  vězňů),  ale  soudem byl  obžaloby 
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tlusťochovi, který fackoval a mlátil vězně v kožených rukavicích, aby se nezranil o jejich 
čelisti,  dále  zmiňují  bachaře  Burdu,  Zajíčka,  Myšáka  a  Kulíška.  Těm  všem  velel 
komunistický náčelník lágru Šimek. Náčelník výchovy Patera byl odporná bestie na první 
pohled.  Šířil  třídní  nenávist  komunistů  ke  všem ostatním a  kryl  zločiny  svých  podří-
zených. Vězně se snažil psychicky zlomit a dovést až k sebevraždě. 

Kromě Pavla Wonky zde vzpomenu i politického vězně Jirku Boháče. Oběma se sice 
podařilo lágr Minkovice přežít, ale jenom krátce. Wonka zemřel za pár měsíců. A Boháč 
přežil své propuštění jenom o pár týdnů a skončil jako neznámý na pardubickém hřbitově. 
Zakrátko po něm, už po roce 1989, byl zabit  René Matoušek z Liberce, další politický 
vězeň a kritik otrokářské Preciosy. Podezření padá na někoho z dozorců nebo z příslušníků 
místní StB.

Vznik a zánik lágru Minkovice
Do provozu  byl  uveden  1.  března  v  roce  1958  v  malé,  zaprášené,  nevzhledné  až 

odpudivé tovární obci Minkovice pod Jizerskými horami nedaleko města Liberec a roz-
hledny Ještěd v severních Čechách. Tedy v poválečných Sudetech, kde čeští komunisté z 
Revolučních gard obsazovali nemovitosti vyhnaných a vyvražděných původních obyvatel 
a kam se následně poměrně často stěhovaly různé sociální živly. I otec bachaře Vondrušky 
byl kriminální živel a agresivní násilník, recidivista. 

Na tajné vybudování lágru dohlížel  Ústřední výbor KSČ spolu se Státní bezpečností. 
Po srpnu  1968 se  k dohledu nad  lágrem připojila  i  okupační  Rudá  armáda z nedaleké 
posádky v Turnově. Ta měla s minkovickou věznicí podepsanou smlouvu o družbě a v pří-
padě  potřeby  byla  připravena  k zásahu.  Stejně  jako  nacistická  armáda  německých 
okupantů vypomáhala s dohledem nad českými lágry. Sovětské státní symboly v metrové 
velikosti (rudá hvězda, srp a kladivo) „zdobily“ až do roku 1990 hlavní bránu věznice. 
Svědčí o tom i fotografie pořízené roku 1988.

Lágr byl zrušen hned po sametové revoluci z listopadu 1989, a to 28. 2. 1990. Otřesné 
podmínky v lágru představovaly nebezpečný důkaz, a proto byly následně staré přízemní 
a  jednopatrové  baráky  ubytovny  z  roku  1958  srovnány  se  zemí.  Zůstala  pouze  nově 
postavená  čtyřpatrová  ubytovna  Korálek  z  roku  1988  a  barák  s  bývalými  trestními 
kobkami,  kde  byl  mučen  Pavel  Wonka. Dnes  je  na místě  ubikací prázdný  travnatý 
pozemek jakoby nelogicky obehnaný vysokou betonovou zdí s ostnatými dráty a prázdné 
koridory se strážními věžemi. Již žádní psi a již žádní strážci se samopaly... Jen zdi, ploty, 
střílny a trávník a betonové nástupiště plné prožité bolesti a prožitého smutku. Památník 
dosud žádný...

Pojem Minkovice dodnes budí hrůzu a je stále synonymem zla. Bývalí političtí vězni 
mají i po 20, 30, 40 letech děsivé noční můry z prožitého teroru anebo vážně podlomené 
zdraví, posttraumatický syndrom, stresový syndrom, depresivní syndrom, únavový synd-
rom, nemocné plíce atd.

zproštěn. 

49



Rudý koncentrák a jeho obyvatelé - novodobí otroci
Tato komunistická věznice se stala patrně nejobávanějším kriminálem v socialistickém 

Československu. Zde byli socialistickým režimem, tzn. Ústředním výborem Komunistické 
strany Československa a komunistickou vládou po vzoru sovětských a nevyhlazovacích 
nacistických koncentráků umísťováni vrazi  a sexuální devianti,  a mezi  ně všichni do té 
doby neznámí političtí vězni považovaní režimem za osoby pro něj nejvíce nebezpečné. 
Od 50. let pro ně existoval v zákoně název "Bývalí lidé".

Během socialismu se v lágru vystřídaly desetitisíce vězňů komunistického Českoslo-
venska. Nebyli to pouze kriminální vězni, ale i vězni svědomí, tedy političtí vězni zavíraní 
za pouhé politické názory a projevy, které se nelíbily tehdejším mocným, a za kladení 
odporu nebo odboj proti totalitním praktikám komunistické vlády. KSČ 42 let tyranizovala 
český a slovenský národ pošlapáváním všech základních lidských práv.

Do kategorie  politických  vězňů  spadali  podle  tehdejšího  chorobného  bolševického 
vidění světa např. vytrvalí občanští aktivisté za lidská práva, nebojácní publicisté odsou-
zení za tzv. pobuřování a neúspěšní emigranti zadržení na hranicích. A také navrátivší se 
emigranti i se západoevropským občanstvím za tzv. „nedovolené opuštění republiky“, ve 
skutečnosti za opuštění východoevropského koncentráku. Dále tzv. vyzvědači, tedy osoby 
informující demokratický svět o zločinech socialismu nebo o fanatickém zbrojení armády 
připravované na válku, odpůrci povinné vojenské služby z náboženských důvodů a odbo-
jáři kladoucí pasivní nebo aktivní odpor esenbákům a estébákům pronásledujícím čestné 
občany a páchajícím nejrůznější zločiny na vlastním obyvatelstvu. Mezi politické vězně 
patřili i kritici zločineckých komunistických prezidentů nebo totalitních a nelegitimních 
režimů v Sovětském svazu a v dalších socialistických státech. 

Pracovní teror ve špinavé a páchnoucí a temné továrně byl doplňován psychickým 
terorem ve  starých  barácích  v lágru.  Ten  vytvářeli  kápové  (vězeňští  vůdci)  a  bachaři 
(příslušníci SNV). Zde vládl přísný vězeňský a vojenský režim, který kontrolovali vycho-
vatelé  jednotlivých oddílů,  referenti  tábora,  referenti  VO (Vnitřní  ochrana neboli  tajná 
vězeňská policie) a referenti OVKT (jakási věznice ve věznici - oddělení výkonu kázeň-
ských  trestů  -  jinak  betonové  kobky,  lidově  „díra“). V  táboře  bývalo  na  malé  ploše 
uvězněno až tisíc muklů (mukl - lidově „muž určený k likvidaci“, pojem z komunistických 
věznic 50. let). Dále zde bylo velitelství a hospodářské budovy.

Továrna na teror
Věznice byla začleněna do rozsáhlé továrny na skleněné výrobky, hlavně křišťálové 

ověsy, perly a šatony pro skleněné lustry vyvážející se tehdy do celého socialistického 
a rozvojového světa. Název: Preciosa, národní podnik, závod 3 Jablonec nad Nisou. Práce 
v ní  byla  tak  těžká  a  pracovní  normy  tak  vysilující,  že  zde  docházelo  k  množství 
pracovních úrazů, lidé trpěli nemocemi, padali vysílením, podléhali zraněním a psychic-
kému zoufalství. Pracovní normy byly tak přemrštěné, že ani s vypětím všech sil je nebylo 
možné plnit. Komunistický režim tím tak pouze vystřídal fyzický teror ve věznicích 50. let 
za teror pracovní a teror psychický. Účinky měl v podstatě stejné, avšak režim se teď ve 
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světě mohl chlubit, že po něm již nezůstávají mrtvoly zabitých a umučených vězňů, jako 
tomu bylo v 50. letech. Pouze vyhublé, fyzicky a psychicky podlomené trosky.

Jeden příběh za všechny
Zoufalý  vězeň  se  pokusil  z  toho  komunistického  koncentráku  uprchnout  podzemní  

kanalizací. Na obou stranách ale byly mříže. Pepa, chudák, v tom kanále uvízl. Vězeňští  
psi tam nechtěli vlézt, dozorci SNV se báli. Pouštěli tam plyn, kyselinu, elektřinu do vody,  
stříleli tam samopalem, pistolemi... Dělali všechno možné, aby ho vyštvali ven. Nevyštvali.  
Věděl, že by ho umlátili k smrti, a pak vystavili na buzeráku v lágru všem ostatním. Po  
třech dnech je to přestalo bavit, tak tam opět pustili podzemní potok a otvor zabetonovali.  
Pepa je v tom kanále možná dodnes…

Podle Jiřího Boháče, politického vězně z Minkovic u Liberce (leden 1990).

Utajování lágru a strůjci teroru
O  existenci  lágru  se  mluvit  ani  psát  nikde nesmělo.  Bylo  to  státní  tajemství.  Už 

založení lágru proběhlo tajným rozkazem ministra vnitra3.  Všichni dozorci byli  povinni 
dodržovat služební tajemství. Všichni propouštění vězni museli nejprve podepsat závazek 
mlčenlivosti o  všem,  co  zde  zažili. Zveřejnění  takových  informací  pak  představova-
lo riziko obvinění ze špionáže anebo poškozování státních zájmů, což v případě odsouzení 
znamenalo trest mnohaletého vězení. O táboře téměř nikdo v Československu a ve světě 
nevěděl. Na  lágru  se  odehrálo  mnoho  smutných  i  tragických  příběhů  jak  běžných 
kriminálních vězňů, tak nevinných lidí, o kterých se naprostá většina českého a sloven-
ského  národa  díky  naprostému  utajení  tohoto  koncentráku  za  celých  32  let  jeho 
existence nikdy nedozvěděla. Část z nich byla politických. 

Viníky  všech  zločinů,  které  se  tehdy  v  naší  společnosti  a  ve  státních  lágrech 
odehrávaly,  byly  konkrétní,  často  i  dosud  žijící,  osoby  a  konkrétní  organizace. A  to 
prezidenti  ČSR  a  ČSSR,  naposledy  doktor  Gustáv  Husák  -  generální  tajemník 
Komunistické  strany  Československa.  Ministři  tehdejších  vlád  a  poslanci  tehdejšího 
parlamentu. Premiér Lubomír Štrougal. Komunistická strana Československa, její ústřední 
výbor a jeho členové Jakeš, Bilak, Hegenbart a další. Krajské a okresní výbory KSČ a je-
jich členové. Tajná politická policie neboli Státní bezpečnost. Část běžné policie neboli 
Sbor národní bezpečnosti. Vojenská kontrarozvědka. Bachaři aneb Sbor nápravné výcho-
vy. Nezákonná armáda KSČ - Lidové milice. Velitelé všech těchto útvarů a všichni aktivní 
vykonavatelé a zaměstnanci všech těchto útvarů a aktivní a fanatičtí členové komunistické 
strany. Strany prohlášené zákonem 198/2003 Sb. za zločineckou organizaci. Strany, která 
je s malou změnou v názvu v parlamentu naší země dodnes...

***

3 Rozkaz ministra vnitra Rudolfa Baráka z 1. března 1958 ke Zřízení nápravně pracovního tábora Minko-
vice v kraji Liberec.
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VÝBĚR Z PANELOVÉ DISKUZE S BÝVALÝMI POLITICKÝMI VĚZNI,
včetně vězňů vazebních; z části doplněno dodatečně korespondenčně

Mirek Petr:  Vážení přátelé,  představím vám postupně tyto čtyři  pozvané panelisty.  
Všichni mají své zkušenosti s vězeňským systémem v období reálného socialismu. Někteří  
třeba „jenom“ s vazbou, ale někteří samozřejmě i s dalším vězněním. 

Paní  magistra  JARMILA  STIBICOVÁ, její  medailónek  vidíte  na  plátně.  Středo-
školská učitelka anglického a českého jazyka a aktivistka v lidsko-právní oblasti. Hodně se  
angažovala i později po revoluci v Amnesty International. Je signatářkou Charty 77. Byla  
vazebně stíhaná. Souhlasí to tak, paní profesorko? 

Jarmila Stibicová: Ne. Není to přesně, protože odsouzená jsem byla jednak předtím, 
a to podmíněně1, ale to s čím mám zkušenost, byly jenom takzvané „cépézetky“, čili cely 
předběžného zadržení, na které nebylo potřeba souhlas prokurátora k tomu, aby vás tam 
zavřeli. 

Já mám zkušenost z Pardubic. Vlastně to nemělo ani parametry vězeňské cely. Byla to 
jenom taková komůrka bez světla, bez kohoutku s tekoucí vodou, pouze tam byl turecký 
záchod bez jakékoliv zástěny a pryčna. A tam vás mohli držet 48 hodin, pak potřebovali 
souhlas prokurátora. Takže se to obcházelo tak, že vás tedy jako propustili, vyšli jste před 
věznici a tam vás znova zadrželi. A zase na dalších dvakrát 24 hodin. Co to znamenalo? -  
Neměli jste hodinky, nebylo tam denní světlo, čili neměli jste vůbec žádný přehled o čase. 
Zato vám celou dobu, stále, svítila do očí ze stropu žárovka. 

Samozřejmě  jsou to  všechno drobnosti...  Já  to  spíše  říkám pro informaci,  co bylo 
možné a  jakým způsobem se obcházely  zákony. Nejhorší  na tom bylo,  že jste  neměli 
přísun vody. Prostě ráno jste dostali hrnek čaje a museli jste vydržet zase až do rána. 

(potlesk)
***

M. P.: Děkuju paní magistře Stibicové, protože nám přiblížila okolnosti, se kterými se 
setkával politický vězeň první hodiny. Takže to byla ta zadržovací vazba, je to tak, že?  
A teď představím pana  JIŘÍHO WONKU, bratra Pavla Wonky. Něco si o něm můžete  
přečíst  v textu promítaného medailónku.  Pana Jiřího Wonku charakterizuje  vlastně  to,  
proč je dneska tady - výročí tragické smrti jeho bratra - ale i to, co mu mnozí do dneška  
vytýkají:  že  za  svého  bratra  neustále  bojuje  a  že  se  snaží  odkaz  svého  bratra  stále  
připomínat. On sám má také vězeňské zkušenosti. Byl totiž spolu s bratrem odsouzen v  
roce 1987 a byl jeden rok vazebně stíhán zde, ve věznici v Hradci Králové, kde potom jeho 
bratr zemřel. On tu přišel o rok života. Tak, a já se ho hned zeptám, Jirko, jaké v té vazbě 
byly podmínky? 
1 V roce 1969 - odsouzena za rozšiřování letáků k výročí 21. srpna 1968 na šest měsíců s podmínečným 
odkladem  na dva roky.
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Jiří Wonka: Dobrý den. To, co se dělo v Hradci Králové, tak dneska by tomu ani nikdo 
nevěřil. Já jsem byl zatčený 26. května 1986. Přišli pro mě příslušníci StB pod záminkou, 
že si se mnou chtějí promluvit - příslušníci pasové policie - ohledně mého vysídlení. Žádal 
jsem třikrát o vysídlení do Německé spolkové republiky, nikdy mi to nebylo umožněno. 
Tak jsem byl toho šestadvacátého uvězněn, no vůbec jsem nevěděl za co. Něco na mě 
teprve  hledali.  A po těch,  já  nevím,  jestli  to  bylo  čtyřiadvaceti  hodinách,  mě  přivedli 
k onomu zločinnému prokurátorovi Pařízkovi. Byli vlastně dva. To tam tehdy úřadovala 
taková dvojička. Hlavní byl prokurátor Valenta a druhý byl prokurátor Pařízek2. Uvalili na 
mě vazbu za nějaké dopisy, nějaké napadání soudců… Říkal jsem si, to snad není možný. 

Zubní pasty jsem se dočkal až po měsíci. Při zatčení jsem měl u sebe peníze, 1500 
Kčs, ale schválně to dělali tak, že když byl nákup, vzali mě někam na výslech. Prostě, 
nemohl  jsem si  ani  čistit  zuby.  Domnívám se,  že  speciálně  proti  některým politickým 
vězňům teror existoval. V Hradci byl nejhorší - jak se zmínil tady Franta Čuňas Stárek - 
Ivo Vyleťal3. To byl přímo fašista. Ničema všech ničemů. Ten se specializoval právě na 
mlácení. Jednou přišel do cely. Já jsem odebíral Rudé právo - tam se člověk občas něco 
dočetl,  neboť  v Rusku  už  byla  perestrojka.  A  tak  jsem  si  ukládal  nějaké  novinové 
výstřižky. On je začal vyhazovat a já mu říkal, že se chová jak fašista. On mě hodil na zeď 
a ztřískal  mě tak, do krční páteře, že jsem se složil.  A specialitou bachařů bylo ihned 
uklidit svědky. Byl jsem na cele s jedním spoluvězněm, jenže ten poté prostě zmizel. Dali 
ho úplně jinam a mě začali trestně stíhat, že jsem toho Vyleťala napadl. Jen jako slovně. 
A to museli nakonec zastavit z toho důvodu, že jsem byl trestně stíhaný za pobuřování. 
Čili za něco, za co mi jako hrozil vyšší trest než za nějaké údajné slovní napadení. 

Já byl hodně vzpurný vězeň. Často jsem pobýval na „zvláštním“ oddělení. A tam jsem 
zažil, jak na mého spoluvězně poslali psa. S košíkem, ale… No prostě teror!

A psali jsme věčně stížnosti. Ale kam se hrabu na bratra. O něm tenkrát napsali, že 
vyprodukoval víc stížností než celá spisovna. On si nenechal nic líbit.

Jednou jsem se stížností  uspěl.  To když dávali  vězňům, tedy prodávali,  za 10 Kčs 
máslo, které bylo už měsíc propadlé. Naprosto žluklé. Samozřejmě vězni si to mazali na tu 
svou skývu chleba, ale já jsem si to nemazal. Já jsem to reklamoval. A náhodou se mi to 
povedlo,  že  mi  vrátili,  teď  tu  jde  o  princip,  těch  10  korun.  Ale  to  vzbudíte  takovou 
nenávist od těch bachařů… Prostě hnus!

Velká  vzpruha  byla,  když  přišly  dopisy  a  pohledy  ze  zahraničí.  Konkrétně  od 
představitelky ACAT4, tady přítomné paní Betty Bauer. A to zase tam platilo taky takový 
nařízení, že vy jste si mohli prostě ten pohled sice přečíst, ale museli jste ho odevzdat a už 
jste ho neviděli. Tyhle věci se nedaly vůbec vlastnit. 

S bratrem jsme  samozřejmě  každý  měl  jinou  celu.  Až  jednou  jsme  si  mohli  začít 
vyměňovat nějaké zprávy. Přišel jsem na myšlenku, že chceme být umístěni na nekuřácké 

2 Václav Pařízek, prom. právník, JUDr. Josef Valenta, prokurátoři Krajské prokuratury v Hradci Králové.
3 Podpor. Ivo Vyleťal, referent režimu vazební věznice v Hradci Králové. 
4 Action  des  chrétiens  pour  l’abolition  de  la  torture,  Akce  křesťanů  za  zrušení  mučení,  francouzská 
lidskoprávní organizace.
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cele. A brácha přišel na tu myšlenku asi taky. Tak byly utvořeny dvě nekuřácké cely. No a 
co se náhodou nestalo? Když jsme šli k doktorovi, dozvěděl jsem se o spoluvězních, co 
sedí s bráchou. Tak jsme si tím pádem přes ty lidi podávali zprávy. 

Bratr byl vždycky optimista. když jsme na tom vězeňským dvoře chodili do zblbnutí 
do  kolečka,  tak  jsem vždycky  na  něj  přes  zeď  něco  zakřičel  a  on  odpovídal:  „Je  to 
výborný!“.  Ten  můj  bratr  byl  neuvěřitelný  optimista.  A  můj  spoluvězeň,  on  je  tady 
z Hradce, říkal,: „Jo, je to výborný, ale sedíme dál“. Brácha byl neuvěřitelně optimistickej.

*
Jan Šinágl5: Pane Wonka, byl jste vyšetřován i po roce 1989...
J.  W.: Ano,  byl  jsem  vyšetřován.  Byl  jsem  třikrát  trestně  stíhaný.  Vždycky  za 

nelichotivé  výroky  na  adresu  soudců  a  soudkyně  a  prokurátorky.  Byl  jsem  v roce 
devadesát  pět  přepaden  trutnovským  (policejním,  pozn.  editora) komandem  vedeným 
inženýrem Motyčkou. Čistě fašista. Lump! To jsem nezažil ani za totality, aby mě takhle 
mlátili. Mlátili mě do přirození, do hlavy, potom na mě svedli, že jsem jim zdemoloval 
auto. Já jsem nechtěl jít do auta, tak si vylomili dveře. To psali v novinách, že Wonka 
poškodil  policejní  auto.  Primitivové  mně  potom  ve  městě  nadávali.  -  Tak  jsem  byl 
odvezený k soudu do Semil  a tam to řídil  předseda soudu, který už perzekvoval mého 
bratra. A on nyní instruoval v tomto mém případu úplně nového soudce. Ale ten potom, 
když viděl, co způsobili, tak raději u soudu skončil. 

Tak jsem byl uvězněný na jeden týden. A toho už měla dost asi i justice, konkrétně 
JUDr. Nypl, takže mě pustili  z vazby. A mezinárodní ohlas byl takový, že prostě není 
možné, aby takhle postupovali. 
No a policajti, chudáčci, byli údajně zraněni. Policajt praštil do dveří místo do mě, já jsem 
byl mrštný, on měl pochroumaný prst, tak se hodil marod a po mně chtěli nemocenskou. 
Deset let se se mnou soudili. A já jsem se bránil. Než to přišlo k soudu, tak jsem nakonec 
nemusel  zaplatit  nemocenskou,  ale  zaplatil  jsem bolestný 1800 Kč těmhle  chudáčkům 
zlodějským. Prostě je to banda zločinců. 
Rozsudky jsem zrušil, ale nedokázal jsem, aby byl někdo potrestaný. To ne. Všude sedí 
stejný lidi. 

J. Š.: Jeden z těch bachařů studoval medicínu...
J. W.: Jo, Pavel Vaněk6. Chci říct, ten byl u toho, když umíral bratr. Jsou na to svědci 

a je to dokonce v zápisu. Cikáni, Romové vyhodili signalizaci, že chtějí pro bratra pomoc 
a on řekl: „Já to chci slyšet od pana Wonky a ne od vás!“. Tenhle zločinec začal studovat 
po revoluci nebo ještě za komunistů medicínu. Pavel Vaněk. Tak takhle to v tomhle státě 
je. Čili ať se nediví, že jsem vyhlásil čtvrtý odboj. 

M. P.: Čtvrtý odboj, vidíte to, ti Wonkové mají ten odpor v krvi. Takže Jirko děkuji, žes  
nám takto naturalisticky přiblížil.

 (potlesk)

5 Jan Šinágl, nezávislý novinář, protikomunistický aktivista.
6 Nstrm. Pavel Vaněk, příslušník SNV vazební věznice v Hradci Králové.
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M. P.: ... Teď bych dal slovo ALEŠI BŘEZINOVI. Už jsme ho tady slyšeli, tudíž ho  
ani představovat nemusím. A já mu hned položím takovou záludnou otázku. Aleši, Pavel  
Wonka  patřil  mezi  vězně,  kteří  na  sebe  hodně upozorňovali.  A  to  různými  stížnostmi,  
podáními, něčím, co prostě… Jak napovídá tady jeho bratr, vymykal se. Čili choval se  
úplně jinak než většina vězňů. 

Aleši, jak ty to vidíš? Byla to účinná taktika takhle na sebe upozorňovat? Žes nebyl  
jenom to číslo,  že  o tobě  všichni  věděli,  věděli,  kdo to  je  Březina,  kdo to  je  Wonka?  
Pomáhalo to vězňům? Mělo to nějaký smysl? 

Aleš Březina: Jsou dva typy lidí. Jeden byl třeba Aleš Macháček7, který měl názor, že 
jako vězeň na sebe nemá moc upozorňovat,  ale že má dělat takovou tu drobnou práci. 
Takže to byl takový člověk, který třeba propašoval na Bory dvě tranzistorová rádia, což 
bylo pro něj důležité. Jiní vězňové zas na sebe poměrně dost upozorňovali. 

Osobně  si  myslím,  že  je  důležité,  aby se  vězeň  choval  v určitém okamžiku  velmi 
nápadně. Jindy je zas velice důležitá taková ta nenápadná práce. Někdy se stane, že právě 
při té nenápadné práci se toho udělá podstatně více než při té nápadné. Na druhou stranu 
gesto  v určitém okamžiku  je  taky  velice  významné.  A  já  si  uvědomuji,  že  je  hrozně 
důležitá také ta komunikace s vnějškem. Aby vězeň měl pocit, že venku se o tom ví.  

Záleží to asi od osobnosti.  Každá osobnost je jiná. Já sám jsem spíš někdy takový 
exhibicionista, čili když mám nad sebou trochu toho tlaku, pak dělám míň chyb. To je asi 
jako případ „Baroš“.  Když vidím,  že mně ty lidi fandí,  tak hraju líp, než když tam je 
prázdný hlediště. 

(potlesk)
M. P.:  Já to věděl. Aleš když začne, tak vždycky skončí u sportu. Ať začne s jakýmkoliv  

tématem,  tak  vždycky  pak  skončí  někde  na  hřišti.  Funguje  jako  sportovní  expert,  
komentátor.  Mohli  jste  ho  slyšet  i  za  těch  bolševických  časů  z Hlasu  Ameriky  i  ze  
Svobodné Evropy s komentářem třeba z olympiády z Los Angeles nebo z nějakých těch 
utkání severoamerické hokejové ligy. 

***

M. P.: Máme tady vzácného hosta, pana PAVLA ŠREMERA, promovaného biologa,  
který  má  zkušenosti  se  socialistickým  kriminálem  už  velmi  raným,  takovým  časným.  
A Pavel nám řekne, za co byl vlastně odsouzen, za co byl ve vězení, a jaké tam tenkrát  
panovaly  podmínky.  To  bylo  v roce  1970  -  1972.  Takže  šlo  o  první  politické  vězně  
v normalizaci. 

Pavel Šremer: Taky dobré odpoledne. My jsme dostali podvracení republiky. Paragraf, 
který nabízel poměrně více možností za co věznit. Bylo to velmi brzy po okupaci. A my 
jsme  představovali  takovou  skupinu  mladých,  kteří  chtěli  něco  proti  okupaci  dělat. 

7 Aleš Macháček, distributor nelegálních tiskovin; v roce 1977 odsouzen pro podvracení republiky ke 3,5 
rokům vězení.
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Jmenovali jsme se Hnutí revoluční mládeže8.  Možná znáte třeba, Petra Uhla9,  Petrušku 
Šustrovou10,  už  tu  to  jméno  zaznělo,  Jardu  Suka11 a  je  jich  více.  Jardu  Baštu12 a  již 
zesnulého  Ivana  Dejmala  například.  My  jsme  byli  dlouho ve  vazbě,  protože  soudruzi 
nevěděli,  jak se  k nám zachovat.  Jestli  mají  jít  na to ostřeji,  nebo jestli  prostě  udělají 
nějakou  takovou  jako  smiřovačku  s národem,  jako  to  udělali  ze  začátku  se  skupinou 
Pachman13. Prostě že je sice nejdříve vyšetřovali, ale pak je pustili. 

No, jenže během toho sedmdesátého roku, měli jste tady toho polského kolegu, který 
o tom referoval, tak v 70. roce tam došlo ke vzbouření dělníků. Takovému hladovému, kdy 
začaly  hořet  sekretariáty partaje,  soudruhy  musely  zachraňovat  helikoptéry  a  podobně. 
Takže soudruzi se i u nás zalekli a řekli si, že je prostě potřeba začít dávat flastry. No ale  
bylo to na tom začátku, takže relativně jsme ještě nedostali tolik, kolik potom dostávali 
naši následovníci třeba v souvislosti s Chartou 77. A navíc, mluvím o době záhy po  roce 
šedesátém osmém, kdy vězeňství bylo otřesené a oni se teprve začínali stabilizovat. Takže 
u nás to bylo trošku jiné, než jak jsem tu slyšel třeba o podmínkách v Minkovicích. 

Nás uvěznili všechny původně na Ruzyni. Rok a čtvrt jsme čekali  na ten náš soud 
a následně zase čtvrt roku se prodlužovala soudní vazba v čekání na odvolací soud, tudíž 
jsme potom přišli poměrně pozdě do věznic. Pár nás přišlo na Bory, což je taky zvláštní, 
že nás dali vlastně několik dohromady, což si potom později soudruzi hlídali. Ale v té 
době to bylo možné. 

To  vedlo  k tomu,  že  jsme  si  tam  založili  jakousi  síť  podpory  politických  vězňů. 
Protože ze začátku jsme sami získali zkušenost s nedostatkem jídla. Tam se totiž fasoval 
na svačinu akorát suchý chleba ke kávě a podobně. Tak to přece jenom bylo, zvláště pro 
mladé lidi, trochu málo. A nám se podařilo to těm nově příchozím politickým vězňům 
trošku ulehčovat. Začali s tím schopní kolegové jako Jarda Suk, který se v tomhle velmi 
osvědčil, protože měl za tu dobu už nějaké známé z vazby, kteří tam pracovali v kuchyni.

Tehdy  tam uvěznili  např.  gen.  Prchlíka14 a  z Ruzyně  přesunuli  i  našeho  kamaráda 
Ivana Dejmala15. Byli jsme sice na různých odděleních, ale využívali jsme možnost se sejít 
ve sprchách, než to zarazili. Anebo jsme se všichni přihlásili na šachový turnaj, součást to 
tzv. převýchovy, a tam jsme si dopřáli i propašovanou kávu. To ovšem neušlo pozornosti 
bonzáků, a tak jsem si „sjel“ díru. Ve vězeňské hantýrce díra znamenala  korekci. V díře 
bylo sice jídlo podle tzv.  normy N – tj.  pro nepracující  – např.  k obědu dva knedlíky 

8.Hnutí revoluční mládeže, organizace založená v r. 1968 vysokoškolskými studenty patřila k radikálnímu 
levicovému proudu západoevropské mladé generace. V roce 1970 byla v politickém procesu odsouzena 
řada jejích členů. Nejvyšší trest dostal Petr Uhl – 4 roky vězení.
9 Petr Uhl, spoluzakladatel Charty 77 a VONS, vydavatel Infochu (periodika Informace o Chartě 77).
10 Petruška Šustrová, disidentka, členka VONS a mluvčí Charty 77.
11 Jaroslav Suk, lingvista, v době normalizace dva roky vězněn, podporoval čsl.  opozici ze švédského 
exilu.
12 Jaroslav Bašta, archeolog, signatář Charty 77, po revoluci politik a diplomat.
13 Luděk Pachman, československý a německý šachový velmistr, politický vězeň, i v emigraci (v r. 1972 
do SRN) byl politicky aktivní.
14 Generál Václav Prchlík, proreformní komunistický politik, po r. 1968 politický vězeň.
15 Ivan Dejmal, disident, signatář Charty 77 , ekolog, pozdější ministr životního prostředí ČR.
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a proceděná hnědá omáčka, aby v ní nebyly kousky masa. Jenže moji kamarádi mi tam 
přes  vězně-opraváře světlíkem doručili  špek a  já  měl  spíš  problém ho rychle  do sebe 
dostat,  protože  tam každou  chvíli  hrozila  šťára,  a  na  tak  mastné  jídlo  můj  vězeňský 
žaludek nebyl zvyklý.

M. P.: A jak jste zvládali všechny ty úzkosti, obavy, nejistotu...? 
My jsme byli mladí,  z generace Palacha16,  takže jsme to hodně cítili jako on, že je 

třeba něco dělat proti okupaci. 
A vězení člověka naučilo překonávat strach. Bylo jasné, že na druhý straně jsou lidé 

neštítící se ničeho a je třeba být odolný například proti výhrůžkám, co se se mnou nebo s 
blízkými  stane.  Dokonce  ještě  za  Gorbačova  při  výslechu  ohledně  publikace 
„Bratislava/nahlas“17 padaly výhrůžky, abych si  uvědomil,  že můj syn se nedostane na 
školu. To však už soudruzi nestihli. 

K pochopení, co jsou ti naši věznitelé zač, mi pomohla jedna epizoda. Když soudruh 
Husák vytruboval do světa, že u nás nejsou vězněni političtí vězni, obrátil jsem se na něj 
s upozorněním na opačnou skutečnost.  Jednoho dne jsem byl eskortován mým „vycho-
vatelem“  poručíkem  Dvořákem  k  veliteli  Borů,  kde  mi  byla  předána  nic  neříkající 
odpověď.  Na  zpáteční  cestě  jsem  si  vyslechl  monolog  por.  Dvořáka:  „To  je  od  vás 
neskutečná drzost obracet se na soudruha Husáka. Kdybyste věděl, jak dlouho do noci 
svítí světla jeho pracovny. A vy ho obtěžujete. Vy u mě nejste člověk!“ A to mi objasnilo  
podstatu systému a jeho pilířů: Jelikož jsme u nich nebyli lidmi, tak s námi podle toho také 
jednali.  Před  návratem  padesátých  let  nás  však  alespoň  trochu  chránilo,  že  soudruzi 
potřebovali  obchodovat  se  Západem,  a  pak  také  pozornost,  s  jakou  tam  naší  situaci 
sledovali.  Mimochodem,  hned  po  našem  soudu  dokonce  propustili  naši  vězněnou 
kamarádku z Hnutí revoluční mládeže, Západoberlíňanku Sibyllu Plogstedt18.  

M. P.: Zmiňuješ šachový turnaj jako jeden z prvků tzv. převýchovy. Fungovala vůbec?  
Nakolik „napravovala“ vás politické vězně?

P.  Š.: Samozřejmě to bylo vše  orwellovsky naopak.  Ostatně  i  vězení  oni  nazývali 
nápravně výchovnými zařízeními. Všechna ta převýchova byla jen formální vykazování. 
Takže si jako převýchovnou akci pro svá hlášení náčelníkům odškrtli i šachový turnaj. To 
jsme  jim  ovšem  zkomplikovali  tím,  že  jsme  se  i  napříč  jednotlivými  vězeňskými 
odděleními dokázali domluvit na schůzce během toho šachového turnaje. A tam nás při té 
schůzce, jak jsem již říkal, práskli bonzáci. Takže výsledná převýchova spočívala v tom, 
že jsem byl pro výstrahu poslán do korekce. Nás již předtím ocejchovali estébáci, takže 
16 Jan Palach, vysokoškolský student, který se v r. 1969 upálil na protest proti začínající normalizacï,  
upevňování totalitní moci KSČ zaštítěné sovětskými okupanty.
17 Bratislava/nahlas,  společensky  kritická  publikace  vydaná  Slovenským  svazem  ochránců  přírody  a 
krajiny v r. 1987. Zabývala se stavem životního prostředí a sociální problematikou. Pavel Šremer je její 
spoluautor.
18 Sibylle  Plogstedt,  německá  novinářka  a  publicistka,  podílela  se  na  vydávání  časopisu  „Informační 
materiály“ určeného pro opozici v ČSSR.
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jim o převýchovu vůbec nešlo, jen o zastrašení. Když jsem byl jednou povolán k vycho-
vateli, podařilo se mi přečíst v jeho materiálech k mé osobě: „státu nebezpečný element!“ 
To celé červeně podtrženo a s vykřičníkem. 

M. P.: Vrátím se také ke tvému závěru, že vliv na mírnější poměry ve vězeních pro  
politické,  na  rozdíl  od  oněch  krutých  padesátých  let,  měla  potřeba  režimu  udržovat  
ekonomické  vztahy  se  Západem  a  také  zájem  z  druhé  strany  železné  opony  o  osudy  
československých  vězňů  svědomí.  Pronikaly  k vám tehdy za  mříže  informace,  které  by  
tento  zájem  potvrzovaly?  A  projevilo  se  to  nějak  na  přístupu  vězeňských  příslušníků  
k vám?

P. Š.: Ten zájem jsme postřehli už při eskortě k soudu, kde před dveřmi soudní síně 
byli zahraniční žurnalisté a odehrál se tam i incident tuším s japonským kameramanem. 
Nikoho z nich nepustili do soudní síně, ale stejně měla Svobodná Evropa19 každodenní 
zprávy o průběhu procesu. Až později jsme se dozvěděli, že zprávy vynášela sekretářka - 
už si nepamatuji,  zda od soudu či z prokuratury. A ostatně i to, že najednou propustili 
z Ruzyně naši  kamarádku ze Západního Berlína, též o něčem svědčilo.  Později  takové 
zprávy  zprostředkovával  Jarda  Suk,  který  měl  domluvené  šifry  v dopisech  se  svou 
pozdější manželkou Dandou. Jardovi se podařilo za pomoci svého známého spoluvězně–
údržbáře  dokonce  několikrát  s Dandou  telefonovat  z vězeňské  kanceláře  ve  věznici  na 
Borech, a tak nám zprostředkovával čerstvé zprávy zvenku. 

Přístup vězeňských příslušníků byl různý. Na části bylo vidět, že si uvědomují, že jsme 
političtí vězni, byť to režim popíral. Avšak těžko lze odpovědět na otázku, zda někteří z 
nich poslouchali zahraniční rozhlas. Každopádně jiní jen slepě plnili rozkazy, a někteří 
dokonce z přesvědčení,  jako např.  můj  vychovatel.  Ono ovlivnění zahraničím by spíše 
připadalo  v  úvahu  u  nadřízených  orgánů  těch  vězeňských  příslušníků.  Ale  to  je  na 
zhodnocení historiků na základě tehdejších písemných dokumentů.

M. P.: Jaké bylo tvé zapojení do civilního života po propuštění z vězení do rychle se  
normalizující společnosti? Jak to vypadalo s hledáním zaměstnání? 

P. Š.: Ještě ve vězení jsem po odvolacím soudu dostal sdělení z Mikrobiologického 
ústavu ČSAV, kde jsem byl v roce 1969 přijat na aspiranturu, že nejsou dány morálně 
politické předpoklady, a tudíž se mnou rozvazují  pracovní poměr.  Hned druhý den po 
propuštění  z vězení  zazvonil  v bytě  mých  rodičů,  kde  jsem měl  trvalý  pobyt,  kurátor 
a nabízel své služby. Tehdy čerstvě zavedli tyto pracovníky, kteří měli usnadňovat vězňům 
přechod do civilního života. Ještě rozespalý časně ráno jsem ho slušně vyhodil, že jeho 
pomoc nepotřebuji. Přesto mi pak oznámil možnost zaměstnání v benešovské mlékárně. 
Tušil jsem, že jde soudruhům hlavně o dohled nade mnou na malém městě. Snažil jsem se 
sehnat si zaměstnání sám. Rozeslal jsem několik desítek dopisů podle tehdejších inzerátů, 
ale nikde mne nechtěli. Pomoci mně chtěli moji kolegové z fakulty – Čestmír Hofhanzl 
poptával  možnost  v ostravské  hygienické  stanici,  Jarda  Roubal  v Sevacu,  ale  s mým 
19 Rádio Svobodná Evropa, rozhlasové vysílání svobodných informací do států komunistického bloku a 
dalších nedemokratických režimů financované Kongresem USA.
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kádrovým  profilem to tehdy nešlo.  Až Lenka Vojtíšková,  dnes Hollerová,  se  za mne 
zaručila  v bývalé  penicilince  v Roztokách  u  Prahy,  kde  mne  přijali  jako  dělníka  při 
chemické izolaci léčiv. Tehdy to byl Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací. 

Já jsem měl takový mezistupeň – jelikož mne uvěznili, když jsem si odbýval základní 
vojenskou službu, tak jsem brzy po propuštění z vězení rukoval na vojnu znovu. Protože 
mně bylo jasné, že budu pod dohledem, vzal jsem si s sebou jen knihy o biologii. I ty mně 
při  přijetí  na vojenském útvaru u Mariánských Lázní zabavili.  Teprve později  jsem se 
dozvěděl příčinu té napjaté situace při mém přijetí k vojenskému útvaru. 

Před mým příchodem totiž zasedal štáb protiletadlového pluku, kde řešili, kam mne 
zařadí na základě zprávy, že „přijde organizátor ozbrojených skupin mládeže proti našemu 
socialistickému státnímu zřízení, který po odhalení naší Bezpečností se se zbraní v ruce 
snažil  uprchnout na Západ. Byl však našimi bdělými pohraničníky zadržen, odpykal si 
trest ve vězení na Borech a nyní, soudruzi, přichází na náš útvar“. Z toho bylo pravdivé 
jen  to  organizování  mládeže  a  Bory.  Padl  návrh,  že  mne  zařadí  jako  nabíječe  proti-
letadlového  kanónu.  Ozvala  se  však  námitka:  „Co  když  kanón  nenabije?“  Politruk 
vojenského útvaru proto snaživě navrhl, že bych mohl dělat podavače, ale velitel jedné 
baterie namítl: „Co když nepodá náboj?“ - A tak mne udělali posledním z posledních – 
druhým podavačem. Navíc mi nepřidělili zbraň, takže když pískli  poplach, nastupovali 
jsme dva beze zbraně – já a bývalý vrah. Mimochodem, v té době již neexistovaly PTP 
útvary20, takže ten protiletadlový pluk byl jeho určitou náhradou, ovšem s tím, že do něj 
začlenili spoustu bývalých vězňů odsouzených za kriminální činy. 

Ač jsem byl absolvent vojenské školy při studiu vysoké školy, hrozilo nebezpečí, že 
mne zařadí do tzv. přijímače s nováčky, což by znamenalo ponižující nesmyslná cvičení. 
Od toho mne zachránil lékař-absolvent a lapiduch, kteří mne stáhli na ošetřovnu, neboť 
jsem měl z vězení poněkud porušenou funkci ledvin, což se pak spravilo. Ale já tím pádem 
unikl přijímači díky skrytým sympatiím lékaře a jeho pomocníka. Další mé působení na 
vojně bylo usnadněno tím, že mi velel jako velitel baterie poručík Libich, který tam byl 
poslán za trest, neb na vojenské škole v Brně ignoroval  tvrdý režim. Aby se dostal zpátky 
a nemusel poslouchat stupidity nadřízených kapitánů a majorů, snažil se dělat horlivého 
velitele bonapartistickými metodami. Například přikázal: „Kdo tady není v Socialistickém 
svazu  mládeže?  Všichni  budete!  Dostavíte  se  k podpisu  u  soudruha  praporčíka!“ 
Nedostavil  jsem se jediný já,  on to však ignoroval.  Byla mu jasná situace a chtěl  mít 
vzornou jednotku, tak pravděpodobně stejně vykázal sto procent. A po letech, když jsem 
ho rozevlátého potkal na ulici v Brně, kde pokračoval ve studiu, resp. spíše ve veselém 
studentském životě,  a hlásil  se k němu,  zaradoval  se,  že  jsem ho pozdravil  a v návalu 
sdílnosti  mi  prozradil,  že tehdy na útvaru na mne přišlo udání od jednoho zlodějíčka-
udavače. Ale on ho ztopil. Můj kamarád Ivan Dejmal, který též musel po vězení  na vojnu, 
neměl to štěstí – na základě udání s ním inscenovali další soud a odseděl si další dva roky. 
Po několika dalších letech jsem se dozvěděl, že plukovník Libich působí jako velitel ve 

20 Pomocné technické prapory,  vojenské tábory nucených prací  pro politicky nespolehlivé  příslušníky 
armády.
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stejném  pluku,  kam  byl  původně  poslán  za  trest.  Nyní  museli  ti  kapitáni  a  majoři 
poslouchat už jeho. 

Takto  jsem  to  popsal  značně  idylicky.  Samozřejmě  že  jsem  byl  zhnusen  tou 
normalizační situací. Pro nás to byl úder. My jsme setrvávali v poměrech z r. 1969, kdy 
nás uvěznili. I u soudu jsme se tak chovali a pak jsme viděli, do jaké špíny a beznaděje se  
společnost  dostala.  Nejdůležitější  však  bylo  nepodvolit  se  tomu,  hledat  to,  co  pak 
slovenský sociolog Martin Bútora nazval ostrůvky pozitivní deviace. Bylo též důležité, že 
v dělnickém  prostředí,  do  kterého  nás  nuceně  poslali,  přece  jen  byla  uvolněnější 
atmosféra.  Dokonce jsem se tam setkal  s velkou solidaritou,  když mne na páté  výročí 
okupace preventivně na dva dni zavřeli. Můj parťák ze směny při dílenském shromáždění, 
které  svolali,  se  podivil,  proč  zamkli  všechny  východy  z  haly,  kde  jsou  nebezpečné 
chemické látky, že tak ohrožují bezpečnost obsluhy, a ještě k tomu zavřeli mne. Doslova 
řekl, že to je horší jak za nacistů…

M. P.: Nacházíš něco pozitivního na čase stráveném  za mřížemi? 
P. Š.: Byly to v prvé  řadě  získané zkušenosti s režimem - leccos měl člověk přečtené, 

ale praktické zkušenosti s totalitním režimem byly velmi důležité. Dodnes nesedne člověk 
tak snadno na lep všelijaké propagandě, ze které čouhá totalita. Pozitivem bylo, že jsme 
byli solidární všichni političtí vězni a že to usnadňovalo náš život ve vězení. Spolupráci 
jsme pak uplatňovali i po návratu z vězení. Taktéž poznání nás tehdy bezprávných, jak 
jsou důležitá lidská práva, mne pak vedlo i k podpisu Charty 77. A  zkušenost s tím, jak 
mně chyběla ve vězení příroda, pak vyústila v tom, že jsem se začal angažovat v ochraně 
přírody. Zvláště  když jsem viděl  po návratu z vězení,  jaká zvěrstva se  mezitím začala 
s naší přírodou a krajinou dít.

(potlesk) 
Poznámka  editora:  Část  rozhovoru  s  Pavlem  Šremerem  byla  doplněna  korespon-

denčně.

***
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PAVEL WONKA V DOKUMENTACI STB
Radek Schovánek
Přepis zvukového záznamu přednášky. 

Já se omlouvám za svoji zdravotní indispozici, ale pokusím se to nějak odříkat. Mám 
takovou složitou roli, protože jsem se před chvílí dozvěděl, jak ty komunistické kriminály 
byly příjemné a vlastně nechápu, jak Pavel Wonka mohl v tak skvělém zařízení zemřít 
(reakce na předcházející příspěvek Mgr. K. Pinerové, Ph.D., pozn. editora). Ale já bych 
chtěl začít osobní vzpomínkou. 

Na konci dubna před třiceti lety jsem něco opisoval na stroji a zazvonil zvonek a tam 
se  ozvalo:  „Tady  Státní  bezpečnost,  pojďte  nám  otevřít.“  Samozřejmě  jsem  vyletěl, 
proletěl  jsem bytem a  všechno,  co  tam bylo,  jsem naházel  do  prostoru  nad  bytovým 
jádrem. Šel jsem dolů, tam stál estébák a říká: „Já vám nesu předvolánku. Vy byste si ji 
nevyzvedl a my potřebujem, abyste tam v tenhle ten den byl.“ 

Vrátil jsem se do svého bytu, kde nic nebylo, jenom v tom stroji jsem nechal čtrnáct 
průklepových kopií, které jsem zapomněl vytáhnout. Myslím, že jsem opisoval právě Moc 
bezmocných. Ale k tomu následnému výslechu. To byl můj nejpodivnější výslech. Já jsem 
tam přišel a začalo to takovým obvyklým: „Jestlipak víte, proč jste tady?“ - Já jsem řekl, 
že nevím. „No co jste dělal poslední dobou?“ a takový kecy. 

Tak jsem tam seděl, pozoroval, co se bude dít a byl jsem čím dál nervóznější, protože 
se nedělo nic. Ubíhal čas. Uběhly asi dvě hodiny, tři  hodiny, estébáci  se tak dívali na 
hodinky a nic se nedělo. Čekal jsem, jestli mě budou chtít někam odvézt a tak, a pak přišel  
estébák, co mě měl na starosti, který se jmenoval Miloš Zeman shodou okolností …

(smích)
…a říká: „Tak už můžete jít domů. Právě vám odjel poslední autobus do Vrchlabí, kde 

má dneska Pavel Wonka pohřeb.“ Tak jsem se sebral a šel jsem domů. 
*

Já bych chtěl ukázat nejdřív asi ten prohledávač. Myslel jsem si, že si ulehčím práci 
tím, že budu mluvit jenom o evidencích, a samozřejmě mě pánbůh potrestal, a ta evidence 
je zamotaná. Strávil jsem dost času, než jsem to celé rozběhl. 

Pokud někdo vyhledává v dokumentech Státní bezpečnosti, dostane se do trošku složi-
tější situace, protože ty evidence, která nám po Státní bezpečnosti zůstaly, byly vytvářeny 
k jiným účelům, než k jakým je my používáme. Kontrarozvědka ať jakéhokoliv totalitního 
nebo demokratického systému sleduje realitu a míří do budoucnosti. To znamená, že sbírá 
informace, sleduje to, co se ve společnosti děje, ať už v totalitní, nebo i v demokratické. 
A ty evidence vytváří pro svoji aktuální potřebu s vědomím toho, co bude v budoucnu 
potřebovat. To znamená, že pokud nějaký případ skončil, tak je příslušný svazek uložen do 
archivu a vyznačí se skartační znak 5, 10, 15, 20 let nebo trvalá úlož. To znamená, že 
operativec vlastně řekne, že po pěti letech ten materiál bude bezcenný a může se zničit. 
A my jsme tu evidenci, která se tvořila čtyřicet let a procházela tímto vývojem, zastavili 
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a zmrazili na konci roku osmdesát devět. Snažili jsme se ji uvést do stavu, v jakém byla 
před  skartací  v prosinci  1989.  Nyní  se  snažíme  pomocí  těchto  evidencí  rekonstruovat 
činnost Státní bezpečnosti za uplynulých čtyřicet let.

V CDTR1 jsme vytvořili vyhledávač na stránce www.ibadatelna.cz, kde jsme propojili 
všechny evidence Státní bezpečnosti, které se vyskytují na webu. Není tam nic, co by už 
na webu nebylo. 

A když tam zadáme třeba Pavla Wonku, tak první co se prohledává, jsou archivní 
pomůcky Archivu bezpečnostních složek.  Což jsou tedy evidence,  které jsme vytvořili 
ještě před pěti lety, než jsme byli odejiti z Ústavu (Ústav pro studium totalitních režimů, 
pozn.  editora).  Další  jsou  personální  spisy  příslušníků  ministerstva  vnitra,  evidenční 
záznamy z toho roku 2002, registrační protokoly na Slovensku, příslušníci na Slovensku, 
kádroví příslušníci, Cibulkovy seznamy, a na konci jsou stránky, které zveřejnil Standa 
Penc, a to jsou svazky.cz, a to je vlastně evidence zájmových osob. 

Z té evidence se dozvíme, že Pavel Wonka měl archivní číslo 6700. To znamená, že by 
měl mít řádek v archivním protokolu, a tady vidíme, že Pavel Wonka, je evidován pod 
krycím jménem Pavel 8. 6. 1976 a ten spis je potom v roce sedmdesát devět poprvé uložen 
do archivu. 

Další obrázek je archivní protokol, kde pod archivním číslem 6700 byl uložen svazek 
Pavla Wonky. Svazek byl později obnoven. A na konci je razítko, že svazek byl skartován. 

Z let 1983-1984, kdy byl Pavel Wonka evidován jako kandidát tajné spolupráce, se 
zachovaly dva agenturní záznamy, na oba se můžeme podívat,  ale ve skutečnosti  to je 
jeden agenturní záznam, jenom je rozepsán do dvou stránek, aby příslušník StB měl dva 
agenturní  záznamy.  Žádné  jiné  další  se  dohledat  nepodařilo  a  předpokládám,  že  se 
pravděpodobně ani  nepodaří,  protože jsou prakticky už všechny ty  agenturní  záznamy 
vypsány  v evidenci,  v takové  tabulce,  kde  už  můžete  dohledávat  a  rekonstruovat 
skartované spisy. Tady je vidět, že 22. března 1986 je svazek převeden na osobní, zároveň 
je  v roce  osmdesát  sedm evidován jako nepřátelská  osoba třetí  kategorie  s pořadovým 
číslem devadesát  pět.  Tedy Krajská správa Hradec Králové v této době má v kategorii 
nepřátelských osob třetí kategorie 95 lidí. 

To  je  myslím  všechno,  co  se  o  Pavlu  Wonkovi  dá  dohledat  v evidencích  Státní 
bezpečnosti. Děkuji za pozornost.

(potlesk)
Lenka Jaklová, moderátorka: Děkuji Radku Schovánkovi. Teď na nás opravdu sáhla 

totalita. 
***

1 CDTR -  Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, www.cdtr.cz (pozn. editora).
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POSLEDNÍ MRTVÝ POLITICKÝ VĚZEŇ
OHLASY NA SMRT PAVLA WONKY
Petr Blažek

Tématem přednášky jsou dobové ohlasy na smrt Pavla Wonky, posledního politického  
vězně, který zemřel na sklonku komunistického režimu v Československu. 

Před  několika  lety  jsem  společně  s Jamesem  Václavem  Jakoubkem,  někdejším 
exulantem,  který  žije  v USA,  publikoval  základní  prameny  k tomu,  jakým  způsobem 
reagovala na smrt posledního politického vězně v Československu americká diplomacie.1 

Jedná se  o dokumenty  z  provenience Ministerstva  zahraničí  USA, především o interní 
korespondenci mezi ambasádami USA v Praze, ve Vídni a v Berlíně a centrálou minister-
stva zahraničí ve Washingtonu. Dokládají ovšem také, jakým způsobem přistupovala ke 
smrti Pavla Wonky komunistická moc. Obsahují rovněž informace o strategii domácího 
opozičního  hnutí,  zejména  Charty  77,  či  o  aktivitách  různých  nevládních  západních 
organizací.  I  kdybychom neznali  jiné dokumenty, ukazují tyto prameny, že smrt  Pavla 
Wonky byla klíčovou přelomovou událostí, která zásadním způsobem ovlivnila zejména 
jednání vídeňské následné schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, kde 
od roku 1986 jednali zástupci evropských států, Kanady a Spojených států amerických 
o zlepšení situace na evropském kontinentu. Stala se rovněž jedním z významných mobili-
začních témat pro domácí opoziční prostředí. 

Pětatřicetiletý  kritik  komunistického  režimu  Pavel  Wonka  zemřel  26.  dubna  1988 
v královéhradecké vazební věznici. Jako oficiální příčina úmrtí byla udána plicní embolie. 
Jeho smrt vyvolala v opozičním prostředí velké rozhořčení a diskuzi, zda se ve skutečnosti 
nejednalo o násilný čin. Nedůvěru vzbuzovaly už samotné okolnosti, za jakých byl Pavel 
Wonka 5. dubna 1988 zadržen a vzat do vazby. Jeho rodina se dozvěděla o tomto kroku až 
po dvou týdnech od obhájce JUDr. Milana Jelínka, který byl – jak se po listopadu 1989 
ukázalo – tajným spolupracovníkem StB. Teprve 22. dubna 1988 informoval matku a bra-
tra Pavla Wonky o jeho dalším odsouzení a jeho špatném zdravotním stavu. O pět dnů 
později  obdržela  Gertruda  Wonková stručný telegram z věznice,  z něhož  se  dozvěděla 
o náhlé synově smrti. Nadporučík Jiří Bartoš, zástupce náčelníka královéhradecké věznice, 
se v telegramu cynicky ptal,  zda si  rodina převezme tělo zemřelého,  nebo zda má být 
pohřbeno na státní útraty. 

Wonkova smrt vzbudila velké rozhořčení v opozičním prostředí. Zakladatel Českých 
dětí, spisovatel a historik Petr Placák, vzpomínal na okamžik, kdy se dozvěděl o Wonkově 
smrti:  „Když jsem se  před třiceti  lety  z  Hlasu  Ameriky dozvěděl,  že  26.  dubna 1988 
zemřel ve věznici v Hradci Králové Pavel Wonka, vyhrkly mi vzteky slzy do očí: zatímco 
v Rusku probíhala už tři roky perestrojka, zdejší bolševické svině tisknou nové bankovky 
s masovým vrahem Gottwaldem a ve vězení nechají  chcípnout mladého člověka,  ještě 
nedávno plného síly, jen proto, že se odvážil kandidovat jako nezávislý do parlamentu. 
První reakcí na to bylo, že takhle už to dál nejde, že je třeba opatřit si zbraně. Když jsem 
1 Blíže BLAŽEK, Petr – Jakoubek, James V.: Vysoce znepokojující záležitost“. Edice dokumentů o smrti 
Pavla Wonky z archivu Ministerstva zahraničí USA, In: Securitas Imperii, č. 17 (2/2010), s. 124–183.
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se uklidnil, vzal jsem černé spreje, které jsem měl doma pro strýčka příhodu, zavolal jsem 
z telefonní budky pár kamarádům, zastihl jsem doma jen Honzu Macháčka, a spolu jsme 
šli do Bartolomějské, kde sídlila centrála pražské StB, a metrovými písmeny jsme ulici 
počmárali  nápisy:  STB  VRAZI,  STB  –  GESTAPO,  k  tomu  jsme  přičinili  pěticípou 
hvězdu, udělali k ní rovnítko a za něj nastříkali hákový kříž.

TAK  DOST!  –  nadepsali  tehdy  petici  undergroundový  básník  Ivan  Martin  Jirous 
a kunsthistorik Jiří Tichý. S přáteli, básníky, rockery, spisovateli, malíři, s kamarády a ka-
marádkami jsme založili skupinu České děti a začali jsme organizovat a spoluorganizovat 
demonstrace proti komunistické moci.“2

Vzpomínka Petra Placáka velmi pěkně ukazuje šok, který v opozičním prostředí nastal 
v souvislosti  se  zprávou  o  smrti  pětatřicetiletého  kritika  komunistického  režimu. 
Informace o Wonkově smrti  byly velmi  záhy rozšířeny také do zahraničí.  Velkou roli 
v tom sehráli tehdejší mluvčí Charty 77, kteří vydali k tomuto tématu postupně několik 
dokumentů  a  zasloužili  se  o  informování  západních  diplomatů.  Tyto  dokumenty  jsou 
shrnuty v jednom z čísel samizdatového časopisu Informace o Chartě 77. 

Jak již bylo uvedeno, z korespondence amerických diplomatů je patrné, jakým způso-
bem přistoupili k Wonkově smrti představitelé komunistického režimu. V neveřejné ko-
munikaci  se západními diplomaty označovali smrt  pětatřicetiletého muže za nešťastnou 
náhodu, které se údajně nedalo předejít. Ukazovali zejména na výsledky první pitvy, která 
byla provedena 27. dubna 1988 lékaři ze soudního lékařského oddělení Krajského ústavu 
národního zdraví v Hradci Králové. Podle jejich závěrů byla bezprostřední příčinou smrti 
náhlá plicní embolie: „Vlastní chorobný proces vedoucí ke smrti opakované embolizace 
do  plicnice  probíhal  v době  několika  málo  hodin  před  smrtí.“  Tuto  údajnou  příčinu 
představitelé komunistického režimu opakovali rovněž při různých písemných odpovědích 
na  četné  dopisy,  které  přicházely  do  Československa  ze  zahraničí.  Díky  probíhající 
následné  schůzce  KBSE  ve  Vídni  se  Wonkova  smrt  stala  velkým  tématem  také  pro 
západní média,  která přinášela zprávy o jeho životě a úmrtí.  Pro vedoucí představitele 
KSČ podle všeho nepřišla Wonkova smrt  vhod. Patrně také proto souhlasili  s naprosto 
bezprecedentním krokem, který se do té doby snad neodehrál v žádném státě sovětského 
bloku.  Tedy  s  tím,  aby  přiletěli  američtí  lékaři  a  provedli  druhou  pitvu  Wonkových 
ostatků. Přijeli pod hlavičkou nevládní organizace, ale ve skutečnosti to byla především 
iniciativa americké  diplomacie,  že  se  tento krok uskutečnil.  Američtí  lékaři  Robert  S. 
Lawrence a Robert H. Kirschner přijeli 3. května 1988 do Prahy. Hned druhý den odjeli do 
Hradce  Králové,  kde  provedli  druhou  pitvu,  jejíž  výsledky  však  bohužel  nebyly 
jednoznačné – tato pitva byla provedena s odstupem několika dní a byla ztížena předchozí 
manipulací s Wonkovými ostatky. 

Důležité  také  bylo,  že  československé  orgány  zmíněným  americkým  lékařům 
umožnily sejít se s politickým vězněm Jiřím Wolfem, který v té době byl už několik let 
vězněn  jako  signatář  Charty  77  ve  Valdicích,  a  ti  tak  mohli  získat  informace  o  jeho 

2 Viz PLACÁK, Petr: TAK DOST! Smrt Pavla Wonky byla konec režimu, In: Babylon.cz. 26. 4. 2018, 
https://babylonrevue.cz/tak-dost-smrt-pavla-wonky-byla-konec-rezimu/ (30. 6. 2018).

64



zdravotním stavu.  Výsledek  návštěvy  amerických  lékařů  pak  přinesl  výrazné  zlepšení 
podmínek jeho věznění.

Další  takovou důležitou zemí,  jejíž vláda se na jaře 1988 snažila  intenzivně získat 
informace o tom, co se stalo s Pavlem Wonkou, byla Spolková republika Německo. Bratři 
Wonkové v minulosti totiž opakovaně žádali o vystěhování do této země. Pavel Wonka 
byl v dubnu 1988 zatčen v budově Okresní vojenské správy v Trutnově, kde si po dohodě 
s pražským velvyslanectvím Spolkové republiky zařizoval vystěhování. Je to paradox, že 
byl  zatčen pro neplnění „ochranného dohledu“ právě v situaci,  kdy se  měl  zanedlouho 
vystěhovat. 

Podle dochovaných dokumentů a svědectví je na místě smrt Pavla Wonky označit za 
otřesnou. Ve vazební věznici v Hradci Králové byl ponechán s dvěma téměř negramot-
nými  občany romské  národnosti  v jedné  cele,  což  nebylo běžnou praxí.  Většinou byli 
Romové rozptylováni  tak,  aby nebyli  v převaze  proti  jiným vězňům a nedocházelo  ke 
konfliktům. Poznatky z pitvy naznačují, že Pavel Wonka byl znásilňován. Je také otázka, 
jak to bylo s Wonkovým odmítáním stravy a jakou roli hráli i v této otázce jeho spolu-
vězni. Je pravděpodobné, že Pavel Wonka byl do této cely umístěn záměrně s cílem jeho 
fyzického  týrání  či  dokonce  likvidace.  Vzhledem  k jeho  konfliktní  povaze  mohl  být 
vnímán vedením věznice jako člověk, se kterým mělo nevyřízené účty. Stejně byl navíc 
vnímán  nejen  vedením  věznice,  ale  celým  represivním  aparátem,  který  zásoboval 
nejrůznějšími návrhy na trestní stíhání, stížnostmi či odvoláními. Hlavní podíl viny nesou 
podle  všeho  místní  představitelé  represivního  aparátu.  A  to  nejenom  v rámci  vazební 
věznice, ale i Státní bezpečnosti, která v tomto období stále určovala podmínky ve vězení, 
přestože  od  roku  1969  spadaly  pod  ministerstvo  spravedlnosti.  Ponechám  v  tomto 
kontextu stranou ostudnou roli  soudkyně Horváthové, která je ztělesněním banality zla 
v „normalizačním“ podání. Totéž lze vztáhnout na roli prokurátora a dalších osob, které se 
podílely na Wonkově trestním stíhání, zadržení a odsouzení. Když spočítáme jednotlivé 
osoby, vyjdou nám desítky malých viníků.

Smrt  Pavla  Wonky  vyvolala  velký  tlak  na  vedení  komunistické  strany,  které  se 
pokoušelo veřejně bránit proti nařčením ze zabití Pavla Wonky. Dne 7. května 1987 otiskl 
deník ÚV KSČ Rudé právo článek Jaroslava Kojzara a Karla Waltra, jehož součástí byl 
rozhovor se zmíněnými americkými lékaři. Podle jejich pozdějšího následného vysvětlení 
a dokumentů americké strany se jednalo o hrubé zkreslení jejich názorů na celou kauzu. 
Rudé právo prohlásilo, že Wonkova smrt měla údajně přirozenou příčinu a byla pouze 
zneužita západními státy a domácími kritiky. 

O den dříve, 6. května 1988, se odehrál nejviditelnější domácí ohlas na smrt Pavla 
Wonky – jeho pohřeb ve Vrchlabí,  kterého se zúčastnilo podle odhadů minimálně dva 
tisíce  lidí.  Stal  se  velkou  manifestací  odporu  proti  komunistickému  režimu.  Státní 
bezpečnost  nebo  respektive  ministerstvo  vnitra  podniklo  velké  bezpečnostní  opatření, 
které mělo celostátní charakter. Tajná policie se, kromě jiného, různými prostředky snažila 
zamezit účasti známých oponentů režimu nejen na pohřbu, ale také na paralelním pietním 
shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze. Atmosféru vrchlabského pohřbu výmluv-
ně zachycují dobové fotografie Přemysla Fialky. Je z nich cítit velký šok, nesnesitelnou 
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bolest a zároveň tichý vzdor. Na pohřeb přijela přes zmíněná opatření StB řada známých 
představitelů Charty 77, mezi nimi Stanislav Devátý, Tomáš Hradílek, Markéta Fialková, 
Rudolf Bereza, Petruška Šustrová či Ladislav Lis. Na hřbitově zaznělo několik projevů. 
Pohřeb  Pavla  Wonky  je  možné  zařadit  mezi  jiná  poslední  rozloučení,  která  se  stala 
manifestací  odporu  proti  nenáviděnému  režimu.  Byla  jich  řada,  patří  mezi  ně  pohřby 
politiků  Jana  Masaryka  a  Edvarda  Beneše  v roce  1948,  pohřeb studenta  Jana  Palacha 
v roce  1969,  poslední  rozloučení  se  spisovatelem  Janem  Procházkou  v roce  1972,  či 
pohřeb filosofa Jana Patočky v roce 1977. 

Smrt Pavla Wonky radikalizovala celou řadu především mladších odpůrců komuni-
stického režimu. Citoval jsem zde vzpomínku Petra Placáka, jehož České děti již vůbec 
s režimem nevyjednávaly, nýbrž rovnou organizovaly pouliční demonstrace, vyráběly ve 
velkém letáky a snažily se proti režimu vystupovat razantními prostředky. Nejznámějším 
protestem tohoto typu byla petice, kterou zmínil Petr Placák a kterou spolupodepsali jako 
první Martin Ivan Jirous a Oldřich Tichý, kteří za to byli následně uvězněni. Pro Martina 
Ivana Jirouse to bylo poslední vězení, ze kterého se dostal až po listopadu 1989.

Závěrem bych chtěl  říct,  že  smrt  Pavla  Wonky byla  zásadní  také  v mezinárodním 
kontextu a ovlivnila období předcházející pádu komunistických režimů. Dokládá to také 
skutečnost, že na pohřbu byli zástupci velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Velké 
Británie, Kanady, Francie, Nizozemí, Belgie, Itálie, Španělska a Austrálie. Společně s nimi 
doprovodili Pavla Wonku na jeho poslední cestě asi dva tisíce statečných lidí. Je to dnes 
přesně 30 let, kdy se ty události odehrály a jsem velmi rád, že jsem si je tady mohl tímto 
způsobem společně s vámi připomenout. 

***
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PAVEL WONKA OD SMRTI PO POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
Miroslav Petr

Pohřeb  Pavla  Wonky,  byť  se  odehrál  daleko  v okrese  na  severu,  se  stal  jednou 
z největších protirežimních demonstrací po roce 1969. Protest navenek tichý, jak se na  
poslední rozloučení sluší, ale pod povrchem, v myslích lidí, sídlila a dále kypěla zloba až  
nenávist a rostlo opovržení vůči komunistické moci a jejím představitelům, kteří tuto smrt  
dopustili. Pro mnohé se jednalo o onu poslední kapku, kterou přetekl pohár normalizační  
pasivity a otupělosti.

Předkládaný text  si  klade  za  cíl  poskládat  jednotlivé  informace a  svědectví  o  této  
události, poukázat na její rozsah a význam, jakož i přiblížit atmosféru doby, ve které se  
odehrála.
Úvod

Pavel Wonka, východočeský disident, zemřel v úterý 26. dubna 1988 okolo 18. hodiny 
ve vazební cele královéhradecké věznice na následky plicní embolie. Zemřel šestý den po 
odsouzení za nedodržování ochranného dohledu a 59 dní po propuštění z výkonu trestu za 
těžký zločin pobuřování, trestný čin útoku na veřejné činitele a trestný čin útoku na státní 
orgán  a  orgán  společenské  organizace.  Především  se  ale  jednalo  o  násilné  umlčení 
nepohodlného kritika režimu, jenž se dopustil nepředstavitelné a do komunistického nebe 
volající drzosti, když vyhlásil spolu s bratrem Jiřím nezávislou kandidaturu na poslance do 
Federálního  shromáždění.  Takový  „zločin“,  mimochodem  v plném  souladu  s tehdejší 
socialistickou ústavou, byl pro komunistické vládce společensky mnohem nebezpečnější 
než vícenásobná vražda.

V souvislosti se zmínkou o smrti Pavla Wonky většinou nechybí poznámka: „Zemřel 
za dosud nevyjasněných okolností“. Tato formulace nám podsouvá myšlenku, že pokud 
existovali  viníci  této  smrti,  sotva  mohli  být  odsouzeni,  neboť  se  událost  nepodařilo 
objasnit. Výsledek vyšetřování však jasně hovoří o nedostatečné lékařské péči a ukázal na 
vedoucího vězeňského lékaře npor. MUDr. Radima Peka.

Vyšetřování  probíhalo  dvěma  směry:  1.  zavinění  smrti  Pavla  Wonky  přičiněním 
spoluvězňů, 2.  zavinění smrti  přičiněním příslušníků SNV, tedy vězeňského personálu. 
Přesněji řečeno, zjišťováno tu bylo násilné jednání a neplnění základních povinností, jež 
by  vedly  ke  smrti  vězně.  Ignorována  byla  tehdejšími  vyšetřovateli  verze  „záměrného 
přehlížení“ stavu a potřeb strádajícího vězně, tedy motiv pomsty příslušníků vůči častému 
stěžovateli  a  tvrdohlavému kverulantovi  Wonkovi.  A to  přesto,  že  tu  zdaleka  nešlo  o 
běžného vězně. Naopak, jeho statut byl mimořádný: Rozkaz dokonce zněl nepoužívat vůči 
němu donucovací prostředky typu kasru a obušku 1, zavést zvláštní sešit k zaznamenávání 
průběhu  jeho věznění,  a  konečně  hlásit  důležité  informace  o  Wonkovi  přes  náčelníka 
Vězeňské  správy  ČSR  až  samotnému  ministrovi  spravedlnosti.  Asi  to  nezní  lékařsky 
košer,  ale  tento  ostře  sledovaný  vězeň  postupně,  po  několik  dní,  věda  si  svého  stavu 
1 Dočasná komise předsednictva ČNR pro vyšetření okolností smrti  Pavla Wonky, Výslech plk.RSDr. 
Jaroslava Konečného, 2/37, 26. 2. 1990, archiv Poslanecké sněmovny PČR, Praha. 
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a  zoufale  prosící  o  pomoc,  spěl  ke  smrti.  Oslabený  z  předcházejícího  věznění,  přesto 
bojuje jako dřív: stížnostmi, protesty, hladovkou... Teď však, doslova, i voláním o pomoc. 
Po hladovce už nedokáže přijímat potravu. Jeho metabolismus je rozvrácený, tělo přestává 
fungovat. Ale bachaři jsou neteční, lékaři jako by neexistovali, advokát nekoná a zdi jsou 
příliš  silné...  Umírá.  Umírá  v cele  číslo  138  před  očima  spoluvězňů  a  pod  pečlivým 
vězeňským dohledem. 

Mezičas od smrti k pohřbu
27.  dubna  ráno  obdržel  informaci  o  smrti  politického  vězně  plukovník  Jaroslav 

Konečný, náčelník Správy SNV. Ten ihned informoval ministra spravedlnosti Antonína 
Kašpara2.  Téhož  dne  před  polednem  byl  hradeckou  věznicí  odeslán  paní  Gertrudě 
Wonkové, matce zemřelého, telegram následujícího znění:  „Sděluji Vám, že dne 26. 4.  
1988 u útvaru SNV ČSR Hradec Králové náhle zemřel Váš syn Pavel Wonka nar. 23. 1.  
1953. Žádáme Vás o sdělení,  zda si pohřeb zařídíte sami, nebo má-li být proveden na  
státní útraty“3 

Obdobně nešetrná jako tento text byla skutečnost, jak se maminka o smrti svého syna 
skutečně dozvěděla. Stalo se tak poté, co se dostavila na místní poštu, aby zatelefonovala 
Petru Uhlovi z Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Při této příležitosti 
náhodou zaslechla, že došel telegram oznamující Pavlovu smrt.

Po všech vyšetřovacích úkonech je tělo zemřelého převezeno na nedaleké  oddělení 
soudního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.  Náčelník věznice posílá do 
Vrchlabí  paní  G.  Wonkové telegram,  že si  tělo  zemřelého  syna bude moci  převzít  po 
skončení lékařských vyšetření konaných v rámci znaleckého zkoumání v oboru soudního 
lékařství.  Pitva  se  koná již  následující  den  po úmrtí  v deset  hodin  dopoledne.  Pitevní 
protokol  označuje  za  hlavní  nálezy  nedostatečnost  pravého  srdce  při  opakované 
embolizaci  větví  plícnice,  jakož  i  trombózu  žilních  pletení  kolem  předstojné  žlázy. 
Podezřelé nálezy na konečníku naznačují možné pohlavní zneužívání oslabeného a nemoc-
ného  vězně,  který  se  nemohl  bránit.  Tímto  zjištěním  se  následné  vyšetřování  ovšem 
nezabývá. Tělo Pavla Wonky je nyní označeno na pravém stehně písmeny „WONK“ a na 
břiše číslicí 57. 

2. května uděluje krajský prokurátor souhlas s pohřbením těla, neboť potřebná lékařská 
vyšetření, včetně prohlídky a pitvy, byla již provedena. Téhož dne odešle náčelník věznice 
paní  G.  Wonkové  výzvu  k převzetí  těla.  Odpovědí  je  telegram  sdělující,  že  si  tělo 
zemřelého syna převezme do 3 dnů. Události však mají jiný spád a jiný rozměr, než si 
dokáže  představit  náčelník  jedné  provinční  československé  věznice.  Do  děje  vstupují 
vlády evropských států i administrativa světové supervelmoci,  diplomatická zastoupení, 
mezinárodní nevládní organizace, přední tiskové agentury a sdělovací prostředky. Jestliže 
existoval v zahraničí jistý zájem o Wonkův osud za jeho života, po jeho náhlé smrti je 
navíc silně umocněn jak tragickým charakterem tohoto skonu, tak nejasnostmi a podezře-
ními, které jej provázejí. 
2 Tamtéž.
3 Pavel Wonka, osobní spis vězně, Národní archiv, Praha.                   
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Rodina  o  pitvě  provedené  27.  dubna  nic  neví. Je  však  mezitím  kontaktována 
americkými lékaři. Prostředníky tu jsou nedávná mluvčí Charty 77 Libuše Šilhánová spolu 
s další významnou disidentkou, Ritou Klímovou, a zástupkyně organizace Helsinki Watch4 

Jeri Laber.  Do jednání se zapojuje jako prostředník a tlumočník i nezávislý novinář a rov-
něž signatář Charty 77 Jan Urban. A tak večer 28. dubna odesílají Wonkovi náčelníkovi 
věznice telegram žádající odložení znaleckého zkoumání těla Pavla Wonky. Jako důvod 
uvádí, že požádali o účast při pitvě jednoho československého a dva zahraniční lékaře. 
Další telegram náčelníkovi hradecké věznice následuje druhý den večer, 29. dubna. Matka 
a bratr zemřelého vězně v něm žádají umožnění druhé pitvy americkými lékaři a vyjadřují 
souhlas se zmrazením Pavlova těla.5

Takzvaná  druhá  nebo  též  kontrolní  pitva  amerických  lékařů,  doktora  Roberta  S. 
Lawrence z Harvardovy univerzity (z organizace Lékaři za lidská práva) a doktora Roberta 
H. Kirschnera z Chicagské univerzity byla vskutku mimořádnou a bezprecedentní událostí. 
Američané  dorazili  do  Hradce  Králové  po  intenzivních  diplomatických  jednáních  4. 
května. Na výsledky jejich „kontrolní pitvy“ čekaly všechny zainteresované strany. Mezi 
nimi  i  špičky  StB,  ve  které  panoval,  dle  vyjádření  jednoho  jejího  obeznámeného 
příslušníka, “velký rozruch“. Tak kupříkladu po dobu tohoto patologického úkonu, který 
trval cca čtyři hodiny, přebývali v kanceláři děkana lékařské fakulty dle rozkazu zástupce 
náčelníka II. odboru KS Státní bezpečnosti i dva důstojníci tajné policie, a to v hodnosti 
kapitána a majora. 

*
Zařizování pohřbu Pavla Wonky nebylo jednoduché. Paní Gertruda Wonková, matka 

Pavla Wonky, a bratr Jiří prožívali nejtěžší období svého života. Po hrozné zprávě o smrti 
nejbližšího člena rodiny, se kterou se museli náhle vyrovnávat, leželo na nich i těžké břímě 
mnohých  rozhodování  a  zařizování.  Jednou  z těchto  věcí  byla  ona  záležitost  okolo 
takzvané druhé pitvy, další se týkala převzetí těla zemřelého. To se stalo nakonec v Hradci 
Králové  6.  května  ráno,  tedy  v den pohřbu.  Matka  i  bratr  nemohli  nejprve  zemřelého 
poznat, teprve část uraženého zubu jim potvrdila, že skutečně přebírají Pavlovy tělesné 
ostatky.

Ovšem  ještě  předtím,  v návaznosti  na  zajištění  vlastního  pohřebního  obřadu,  bylo 
nutné nechat vytisknout parte. Příslušnou službu si objednali v tiskárně v Hostinném, ale 
tam jim ze strachu, možná i na nátlak ze strany StB, vytištění následně odmítli. Mohla tu 
vadit formulace  „Skonal ve věznici Ministerstva spravedlnosti  ČSR v Hradci Králové“. 
Nepřijatelný pro režim byl rovněž citát filosofa Jana Patočky  „Lidé dnes zase vědí, že  
existují věci, pro které stojí za to také trpět. Že věci, pro které se … trpí, jsou ty, pro které  
stojí za to žít.“ 

S vyřizováním úmrtního  oznámení  a  s  organizací  pohřbu  pomáhají  rodině  přátelé, 
například Hana Jüptnerová a Ivana a Dušan Peričkovi. Ten uvádí, že v časové tísni, po 
odmítnutí  v Hostinném,  odjeli  do  Prahy  za  Libuší  Šilhánovou,  v předcházejícím  roce 
4 Helsinki Watch, americká nevládní organizace monitorující dodržování závazků států-signatářů Helsin-
ské deklarace z roku 1975.
5 Pavel Wonka, osobní spis vězně, Národní archiv, Praha.                           
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mluvčí  Charty  77,  která  je  odkázala  na  výtvarníka  a  aktivistu  Jazzové  sekce  Josku 
Skalníka. On nakonec tisk parte v utajení zajistil.

Rozloučení se zesnulým Pavlem Wonkou bylo stanoveno na pátek 6. května 1988 v 15 
hodin  v  kostele  sv.  Vavřince  ve  Vrchlabí.  Původní  požadavek  na  sobotní  termín  byl 
zamítnut. Jak zmiňuje bývalá mluvčí Charty 77 Dana Němcová ve své zprávě pro Infoch 6, 
ve zdánlivě klidném městě panovalo napětí. Tři dny před pohřbem vlála na domě, kde 
disident bydlel,  černá vlajka. V předvečer pohřbu však byla v rámci  slavnostní  májové 
výzdoby k osvobození Československa Sovětskou armádou nahrazena vlajkou státní. 

Problém nastal i se zajištěním varhaníka, jenž údajně nemohl být k obřadu v kostele, 
zřejmě ze školy, uvolněn. Proslýchalo se rovněž, že například studenti místního gymnázia 
dostali zákaz účasti na pohřbu a všichni učitelé museli  podepsat v tomto smyslu jakýsi 
oběžník. Dále bylo zřejmé, že do Vrchlabí přibyla značná policejní síla. Hovořilo se také o 
vodních dělech.    

Den pohřbu
Je  polojasno,  panuje  příjemná  teplota  okolo  devatenácti  stupňů  a  vane  slabý 

jihovýchodní vítr.
Televizní  diváci  se  dnes mohou těšit  na čtvrtý díl  jedenáctidílného seriálu televize 

NDR Kapitoly ze života Karla Marxe a Bedřicha Engelse nebo na Televizní klub mladých 
z ostravského studia. Sovětská televize vysílající na území ČSSR primárně pro příslušníky 
sovětských vojsk a jejich rodiny dočasně umístěné na území republiky nabízí v podvečer 
dokumentární film Maršál Žukov.

V Praze zasedá předsednictvo ÚV KSČ a generální tajemník ústředního výboru KSČ 
Miloš Jakeš, prezident ČSSR Gustav Husák a předseda vlády ČSSR Lubomír Štrougal 
zasílají  generálnímu  tajemníkovi  ústředního  výboru  KSSS  Michailu  Gorbačovovi, 
předsedovi  prezidia  Nejvyššího  sovětu  SSSR  Andreji  Gromykovi  a  předsedovi  rady 
ministrů SSSR Nikolaji Ryžkovovi u příležitosti 43. výročí vítězství Sovětského svazu nad 
fašismem a osvobození Československa Sovětskou armádou blahopřejný telegram. 

V předvečer pohřbu zasedal v Hradci Králové východočeský KV KSČ.
Na mnoha místech naší republiky se při příležitosti 43. výročí vyvrcholení národně 

osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou 
konají slavnostní pietní akty a setkání ke Dni vítězství. Čestný titul „zasloužilý umělec“ 
přebírá z rukou ministra kultury ČSR 41 tvůrčích pracovníků. Mezi nimi např. Radoslav 
Brzobohatý, Jiřina Jirásková a Jaromír Hanzlík, herci Divadla na Vinohradech.

U našich severních sousedů, v Polské lidové republice, je touto dobou pozastavena 
činnost  gdaňské  loděnice,  kde  však  nelegálně  zůstává  asi  3000  osob.  Bezpečnostními 
silami je potlačena stávka v krakovském hutnickém kombinátu. Cílem je obnovit pořádek, 
dodržování zákonů a umožnit pracovat většině osazenstva hutí. A Sněmovna reprezentantů 
amerického kongresu se vyslovila pro omezení financí pro projekt „hvězdných válek”.  
6 NĚMCOVÁ, Dana, Pohřeb Pavla Wonky, Informace o Chartě 77, 1988, roč. 11, č. 10, s. 7.
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*
A  jaká  panuje  atmosféra  ve  Vrchlabí?  Autentická  dobová  reportáž  z pohřbu7 ji 

přibližuje.
„Kostel je plný lidí, a ti, kteří se dovnitř nedostali, čekají na prostranství před ním.  

Odkudsi  zpoza  kostela  je  slyšet  skupinový  štěkot  snad  policejních  psů.  Hnědá  rakev  
s černým  kováním  je  obložena  věnci  a  květinami.  Starší  katolický  kněz  je  evidentně  
vystresovaný. Chvěje se, hovoří tiše, sotva mu je rozumět. Poukazuje na osobnost Ježíše  
Krista, mluví o pokračování života, o tom, že v celém universu nic nezaniká, jen se mění,  
tak  proč  by  člověk  měl  být  výjimkou.  Obřad  vrcholí  svátostí  přijímání  a  vznešeným  
sólovým ženským zpěvem. 

Před kostelem již čeká hudba a pohřební vůz. Spolu s davem čítajícím minimálně tisíc  
lidí (odhady se různí, Dana Němcová uvádí „asi 2000“  8; dodatečná poznámka) se vše  
více méně živelně přesouvá na nedaleký hřbitov.  Účastníky pochodu snímají podezřelé  
kamery umístěné v oknech budovy bývalého kláštera naproti hřbitovu. Ten se nachází na  
stráni s kaskádovitě uspořádanými řadami hrobů. Teď toto místo posledního odpočinutí  
zaplavují lidé, kteří se přišli rozloučit s poslední obětí komunistické zvůle. Je jich tolik, že  
jim nestačí uličky mezi hroby, přelézají je, každý chce vidět a slyšet. 

První  nad  rakví  promluví  katolický  kněz,  po  něm  se  ujímá  slova,  navzdory  
dlouholetému zákazu výkonu povolání stále známá herečka, Vlasta Chramostová. Silným a  
pevným  hlasem  připomíná  přítomným  myšlenky  po  policejních  výsleších  tragicky  
zemřelého filosofa a jednoho z prvních mluvčích Charty 77, profesora Jana Patočky. Za  
Chartu  77  a  VONS  se  s Pavlem  Wonkou  loučí  Stanislav  Devátý,  jeden  z nynějších 
mluvčích Charty 77. Předčítá text Václava Havla, jenž byl dnes spolu se svojí manželkou  
zadržen v Trutnově na cestě sem do Vrchlabí. Spatra hovoří talentovaný řečník Václav  
Malý,  katolický kněz bez státního souhlasu,  bývalý mluvčí  Charty  77.  Po jeho slovech  
dává Pavlovi dojímavé poslední sbohem zdejší  středoškolská učitelka, věrná přítelkyně  
rodiny Wonkových a signatářka Charty 77 Hana Jüptnerová. Projevy rozloučení uzavírá  
spoluvězeň Kurt Josef Tomcsik. 

Na  tváři  jinak  tvrdého  odpůrce  režimu  Stanislava  Devátého,  přezdívaného  mezi  
obdivovateli humorně Rambo 77, se objevují slzy. Pak jako první začíná zpívat. Všichni se  
přidávají.  Celý  hřbitov  zpívá  československou  státní  hymnu.  Jen  hudebníci  mlčí.  Po  
posledním verši hymny jako by se zastavil čas. Na chvíli. Tu chvíli ticha přeruší až dunivé  
zvuky nepravidelně bubnujících hrstí hlíny dopadajících na dutou rakev. Vzápětí, jako na  
povel, se několikaocasý had zaražených lidí začne smýkat ke stále ještě otevřenému hrobu.  
Jsou tu lidé různého věku, ženy i muži, různé délky vlasů, lidé o holi i podpíraní svými  
průvodci. Jen několik nápadných individuí nezúčastněně postává a pokuřuje stranou. Bez  
projevování jakéhokoliv citu tiše pozorují ostatní.    

Přistoupivší  k hrobu  ještě  zahlédnou  na  víku  rakve  poseté  drobty  zdejší  červenice  
a jemnými lístky ze hřbitovních keřů dva mučednické trnové věnce,  další  pak upletený  

7 PETR, Miroslav, rukopis,1988.
8 NĚMCOVÁ, Dana, Pohřeb Pavla Wonky, Informace o Chartě 77, 1988, roč. 11, č. 10, s. 7.
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přímo z ostnatého drátu s trikolórou – od přítele a spoluvězně. Přehlédnout nelze věnec  
s trikolórou: Pavlu Wonkovi Charta 77 – Nezapomeneme. Pohřební věnce a květiny se  
smutečními stuhami položili FIDH9, Jazzová sekce10, Trutnováci, SPUSA11 a samozřejmě  
příbuzní zemřelého. Nechybí spousta květin. Muž, který je posbíral v kostele, nyní s jejich 
plnou náručí, se pro množství přítomných nemůže k hrobu protlačit. I rozdává je tedy těm 
nejbližším. 

Poslední rozloučení s východočeským disidentem nenatáčela jen StB, atmosféru jedné  
z největších  demonstrací  proti  komunistickému  režimu  zaznamenala  i  kamera  západo-
německé  televizní  společnosti  ARD a  kamera  Originálního  videojournalu12,  nového  to 
opozičního média. Obřadu jak v kostele,  tak i  na hřbitově se dále zúčastnili  diplomaté  
západních států.“

*
Z pohřebního proslovu středoškolské učitelky Hany Jüptnerové, signatářky Charty 77, 

jehož  text  autorka  předem  konzultovala  s  Václavem  Havlem,  si  přibližme  několik 
působivých myšlenek:13 

„Právo,  zákon  a  jeho  důsledné  a  nekompromisní  uplatňování  se  Ti  stalo  jedinou  
cestou – ale paradoxně vedlo nakonec k Tvé smrti, protože ses střetl s těmi, kteří si zákony  
a  jejich  výklad  přivlastňují.  Byl  jsi  příliš  nepohodlný,  příliš  nekompromisní,  příliš  
nebezpečný pro mocné této země, ale především tohoto kraje: této periferie, kde jako by se  
stále ještě vznášel duch pohraničí, krutosti, bezohlednosti a tisícerých křivd. Vždycky jsem  
říkal, že se tady necítím doma také proto, že tady nemáme žádný hrob. Teď tady je ten  
Tvůj, a Vrchlabí pro nás bude už navždy drahocenným kusem domova.“

Za  zadrženého  Václava  Havla,  spisovatele,  předního  československého  disidenta, 
signatáře Charty 77, přečetl jeho pohřební řeč Stanislav Devátý, mluvčí Charty 77:14 

„Loučíme se s mladým mužem, který podřídil svůj život jedinému cíli: boji za to, co  
nazýval právní kulturou. Jeho smrt ve vězení otřásajícím způsobem stvrzuje oprávněnost  
jeho boje. Všemi svými okolnostmi vrhá totiž prudké světlo na právní nekulturnost, tedy tu  
nekulturnost, na kterou tak houževnatě a po mnoho let tento muž poukazoval ...

Svůj díl odpovědnosti za Pavlovu smrt nenesou jen lhostejní a otupělí soudci a proku-
rátoři a demoralizovaní vězeňští činitelé. Nese ho celá společnost, která dopustila onen  
úpadek právní kultury, a tím i úcty k lidskému jedinci. Nese ho tedy i každý z nás. A na  
každém z nás je, aby způsobem přiměřeným jeho možnostem a schopnostem zesílil – tváří  
v tvář této oběti – svou snahu zasazovat se za vítězství pravdy a práva.“

*

9 FIDH, International Federation for Human Rights, mezinárodní nevládní lidskoprávní organizace.
10 Jazzová sekce, zájmová organizace pro podporu nekomerční kultury.
11 SPUSA, Společnost přátel Spojených států amerických, založena na jaře 1988.
12 Originální videojournal, nezávislé, opoziční, zpravodajsko-publicistické médium.
13 JÜPTNEROVÁ, Hana, Projev Hany Jüptnerové, Informace o Chartě 77, 1988, roč. 11, č. 10, s. 8.
14 HAVEL, Václav, Projev Václava Havla, tamtéž.
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Na záznamu kamery Originálního videojournalu  z kostela  vidíme  vynášet  rakev se 
zemřelým.  Poslední  službu  mu  tak  prokazuje  Václav  Černík,  David  Němec,  Martin 
Palouš,  Dušan  Perička,  Miroslav  Vodrážka a  Aleš  Polanský,  tehdy  již  agent  StB.  Ze 
zmíněných trnových věnců, ve skutečnosti spletených z ostnatého drátu, jeden položil na 
rakev Václav Černík, spoluvězeň z Plzně-Borů, druhý pak Karel Srp, předseda Jazzové 
sekce,  které Pavel Wonka poskytoval  právní poradenství.  Pohřební obřad vedl římsko-
katolický kněz P. Josef Špelda.

Z americké diplomatické korespondence vyčteme, že již 3. května se americký ministr 
zahraničí George Shultz prostřednictvím telegrafické depeše dotazuje velvyslanectví USA 
v Praze, zda vyšle svého zástupce na pohřeb Pavla Wonky. Považuje to za vhodné, ale 
vlastní  rozhodnutí  nechává  na  velvyslanectví.  Krom toho  americký  zastupitelský  úřad 
požádali o účast na pohřbu sami aktivisté Charty 77.

11. května pak informuje velvyslanec USA v Praze Julian Niemzcyk svého šéfa ve 
Washingtonu  o  průběhu  pohřbu  Pavla  Wonky.  Zmiňuje  americké  zastoupení  v  osobě 
prvního tajemníka politického oddělení, Roberta Loyd Normana, který byl v následujícím 
roce z Československa vyhoštěn jako persona non grata, a účast zástupců velvyslanectví 
ze SRN, Velké Británie, Kanady, Francie, Nizozemí, Belgie, Itálie, Španělska a Austrálie.

V telegramu  se  dále  sděluje,  že  „přibližně  500  lidí  bylo  přítomno  zádušní  mše  v 
místním katolickém kostele  a  několik tisíc  se  pak připojilo  k pohřebnímu průvodu na 
hřbitov.“ K policejní přítomnosti  telegram uvádí, že nebyla moc vidět, ale policie před 
městem zastavovala příchozí, včetně diplomatů, a kontrolovala totožnost. Václav Havel, 
jehož  připravený  projev  pak  přednesl  Devátý,  byl  zadržen,  a  tak  mu  bylo  zabráněno 
zúčastnit se pohřbu.15 

*
Pohřeb Pavla Wonky nebyl jen mohutnou demonstrací proti režimu, ale i příležitostí 

pro velkou operaci v zájmu jeho zachování.  Ano, příležitostí  pro rozsáhlou akci v režii 
východočeské  Státní  bezpečnosti.  A  jelikož  se  jednalo  o  záležitost  přesahující  svým 
významem hranice regionu, konzultovala své kroky s centrálou v Praze, s  X. správou StB. 
Vlastní zajištění pak realizovala prostřednictvím Okresní správy SNB v Trutnově.

Jak vyplývá z informací pracovníka StB, které získala dočasná komise předsednictva 
České národní rady pro vyšetření okolností smrti  Pavla Wonky v květnu 1990, akce se 
účastnilo značné množství pracovníků celé KS SNB, a to jak složky StB, tak i VB, a byly 
zde použity technické prostředky obou těchto složek. 

„Bylo jednáno s církevním tajemníkem ONV Trutnov – celé zajišťoval  pplk.  Rak –  
zástupce  náčelníka  II.  odboru  S StB.  Byla  činěna  i  opatření  k faráři,  který  prováděl  
pohřeb. Celá akce byla zajišťována i po linii  KSČ. Na závodech byla činěna opatření  
k zamezení účasti osob na pohřbu Wonky po liniích stranického i hospodářského vedení.  
Byl  prováděn  doprovod  pohřebního  vozu  s tělesnými  pozůstatky  Wonky  po  celé  trase  

15 BLAŽEK, Petr, Vysoce znepokojující záležitost, Securitas imperii 02/2010, JAKOUBEK, James V., Praha, 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s.171 a 172.
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převozu.  Tohoto  aktu se  zúčastnilo  i  vedení  S StB Hradec  Králové.  Celá  situace  byla  
filmována na video a fotografována.“ 16  

*
Československá  nezávislá  iniciativa  Charta  77  vydává  ke  smrti  Pavla  Wonky 

prohlášení č. 26/88.17 S americkými lékaři při jejich krátkém pobytu v ČSSR se setkali i 
zástupci Charty 77. Přináší o tom informace její prohlášení č. 28/1988. 18

Schůzka se uskutečnila ve Vrchlabí 6. května 1988 večer, po pohřbu Pavla Wonky. Za 
Chartu  77  se  jí  zúčastnili  Stanislav  Devátý,  Bohumír  Janát,  Miloš  Hájek  a  Libuše 
Šilhánová.  

Američané prohlásili, že o výsledcích druhé pitvy mohou poskytnout jen předběžnou 
stručnou zprávu, dále potvrdili pravděpodobnou příčinu smrti a skutečnost, že nenašli na 
těle stopy bití. Pozastavili se nad značným úbytkem váhy zemřelého vězně. Do USA si 
odvážejí  k dalšímu  zkoumání  některé  preparáty  tkání  Wonkova  těla.  Dr.  Kirschner  se 
klonil k názoru, že embolie mohla mít původ spíše v nohách, než v okolí prostaty, což je 
příliš vzácný jev. Lékaři vysvětlili, že k jednoznačnému závěru o příčinách smrti potřebují 
též  informace  o  posledních  třech  týdnech  života  zemřelého.  Proto  požádali  českoslo-
venskou stranu o doplňující zprávy, včetně výpovědí vězeňských strážců a spoluvězňů, 
jakož i o zdravotní záznamy. Nic z toho jim však nebylo přislíbeno. Američtí lékaři získali 
některé objasňující informace z rozhovoru s matkou, bratrem a přáteli Pavla Wonky.

Ač to vyznívá jako paradox, pohřby jsou také často jedinečné příležitosti pro setkání 
příbuzných a přátel zesnulé osoby. V tomto případě se jednalo o mimořádnou příležitost 
k  setkání  předních  osobností  československé  opozice.  Dokonalé  zázemí  pro  takovouto 
společenskou událost nabídli ve své vile manželé Peričkovi, Ivana a Dušan. Z jejich hostů 
lze zmínit  kromě již výše jmenovaných úřadujících mluvčích Charty 77 Miloše Hájka, 
Bohumíra  Janáta  a  Stanislava  Devátého a  jejich  předchůdkyně Libuše  Šilhánové,  také 
Danu  Němcovou,  manžele  Fialkovi  a  Kantůrkovi,  Tomáše  Hradílka,  Rudolfa  Battěka, 
Ladislava Lise, Františka Líznu a Václava Malého. Ačkoliv toto setkání nemělo pocho-
pitelně charakter programového jednání či schůze, jistý politický význam mu, v tehdejších 
poměrech,  upřít  nelze.  Nejen pro diskuze  disidentů  navzájem,  ale  i  pro jejich  kontakt 
s lidmi stojícími vně tohoto úzkého opozičního kruhu.

*
A z východu Čech si  odskočme ještě  do Prahy, kde v den a  čas pohřbu 6.  května 

chystali  protirežimní  aktivisté  na  Staroměstském  náměstí  tryznu  za  Pavla  Wonku. 
Perzekucí, které jsou s tímto spojené, se týká sdělení VONS č. 76219 .

Již v dopoledních hodinách pozatýkala StB několik osob, včetně bývalého mluvčího 
Charty 77 Ladislava Hejdánka, další zůstali pod policejním dohledem, a ostatní pak byli 

16 Dočasná komise předsednictva ČNR pro vyšetření okolností smrti Pavla Wonky,  Wonka – stručný 
přehled, 11. 5. 1990, archiv Poslanecké sněmovny PČR, Praha, s.3, 4. 
17 CHARTA 77 26/88, Za Pavlem Wonkou, Informace o Chartě 77, 1988, roč. 11, č. 10, s. 2.
18 CHARTA 77 28/88, Setkání s americkými lékaři v den pohřbu Pavla Wonky, tamtéž s. 3.
19 Sdělení VONS č. 762, tamtéž, s. 15.
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zadrženi  přímo  na  Staroměstském  náměstí  ještě  před  započetím  akce.  Ta  se  nakonec 
nekonala,  protože  počet  příslušníků  StB  a  VB  na  místě  značně  převyšoval  asi 
třicetičlennou  skupinu  potencionálních  demonstrantů.  Sdělení  zmiňuje  rovněž  zadržení 
manželů Havlových v Trutnově.

Ze  strany  Bezpečnosti  zatýkáním  a  zastrašováním  znemožněné  konání  pražského 
pietního  setkání  si  nenechal  ujít  v článku  „Pravda  proti  výmyslům.  Proč  spěchal  pan 
Hoyer?“ stranický deník Rudé právo. V jízlivé poznámce i tak neseriózního článku potěšil 
své komunisticky kované čtenáře sdělením, že „západní ideodiverzní vysílačky se pokusily  
za  spolupráce  několika  jednotlivců  nepřátelských  našemu zřízení  zorganizovat  demon-
straci na pražském Staroměstském náměstí. Akce skončila pro naprostý nezájem našich  
spoluobčanů fiaskem tím, že se vůbec nekonala.“

*
Pohřeb Pavla Wonky je pochopitelně také významnou zpravodajskou událostí, o kte-

rou se  zajímají  i   takzvané štvavé rozhlasové stanice.  Odpoledne 6.  května,  krátce po 
pohřbu,  sděluje  autor  těchto  řádků  kontaktu  Rádia  Svobodná  Evropa  na  mnichovské 
telefonní  číslo  informace  o  průběhu  pohřbu.  V  nabité  atmosféře  ve  Vrchlabí  se  tato 
záležitost  neobejde  bez  komplikací.  Z  hotelu  Labuť  v  centru  města  je  po  nahlášení 
mezinárodního hovoru vyhozen, uspěje až na nedalekém poštovním úřadě.

A  10.  května  1988  se  ozvou  z éteru  československého  vysílání  Rádia  Svobodná 
Evropa i hlasy maminky a bratra Pavla, Gertrudy Wonkové a Jiřího Wonky, Děkují za 
účast  na  pohřbu a  za  projevy soustrasti.  V relaci  zazní  i  záznam slov na rozloučenou 
pronesených nad rakví Hanou Jüptnerovou.

*
Smrtí Pavla Wonky a jeho pohřbem  „případ Wonka“ rozhodně nekončí. Naopak, což 

se dalo tušit již tenkrát. A dnes, po mnoha  letech, to můžeme s jistotou potvrdit. Netvoří 
ho ovšem jen děsivé okolnosti smrti východočeského disidenta, ale i způsoby koexistence 
této hlavní postavy s tehdejší  komunistickou mocí. Tedy jeho myšlenky, práce a odkaz, 
který  nám zanechal. Je to případ solitéra, jehož nejednoznačný osobní vývoj dosáhl ve 
vztahu k totalitní moci postupně  takové míry nekompromisnosti a odhodlání, že z toho 
člověka i po desetiletích mrazí.

Dny mezi smrtí Pavla Wonky a posledním rozloučením s tímto vězněm svědomí jsou, 
jak je z výše uvedeného textu zřejmé, nabité událostmi. Ty se ale tehdy netýkaly pouze 
blízkých osob a přátel tohoto pětatřicetiletého muže, nýbrž ovlivnily i mnohé další. Skryté 
odpůrce režimu, lidi doposud zastrašené a shrbené, řadové občany, ba i umělce a politiky. 
Ano, „případ  Wonka“ ve své době zasáhl do politiky. A to jak do té domácí, tak  i  do 
mezinárodní. Ale to vše je již jiná kapitola.

***

75



PAVEL WONKA A STB 
Miroslav Petr
(postseminářová úvaha)

Vztahy  Pavla  Wonky  se Státní  bezpečností  jsou  čas  od času  horkým námětem pro  
sdělovací prostředky, ba i pro dokumentární film. A kromě publicistů se k němu vyjadřují i  
ti nejpovolanější, historici. Každopádně k tomu, aby se člověk v tomto tématu orientoval,  
je potřeba znát nejen fakta, ale i umět je zařadit do kontextu místa a doby. A schopnost  
vcítit se do situace disidenta žijícího v pohraničí daleko od existujících hlavních opozič-
ních struktur, jakož i do myšlení samotného hlavního aktéra, nám příběh Pavla Wonky  
nejen oživí, ale ukáže i jeho přehlížený lidský rozměr. 

Co věděl Pavel Wonka o existenci StB můžeme jen odhadovat. Obecné mínění tehdy 
radilo držet se od ní co nejdál. O její struktuře a způsobu práce panovaly pouze dohady. 
V sedmdesátých letech, po řadě odhalení a také vyšetřování takzvaných justičních vražd  
v letech 1968 a 1969, lidé věděli o podílu tajné policie na zločinech komunistů především 
v padesátých letech, o její nejužší vazbě na konzervativní křídlo KSČ a také o tom, že je 
něco jako všemocná a nedotknutelná, že existuje nad zákony. Tohle všechno spolu s onou 
skrytou činností a tajemností umocňovalo hrozivou a obludnou pověst této složky SNB.  

O existenci Pavla Wonky věděla Státní bezpečnost podle svých záznamů již od roku 
1976, jak dokládá ve svém příspěvku zabývajícím se evidencí Pavla Wonky v registrech 
StB badatel Radek Schovánek. Tehdy bylo Wonkovi pouhých 23 let. Čím si tento zájem 
zasloužil? Jednoznačná odpověď neexistuje.  Pavel Wonka se už jako mladistvý zapletl 
v partě kluků do přechovávání zbraní, byl vtažen do vyšetřování kamaráda chystajícího 
útěk na Západ, možná se stýkal s jehovisty, jak to naznačuje jedna dobová zpráva tajné 
policie1. Ostatně dostat se do hledáčku socialistické Bezpečnosti nebylo až tak těžké.

Spis,  který o Pavlu Wonkovi StB vedla,  byl  zničen v prosinci  1989. Z existujícího 
registru vyčteme,  že  jej  vedla  StB postupně ve třech  kategoriích.  Jako  „prověřovanou 
osobu“,  „kandidáta tajné spolupráce“ a „nepřátelskou osobu“.  Tedy nikdy jako agenta, 
vědomého spolupracovníka StB, jak dokládá např. úřední vyjádření ředitele odboru archiv-
ní  a  spisové  služby  ministerstva  vnitra  z roku  2003,  který  na  dotaz  Krajského  úřadu 
Královéhradeckého kraje uvedl,  že  svazek k osobě Pavla Wonky  „byl pod r.  č.  15489 
krátkou dobu veden u okresního oddělení  StB v  Trutnově v  kategorii  „kandidát  tajné 
spolupráce“. K získání jmenovaného ke spolupráci však zjevně nedošlo, protože byl tento 
svazek poté překvalifikován na svazek nepřátelské osoby."2 

1 S-STB Hradec Králové, II.odbor, 1. odd, por. Zdeněk Zeman, Záznam, 28.12.1977, str. 1 a 2.   
2 FROLÍK Jan, MV ČR, odbor archivní a spisové služby, Pavel Wonka – žádost o vyjádření – odpověď, 
27.10. 2003, Praha.
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Přelomový rok
Přelomovým rokem ve vztahu Pavla Wonky a Státní bezpečnosti je rok 1983. Wonka 

je od 2. března převeden do kategorie kandidát tajné spolupráce. V té době má již za sebou 
konflikt v podniku Mileta, v rámci kterého čelí obvinění a následně obžalobě z rozkrádání 
socialistického majetku. Dokonce strávil pět měsíců ve vazbě, než byl po vlastních důsled-
ných protestech propuštěn. Poznává tak poprvé na vlastní kůži celou mašinérii trestního 
řízení od vyšetřovatelů přes soudy až po samotný kriminál.

Okolnosti navázaní bližších kontaktů mezi StB a Pavlem Wonkou v této době nejsou 
jasné. Tvrzení tehdejších příslušníků StB, že s iniciativou přišel Wonka a údajně nabídl 
své služby pro nasazení v zahraničí, ale i v tuzemsku, nelze z nezávislých zdrojů ověřit. 
Ani Wonkova motivace, připustíme-li tuto jeho iniciativu, není jasná. Spekulovat se tu dá 
o jeho obraně před trestním stíháním za ono údajné rozkrádání socialistického majetku, 
spekulovat se tu dá i o upevnění pozice vůči místním funkcionářům od ředitele Milety až 
po okresního prokurátora a soudce, členům KSČ, se kterými se dostal do válečného stavu. 
Nic  tu  nenaznačuje  Wonkův příklonu  k režimu,  nic  nemluví  o  sympatiích  k reálnému 
socialismu. Každopádně, pokud tezi Wonkových námluv s StB připustíme, je to z jeho 
strany hra naivní, nerovná, navíc se může ukázat i nebezpečná.

StB nasazuje na Wonku operativce, jenž právě přibyl z centra a posílil krajskou správu 
StB v Hradci Králové. Wonka totiž, opět dle informací z StB, odmítá s okresními a kraj-
skými  estébáky  jednat.  Poručík  Zdeněk  Špulák,  onen  operativec,  který  se  tak  může 
vydávat  za  pracovníka  centrální  součásti,  získá  Wonkovu  důvěru.  A s důvěrou  i  jeho 
podpis pod závazek spolupráce. Stane se tak 6. července 1983. Jak je zřejmé, tento krátký 
text s podpisem nemá žádnou úřední formu, je psán pravděpodobně Wonkovou rukou na 
proužku papíru, který se podle Špuláka nikdy nestal součástí spisu zájmové osoby. Bizarní 
je i jeho porevoluční znovuobjevení. Wonkův „osobní estébák“ jej totiž vytáhl doma(!) 
„ze šuplíku“ a poskytl redaktorům Lidových novin. Zveřejněn byl 3. června 1992.3

Nedlouho po předložení nabídky spolupracovat s StB předává Pavel Wonka skutečně 
komunistické  tajné  policii  informace,  a  to  rovnou  z oslav  padesátých  narozenin  Olgy 
Havlové na chalupě na Hrádečku.  Agenturní  záznamy StB v rámci  Akce Tomis  (krycí 
jméno  pro  Václava  Havla)  říkají,  že  Pavel  Wonka  z vlastní  iniciativy  sděluje  jména 
několika  osob  z  řady  přítomných  a  také  to,  že  spolu  se  svým  kamarádem  Alešem 
Polanským požádali Václava Havla o doručování Infochu.4 Dlužno podotknout, že pro StB 
to nebyl primární zdroj, že na uvedené oslavě svého špicla měla a Wonka tu mohl tímto 
dále a ještě intenzivněji rozehrávat svoji riskantní zpravodajskou hru.

Podstatné ovšem je, že zájem o Wonku jako budoucího spolupracovníka klesl u StB 
v létě,  resp.  na  podzim 1983,  k nule.  Zkrátka  Pavel  Wonka důvěru  Státní  bezpečnosti 
nezískal  na rozdíl  od zmíněného Aleše Polanského,  pozdějšího regulérního agenta  (od 
roku 1987).  Okolnosti  a  jednání  Pavla  Wonky okolo  oné  oslavy  na  Hrádečku  nebyly 
3 PROCHÁZKOVÁ Petra, VYBULKA Milan, Nedostatek důkazů?, Lidové noviny, 3. 6. 1992.
4 S-STB Hradec Králové, II. odbor, 3. odd, por. Bohuslav Trojan, Záznam... Akce Tomis - oslava naro-
zenin Olgy Havlové, 14. 7. 1983, Hradec Králové, (jedná se o dva „Záznamy“); Infoch – Informace o 
Chartě 77.
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zřejmě  průhledné  ani  pro  samotnou  tajnou  policii.  Nasvědčuje  tomu  právě  protokol 
z výslechu Polanského z července 19865, z doby, kdy byl Wonka ve vazbě a stíhán za svůj 
pokus o kandidaturu do Federálního shromáždění  a StB se urputně snažila získat  proti 
němu maximum poznatků, aby mohl být co nejpřísněji odsouzen. Tedy k mnohaletému 
žaláři za podvracení republiky. 

Z výpovědí bývalých estébáků před orgány policie a parlamentní komisí pro vyšetření 
smrti  Pavla  Wonky  po  roce  1989  vyčuhuje  několik,  zdá  se,  absurdních  výroků,  jako 
kupříkladu  o  Wonkově  zmínce,  že  jeho  strýc  žijící  v Západním  Německu  je  činný 
v Sudetoněmeckém Landsmannschaftu. StB si tu údajně dělala naději na využití Wonky 
coby budoucího zahraničního agenta rozvědky.6  Pravda ovšem byla taková, že jeho strýc, 
se kterým se nikdy v životě nesetkal, byl již v té době, tedy okolo roku 1983, devět let po 
smrti.  To  by  spíše  napovídalo,  že  Pavel  Wonka,  který  ani  německy  nemluvil,  „své“ 
estébáky tahal za nos. Pro krajské vedení tajné Bezpečnosti to nebylo těžké prohlédnout. 
Tato skutečnost by potom vysvětlovala i nemožnost získat Wonku jako agenta, nebo pro 
jinou formu oficiální spolupráce. Wonka byl nejspíše pro StB jako partner nevěrohodný, 
příliš nesmlouvavý kritik, rebel, kterého by si nedokázali koupit, vydírat, ani jej spolehlivě 
uřídit.

Krátké mezidobí
Vraťme se do roku 1984. Pavel Wonka je krajským soudem odsouzen za rozkrádání 

majetku v socialistickém vlastnictví7 a v červnu tohoto roku nastupuje do vězení. Poměry 
v socialistickém kriminále představovaly obecně pro každého vězně zkoušku jeho charak-
teru,  zkoušku  odolnosti  vůči  případným svodům ke  spolupráci  s odd.  vnitřní  ochrany 
(obdoba a prodloužená ruka StB), ke spolupráci za příslib například povolení častějších 
balíčků a návštěv z domova, získání výhod v rámci vězeňského zaměstnání nebo i krácení 
trestu. Touhle zkouškou prochází i Pavel Wonka, odsouzený de facto za  kritiku hospo-
dářských  poměrů  na  pracovišti  a  dost  možná  i  za  kritiku  praktik  okresní  prokuratury 
a okresního soudu, byť „jeho paragraf“ spadá do kategorie hospodářská kriminalita. 

Rozsáhlé policejní šetření v letech 2015 a 2016, které se týkalo jak bývalých Wonko-
vých spoluvězňů  z NVÚ Plzeň-Bory,  tak  i  vězeňských  dozorců hned několika  věznic, 
stejně jako dobové svodky - pravidelná měsíční hlášení náčelníků jednotlivých věznic pro 
Správu SNV ČSR,  žádné  Wonkovo  selhání  svědčící  o  jeho donášení  nebo spolupráci 
s vedením věznic a tajnými službami nepotvrzují8. 

Za pozornost stojí  epizoda z NVÚ Oráčov z roku 1984, kdy se Pavel Wonka odvážil 
požádat u orgánu věznice o telefonát na číslo, které patřilo královéhradecké StB. Za tento 

5 Protokol o výpovědi svědka Aleše Polanského, 14. 7. 1986, odbor vyšetřování StB Hradec Králové. 
6 PČR odb. kriminální. policie Praha, výpověď býv. por. Zdeňka Špuláka, 2. odb. 3. odd. KS StB HK, 25.  
3. 1992, Týniště nad Orlicí.
7 Krajský soud v Hradci Králové, rozsudek, zn. 5 To 298/84, 20. 3 1984, (rozsudek byl po roce 1989 
zrušen jako neplatný a Pavel Wonka plně rehabilitován).
8 PČR, obv. odd. Vrchlabí, Vyrozumění, 30. 4. 2016; Vězeňská služba ČR, Vyřízení žádosti k č.j. KRPH-
80293-23/ČJ-2015-051018, Praha 18. 1. 2016.
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extravagantní  počin se  ho vylekané vedení věznice s chutí  zbavilo, a tak Pavel Wonka 
přesídlil na Bory, což nebylo tehdy vůbec žádné terno.

V době,  kdy  Wonka  „seděl“  na  Borech,  jej  StB  „sesadila“  opět  do  kategorie 
prověřovaná  osoba.  Jako  by  již  odhadovala  jeho  následnou  politickou  radikalizaci. 
A skutečně, po propuštění ze čtrnáctiměsíčního vězení jsou Wonkovy stížnosti a kritika 
ostřejší,  odvážnější  a  míří  stále  výš.  V rodném  Vrchlabí  žádá  odstranění  portrétu 
masového vraha Stalina z kanceláře MěstNV, u justičních institucí vyžaduje, a to zdaleka 
ne jen v kauzách, které se ho osobně týkají, dodržování zákonů, a centrální orgány vyzývá 
k politickým reformám v intencích Gorbačovovy perestrojky.

Nesmírně  odvážným a  pro  komunistický  režim na  výsost  citlivým zásahem bratrů 
Wonkových bylo vyhlášení nezávislé kandidatury na poslance do Federálního shromáž-
dění. Stalo se tak před celostátními volbami na jaře roku 1986. Tohle představovalo pro 
totalitní  moc  větší  nebezpečí  než  mnohonásobná  vražda.  Wonkové  využili  základní 
občanské  právo  dané  sice  ústavou,  ale  ani  vlastní  nejvyšší  právní  normu  nemínil 
komunistický  režim  respektovat.  Propagandistická  bublina  o  socialistické  demokracii 
a právním státě praskla. Wonkové ukázali, že král je nahý. A odveta v plné režii Státní 
bezpečnosti na sebe nenechala dlouho čekat. 

Radikální Wonka. StB zatahuje sítě.
Zastavme se na chvíli u postavy bývalého důstojníka StB, poručíka Zdeňka Špuláka. 

Jak důvěryhodná jsou vlastně jeho svědectví? Tento bývalý estébák  tvrdí, že Pavel Wonka 
byl  ve  spolupráci  iniciativní  a  podával  písemné  zprávy,  které  se  týkaly  nálady  ve 
společnosti,  nikoliv konkrétních osob. Na policii dne 25. 3. 1992 vypovídá, že Wonka 
předával poznatky z oblasti ekologie, k funkcionářům národních výborů a k partajníkům, 
konkrétněji  pak  zmiňuje  informace  kriminálního  charakteru  o  předsedovi  senátu 
trutnovského soudu. Dokládá rovněž, že Pavlu Wonkovi vyplatil dvakrát finanční odměnu 
v řádu několika stovek korun. Podle něj si Wonka „spoluprací“ s StB „snažil krýt záda“.9 

Zdeněk Špulák, mimochodem později řídící orgán již zmíněného Aleše Polanského, se 
po roce 1989 stylizoval do role „velkého kamaráda“ Pavla Wonky. Svůj „přátelský“ vztah 
k pronásledovanému  opozičníkovi  dokázal  „skvěle“  už  jen  tím,  že  v reakci  na  onu 
nezávislou kandidaturu Pavla Wonky na poslance do Federálního shromáždění sám vypra-
coval  „Návrh na zahájení vyšetřování a realizaci objekta akce Novák č. 15489“,  který 
schválil náčelník správy StB KS SNB v Hradci Králové pplk. Josef Hakl 22. května 1986. 
Šifra  Novák  byla  totiž  krycí  jméno  pro  Pavla  Wonku.  Špulák  v závěru  tohoto  dvou-
stránkového  dokumentu  uvádí:  „Na  základě  rozhodnutí  krajského  prokurátora  a  po  
konzultaci na Generální prokuratuře předkládám návrh na trestní stíhání Pavla Wonky  
podle  §  100  tr.  zákona  …  Cílem … je  zamezení  trestné  činnosti  Pavla  Wonky,  který  
aktivně vystupuje proti socialistickému zřízení v ČSSR“.10

Pozoruhodné a významné z hlediska Wonkovy údajné spolupráce zůstává také to, že 
9 PČR, Úřad vyšetřování Praha, Protokol – zápis o podání vysvětlení, 3. 4. 1992 v Čermné nad Orlicí.
10 S-StB Hradec Králové, Návrh na zahájení vyšetřování a realizaci objekta akce „Novák“ č. 15498, 22. 5. 
1986, str. 1 a 2, ...vypracoval por. Zdeněk Špulák. 
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disident je stíhán i za kontakty s osobami, u kterých před časem údajně sám a iniciativně 
navrhl, že o nich bude informace získávat.  Ve Špulákově zdůvodnění návrhu na trestní 
stíhání je pak uvedeno, že „udržuje aktivní styky na osoby z řad čs. opozice“. Jmenován tu 
je mimo jiné Václav Havel a Anna Šabatová.

Že tu nešlo o žádnou postranní a zanedbatelnou aktivitu StB, nýbrž o akci pro osud 
Pavla Wonky přímo klíčovou, je zcela zřejmé. Tato Špulákem navržená operace totiž stála 
u  počátku  disidentova  tragického  konce.  Tak  už  o  čtyři  dny  později  po  schválení 
navrženého materiálu byli bratři Wonkové, Pavel a Jiří, zatčeni, následovala rok trvající 
vazba,  odsouzení,  v případě Pavla komunistický koncentrák Minkovice a  opět  věznice 
Bory. Pavel Wonka prožívá doposavad nejtěžší chvíle svého života. Volí totiž extrémní 
formu  rezistence,  neuznává  nespravedlivý  rozsudek,  odmítá  uznat  statut  vězně,  a  tím 
i  plnění  například  pracovních povinností  odsouzených.  Konflikt  je  vyhrocený  na  ostří 
nože, Wonku uvrhnou do samovazby, drží hladovku a jde mu o život. Ale neustoupí.   

StB se na scéně objevuje až při propuštění nyní již i za západními hranicemi známého 
československého politického vězně z pankrácké věznice v Praze.  Provází  ho poměrně 
zvláštní  fakt,  totiž  to,  že  Wonku z vězení  odváží,  nejprve na služebnu VB v Trutnově 
a pak až domů do Vrchlabí, dva příslušníci StB z krajské správy SNB v Hradci Králové. 
Jedním z nich je Wonkův „osobní estébák“ por. Zdeněk Špulák z II. odboru 3. oddělení, 
který cestu  využil  k přemluvení  Wonky,  aby se  právě teď při  návratu z výkonu trestu 
dostavil k sepsání podmínek ochranného dohledu na uvedené policejní stanici v Trutnově.

Pavel  Wonka  „na  svobodě“  stupňuje  svůj  nekompromisní  boj  s režimem.  Ve  své 
kritice moci notně přitvrdil. Kupříkladu vyzývá prezidenta Husáka k odstoupení z funkce 
a  podává  žalobu  na  generálního  prokurátora.  A  také  zcela  ignoruje  povinnost  danou 
podmínkami  ochranného  dohledu,  aby  se  denně  hlásil  na  místním  oddělení  Veřejné 
bezpečnosti.  Zároveň již uvažuje o emigraci do Spolkové republiky Německo. A právě 
v souvislosti  s vyřizováním  žádosti  o  vystěhování  dostane  předvolánku  na  vojenskou 
správu do Trutnova. Tady je 5. dubna 1988 přepaden příslušníky Bezpečnosti a zatčen. 

Role StB při sledování Wonky, jeho vylákání z domova a úloha při organizaci zajištění 
objekta uniformovanými příslušníky VB nebyla ani během vyšetřování této akce po roce 
1989 rozklíčována. Mlžení vypovídajících příslušníků VB i StB to neumožnilo. Dá se však 
předpokládat,  vzhledem  k technickému  a  agenturnímu  potenciálu  tajné  policie  (měla 
v okruhu  přátel  a  známých  Pavla  Wonky  minimálně  dva  informátory)  a  také  jejím 
kompetencím, že tato role nebyla zanedbatelná.

Pavel Wonka je tedy opět zatčen a uvržen do vazby. Zbývá mu pouhých 21  dní života. 
Šest dní před smrtí se s ním v Hradci Králové koná soud, kde ho, vězně dopraveného do 
soudní  síně  na  kolečkové  židli,  soudkyně  trutnovského  okresního  soudu  Marcela 
Horváthová odsoudí na pět měsíců do vězení za nedodržování onoho ochranného dohledu. 
Soudní  jednání  se  koná  bez  vědomí  rodiny  a  bez  veřejnosti.  O  dvou  přítomných 
neznámých  pánech  lze  usuzovat,  že  zastupovali  skrytě  a  nenápadně  fungující  Státní 
bezpečnost. To je také její poslední doložitelná, resp. předpokládaná stopa za života Pavla 
Wonky. Pro úplnost však dodejme, že příslušníci  StB měli  neomezený přístup na celu 
číslo 138 na oddělení IIIA královéhradecké věznice, kde Pavel Wonka několik dní pod 
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dohledem bachařů vazební věznice a bez potřebné lékařské péče, postupně, řečeno laicky, 
umíral.

Závěrem
Smrt  Pavla  Wonky  však  neznamená  vyškrtnutí  jména  tohoto  východočeského 

disidenta z agendy StB. Naopak. Smrtí Pavla Wonky začínají tajným skutečné manévry. 
Události okolo pitvy a pohřbu jsou toho dokladem, viz příspěvek „Pavel Wonka od smrti 
po poslední rozloučení“. Toho se zúčastnil i por. Zdeněk Špulák. Samozřejmě služebně.

Zbývá dodat, že v dubnu 1987 převedla StB Pavla Wonku do kategorie NO (nepřá-
telská  osoba),  což  jen  formálně  potvrzuje  její  rezignaci  na  získání  jmenovaného  pro 
budoucí spolupráci. 

Při  hodnocení  osobnosti  Pavla  Wonky se  často  opomíjí  jeho  písemná  pozůstalost. 
A  právě  její  prostudování  může  pomoci  lépe  porozumět  jeho postojům a  krokům jak 
v právní, tak i v politické oblasti. V ní nalezneme Wonkovy společensko-politické úvahy, 
které nazval „Teze politického vězně československého státu“11. Pavel Wonka napsal také 
řadu  právních  rozborů,  komentářů  k aktuálním událostem a  nespočet  úředních  podání. 
Část  z toho  sdružil  do  souboru  „Dokumenty  Pavla  Wonky,  politického  vězně  česko-
slovenského státu“. 

Pokud jde o Wonkovu politicko-ideovou orientaci, tak ač nekomunista, byl horlivým 
přívržencem Gorbačovových reforem, přestavby socialismu. Tedy demokratizace společ-
nosti, její větší otevřenosti a samozřejmě fungujícího právního státu.

Nepřehlédnutelná je Wonkova advokátní praxe právního poradce-samouka. Nabízela 
bezplatnou  pomoc  pro  lidi,  kteří  ztratili  důvěru  v oficiální  právníky,  pro  lidi,  kteří  se 
dostali do sporu s úřady. Ve vazbě i ve výkonu trestu pomáhal v právních záležitostech 
spoluvězňům. Touto svojí  mimořádnou aktivitou si  nezískával  pochopitelně jen přátele 
a  obdivovatele.  Když  k tomu  přičteme  jeho  často  umanutou  kritiku,  která  dokázala 
bazírovat i na detailech, a zatvrzelost při obhajobě vlastních stanovisek a postojů, pak před 
námi vyvstává Wonkova značná „schopnost“ si odpůrce a nepřátele přímo pěstovat. Zdá 
se, že empatie v mezilidských vztazích, jakož i taktika spojená s kompromisy, nebyly jeho 
silné stránky.

 Ve zkratce lze Pavla Wonku charakterizovat jako nadprůměrně inteligentního a také 
vysoce sebevědomého pracovitého mladého muže s ambiciózními rysy, kterému nechy-
běla  odvaha,  nebo  chcete-li,  silná  vůle  tlumící  instinkt  sebezáchovy.  Neodmyslitelně 
k němu patří i obdivuhodné úsilí po sebevzdělávání v právní oblasti. Právem žil, na právo 
spoléhal, od něj se nedokázal zcela odpoutat ani ve všedních situacích.

Pavel Wonka viděl dál a hloub než většina z nás. Rozeznával metastáze zkaženosti 
v justici a vězeňství,  ve společnosti,  v administrativě státu a v komunistické státostraně 
a  nemínil  k tomu  rozhodně  mlčet.  To  by  bylo  zcela  proti  jeho  přesvědčení  idealisty. 

11 Z nich vychází  publikace autora těchto řádků „Pavel Wonka 1953 – 1988, Rozhovory před smrtí“, 
Hradec Králové 2012.
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Idealisty,  který  věřil  v právo  a  spravedlnost  a  také  v úspěch  perestrojky.  Poslední  to 
možnosti,  jak  tvrdil,  kterak  reformovat  upadající  socialistickou  společnost.  Bylo  by 
chybou  ho hodnotit  jen  podle  jednoho či  dvou  kontroverzních  počinů.  Ostatně  i  jeho 
nesmlouvavý způsob rezistence proti komunistické moci završený tragickým koncem něco 
převelice důležitého vypovídá. Vypovídá o síle osobnosti a v posledku i o jasné trajektorii 
disidenta, kde spolupráce se Státní bezpečností komunistického státu neměla místo.

***
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INFORMACE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Jan Adamec
galerista a fotograf

Název příspěvku do semináře
Výloha normalizace, výstava fotografií
Organizace: Galerie FONS
Odborné zaměření
Současné české výtvarné umění a fotografie

Profesní působení
Kurátor Galerie FONS firmy Stapro s. r. o., Pardubice (od roku 1998).
Spolupráce s alternativní scénou - Divadlem 29 (od roku 2001): soubory Hráči, Hráči II  a 
Hráči III. 
Fotografické workshopy v letech 2004 a 2005 mapující zanikající industriální architekturu 
Ostravy. Fotografie byly prezentovány na výstavách „Ostrava – periferie nebo co?“  

Doplňující informace
Fotografuje s přestávkami od začátku 80. let minulého století.
Autor mimo jiné fotografických cyklů České výlohy 80. a 90. let ,Tři portréti a  Letmé 
podoby samoty.
Řada  samostatných  i  společných  výstav  v  tuzemsku  i  v  zahraničí,  a  to  od   několika 
samostatných jednodenních výstav „Na plotě"  v zahradní restauraci v Drozdicích (1982 - 
84) až po výstavu „2 : 1“ (Jan Adamec, Pavel Šmíd, Radek Kalhous) v Galeria Sztuki 
Aktualnej ve Vratislavi (2013).
Mimo jiné  spoluautor  publikací  Jméno Vokolek a  Alva Hajn ve vzpomínkách  a  foto-
grafiích (s Bohdanem Holomíčkem).

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 
historik

Název příspěvku do semináře
Poslední mrtvý politický vězeň. Ohlasy na smrt Pavla Wonky.
Organizace: ÚSTR
Odborné zaměření
Československé dějiny 20. století; opozice a odpor proti komunistickému režimu; polsko-
československé vztahy

Profesní působení
1993–1998  magisterské  studium,  Univerzita  Hradec  Králové,  učitelství  pro  3.  stupeň, 
obor: český jazyk a literatura, dějepis.
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1999–2000 středoškolský učitel, Gymnázium Špitálská, Praha 9, výuka předmětů: český 
jazyk, dějepis a základy společenských věd. 
Odborný asistent, Katedra humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, Česká země-
dělská univerzita v Praze, výuka politologických předmětů. 
Odborný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v.v.i., Praha. 
Vedoucí oddělení výzkumu, Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 
Praha. 
Ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha. 
Vedoucí oddělení, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha. 
Člen programové rady časopisu Pamięć i Sprawiedliwość. 
2013 – jmenován ministrem kultury obsahovým expertem v oblasti kinematografie a čin-
nosti v oblasti filmové vědy. 
2014 – člen poradního týmu pro vybudování Muzea Jana Palacha ve Všetatech. 
Spolupráce s organizacemi Jeden svět na školách (Člověk v tísni) a Moderní dějiny (Pant). 

Doplňující informace
Autor mimo jiné publikací a statí:
Formy opozice a odporu proti komunistickému režimu v ČSSR a v PLR (70. a 80. léta 20. 
století). 
Politická represe v komunistickém Československu 1948–1989. 
Vysoce  znepokojující  záležitost.  Edice  dokumentů  o  smrti  Pavla  Wonky  z  archivu 
Ministerstva zahraničí USA. 

Aleš Březina 
novinář, Toronto, Kanada

Název příspěvku do semináře
Fešácké kriminály: Pankrác, Libkovice a Bory. Srovnávací úvaha.
Organizace: Satellite 1-416
Odborné zaměření
Poselství evangelia, česká a kanadská politika, sport, film

Profesní působení
V ČSSR: Střední průmyslová škola spojové techniky.
Student Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, vyloučen.
Pracovník v lese, figurant, vrtný dělník, pracovník na resuscitačním oddělení, politický 
vězeň, zaměstnanec Preciosy, manipulační pracovník poštovní přepravy.
V Kanadě: uklízeč,  pracovník v lese a redaktor v krajanských novinách Nový domov, 
Toronto.
Spolupracovník rozhlasových stanic  Hlas  Ameriky,  Svobodná Evropa a  Radio  Canada 
International.
Od dubna 1991 šéfredaktor a majitel krajanských novin Satellite 1-416, Toronto.
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Ocenění
2017 osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu

Doplňující informace
Signatář Charty 77
Odpírač vojenské služby z důvodu svědomí
Věznění v NVÚ Pankrác, Libkovice a Bory
1980 emigrace do Kanady
Autor filmu a publikací:
… a andělé jeho bojovali, experimentální film 
Kings of the Ice A History of World Hockey (spoluautor)
Řetěz bláznů 

Dr. Łukasz Kamiński
polský historik

Název příspěvku do semináře
Komunistické režimy a političtí vězni, souhrnný pohled 
Organizace: Platforma evropské paměti a svědomí (Platform of European Memory and 
Conscience), Praha, president
Historický institut Vratislavské university
Odborné zaměření
Moderní polská historie

Profesní působení
Vystudoval Vratislavskou univerzitu. V roce 1999 získal titul doktora humanitních věd.  
V roce 2008 se stal signatářem Pražské deklarace o svědomí Evropy a komunismu.         
 V letech 2011 až 2016 byl prezidentem polského Ústavu národní paměti (Instytut Pamięci 
Narodowej).

Ocenění
Řád znovuzrozeného Polska, Zlatý kříž za zásluhy 
Řád za zásluhy Maďarské republiky
Veteránský pamětní kříž "Vítěze"

Doplňující informace
Autor a spoluautor mimo jiné:
Wokół praskiej wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, IPN, Warszawa 2004.
Między  przymusową  przyjaźnią  i  prawdziwą  solidarnością:  Czesi  -  Polacy  -  Słowacy 
1938/39-1945-1989 (spoluautor Petr Blažek).
A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944-1989.
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Jiří H. Kubík 
patrně nejmladší politický vězeň

Název příspěvku do semináře
Svědectví spoluvězně Pavla Wonky o podmínkách v komunistických lágrech
Organizace: Výbor na odhalování teroru KSČ v lágrech, o.s. 
Konfederace politických vězňů
Východočeská pobočka Amnesty International
Odborné zaměření
Dokumentace zločinů páchaných na politických vězních v ČSSR
Právní pomoc bývalým politickým vězňům

Profesní působení
Po roce 1989 příslušník Policie ČR (do 1993), poté živnostník
Právní poradenství

Doplňující informace
Za protikomunistický odpor a odboj prováděný v letech 1978 - 1983 (pobuřování) a 1981 - 
1983 (vojenská  špionáž)  trest  odnětí  svobody 4,5 roku.  Vojenská sabotáž  však nepro-
kázána, a tak StB vykonstruovala delikt propagace fašismu coby diskreditaci politického 
vězně-antifašisty.
1983 - 1988 pracovní tábor Minkovice.
1989 „špionáž“ týkající se rudého koncentráku NVÚ Minkovice v šetření StB. Ta ale již 
nestihla zasáhnout.
1992 neúspěšná kandidatura do parlamentu za KAN. 

Mgr. Klára Pinerová, Ph.D. 
historička

Název příspěvku do semináře
Proměny vězeňského systému v období normalizace v českých zemích
Organizace: ÚSTR
Odborné zaměření 
Moderní hospodářské, sociální a kulturní dějiny; české moderní dějiny; vězeňství 
v Československu a v Německé demokratické republice; intelektuálové a KSČ; 
protikomunistická resistence 

Profesní působení
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Institut der Leibniz-
Gemeinschaft – vědecká pracovnice. 
Archiv bezpečnostních složek, archivářka. 
University of Alberta, The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies 
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(Edmonton, Kanada) – vědecká pracovnice.
Univerzita Karlova v Praze, vyučující a vědecká pracovnice.
Technická univerzita Liberec, vyučující.
Ministerstvo obrany České republiky – odborná a výzkumná pracovnice. 

Stipendia:
Leibniz-DAAD Fellowship (Německo)
Czech doctoral Research Fellowship (Kanada)
TÖMER Universitesi, Istanbul (Turecká republika)
University of Vienna (Rakouská republika)

Ocenění
2008 Cena E. M. Remarqua – udělena Česko-německou komisí historiků 

Doplňující informace
Autorka mimo jiné:
Do konce života. Političtí vězni padesátých let - trauma, identita, adaptace.
Českoslovenští političtí vězni. Životní příběhy.
Techniky brainwashingu využívané pracovníky Státní bezpečnosti a jejich následky. 
Stigmatizace politických vězňů po jejich propuštění v letech 1960–1989. 
Autorka dalších česko- i cizojazyčných článků.

Miroslav Petr
občanský aktivista

Název příspěvku do semináře
Pavel Wonka od smrti po poslední rozloučení
Pavel Wonka a StB
Organizace: v důchodu
Odborné zaměření
Ekologická problematika
Cyklistická doprava
Dobrovolník v neziskovém sektoru

Profesní působení
Kulisák
Poštovní kartista
Dělník kanalizace
Vodárenský dispečer

Ocenění
2017 Cena za přínos k rozvoji EVVO v Královéhradeckém kraji
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Doplňující informace
Člen Demokratické iniciativy
Spoluzakladatel Ekologické společnosti
Předseda východočeské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)
Autor spisku o Pavlu Wonkovi Rozhovory před smrtí

Radek Schovánek
dokumentarista, badatel

Název příspěvku do semináře
Pavel Wonka v dokumentaci StB
Organizace: Ministerstvo obrany ČR
Odborné zaměření
Výzkum československého komunistického režimu
Archivy StB

Profesní působení
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
Ústav pamäti národa 
Ústav pro studium totalitních režimů 
Ministerstvo obrany ČR

Ocenění
2017 osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu

Doplňující informace
Autor mimo jiné publikací:
Svazek Dialog. StB versus Pavel Kohout (Paseka 2006).
Přikládáme  sekeru  ke  kořenům  lži.  Rozhlasové  projevy  programového  ředitele  Rádia 
Svobodná Evropa v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida (spoluautor Petr Blažek). 

Pavel Šremer, prom. biolog
environmentální manager, t. č. důchodce

Organizace: 
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), místopředseda (1997 až 2006 její předseda)
Odborné zaměření: 
problematika udržitelného rozvoje, ekologie

Profesní působení
1990  kooptován  do  Federálního  shromáždění  jako  poslanec  za  Stranu  zelených,  člen 
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výboru pro životní prostředí Sněmovny lidu FS.
1991-1992  náměstek  federálního  ministra,  předsedy  Federálního  výboru  životního 
prostředí,  Josefa  Vavrouška,  krátce  i  poradce  Václava  Havla  pro  ekologické  otázky. 
1992-1997 programový ředitel pro životní prostředí Amerických mírových  sborů v ČR.
1997 – 2005 zástupce ředitele v České inspekci životního prostředí. 
2006 -  2010 ředitel  odboru politiky životního prostředí  na Ministerstvu životního pro-
středí. 

Ocenění
Křesadlo 2001, cena pro dobrovolníky 
2001 Cena ministra životního prostředí
2012 Cena Josefa Vavrouška za celoživotní dílo 

Doplňující informace
Činný v protirežimní organizaci Hnutí revoluční mládeže. Za své aktivity proti okupaci 27 
měsíců vězněn ve vazební věznici Ruzyň a ve věznici Plzeň-Bory.
Signatář Charty 77.
Aktivista v Slovenském svazu  ochránců přírody a krajiny (SZOPK).
Spoluzakladatel Strany zelených na Slovensku (v listopadu 1989) a její místopředseda. 
1992 spoluzakladatel Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ). 
Autor či spoluautor:
Návrhy chráněných území v oblasti Bratislavy, Malých Karpat a Záhoří, 1978-1989. 
Návrh na vyhlášení trilaterálního mezinárodního parku Podunají, 1987.
Bratislava nahlas, publikace o životním prostředí Bratislavy, 1987.
Strategický plán České inspekce životního prostředí v rámci projektu Phare.
Integrované a plánované prosazování zákonů v životním prostředí, 2005.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010 – 2030.
Strategie udržitelného rozvoje Městské části Praha 12 na léta 2013 – 2020.

Bc. František Stárek 
badatel

Název příspěvku do semináře
Socialistické vězení na vlastní kůži. Rozhovor.
Organizace: ÚSTR, Oddělení výzkumu 1945-1989 I.
Odborné zaměření
Československý underground; činnost Charty 77; samizdat (redakce, výroba, distribuce, 
konspirace); vězeňství v 70. a 80. letech 20. století
 
Profesní působení
Figurant, uklízeč, lesní dělník, topič...
1979 – 1990 Vydavatel a šéfredaktor časopisu Vokno. 
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1996 bakalářské studium, Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta, obor Státní 
správa.
1990 – 2007 Úřad pro ochranu ústavy a demokracie (ÚOÚD), Federální informační služba 
(FIS), Federální bezpečnostní informační služba (FBIS), Bezpečnostní informační služba 
České republiky (BIS ČR) – vedoucí pracovník kontrarozvědky. 
Od roku 2008 Ústav pro studium totalitních režimů. 

Ocenění
V roce 2003 mu byla Václavem Havlem udělena Medaile Za zásluhy druhého stupně v 
oblasti bezpečnosti státu
2017 osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu

Doplňující informace
Poprvé byl odsouzen v kauze „Plastic People“ za organizování koncertů a šíření samizdatu 
– podmínečný trest, půl roku ve vazbě. 
Signatář Charty 77.
1981 trest dva a půl roku odnětí svobody coby iniciátor organizované skupiny vydávající 
časopis Vokno (§ 202 výtržnictví), NVÚ Příbram-Bytíz.
V únoru 1989 s manželkou Ivou Vojtkovou odsouzen rovněž ke dvěma a půl roku vězení 
za trestný čin pobuřování (§ 100 odst. 4 tr. zák.), NVÚ Horní Slavkov. 
Spoluautor mimo jiné knihy Baráky, souostroví  svobody a 40-dílného dokumentárního 
cyklu o paralelní kultuře Fenomén Underground.
V roce 2016 kandidoval neúspěšně v senátních volbách za ODS.

Mgr. Jarmila Stibicová
lidskoprávní aktivistka

Organizace: v důchodu
Odborné zaměření
Anglický a český jazyk
Lidskoprávní oblast

Profesní působení
Středoškolská učitelka
Uklízečka
Překladatelka

Ocenění
Cena příběhů bezpráví
Medaile Václava Bendy
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Doplňující informace
Signatářka Charty 77.
1969 podmínečně odsouzena za letákovou akci.
Vězněná vazebně.
Spolupracovnice Amnesty International, koordinátorka Východočeské skupiny Amnesty 
International (do r. 2013) a koordinátorka výchovy k lidským právům v ČR (do r. 2000). 
Členka vězeňské prověrkové komise.  

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. 
historik

Název příspěvku do semináře
Zájem Amnesty International a dalších zahraničních iniciativ o československé vězně 
Organizace: Vojenský historický ústav v Praze, vědecký pracovník
Odborné zaměření
České poválečné dějiny; problematika vztahů občanů a moci v letech 1948-1989, např. 
činnost bezpečnostních složek totalitního režimu a perzekuce občanů. Problematika exilu, 
zejména  zahraniční  rozhlasové  vysílání  pro  Československo.  V  poslední  době  proble-
matika druhého a třetího odboje a Československá lidová armáda v době normalizace a její 
působení v rámci Varšavské smlouvy.
 
Profesní působení
Dokumentarista a později vedoucí oddělení dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřo-
vání zločinů komunismu Policie ČR. 
Ministerstvo vnitra – odbor Archiv bezpečnostních složek, odborný pracovník a později 
vedoucí oddělení dokumentace. 
Ústav pro studium totalitních režimů, vedoucí oddělení dokumentace. 
Od  října  2008  pracovník  historicko-dokumentačního  odboru  Vojenského  historického 
ústavu v Praze.
V roce 2012 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR za člena Etické komise 
České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona 
262/2011 Sb., následně zvolen místopředsedou Etické komise. 
Je členem redakční rady časopisu Paměť a dějiny.
Člen českého výboru Mezinárodní komise pro vojenskou historii.

Doplňující informace
Signatář Charty 77
Dělník
Člen Amnesty International
Autor mimo jiné:
Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989
Vývoj československého vězeňství v letech 1948-1989
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Amnesty International a Československo

Jiří Wonka
nositel údělu rodu Wonků

Organizace: v důchodu
Odborné zaměření
Správce odkazu bratra, Pavla Wonky
Archivní činnost

Profesní působení
Vedoucí skladu v OPS Náchod (do 29. 5. 1986)

Ocenění
Torzo naděje, cena Nadačního fondu angažovaných nestraníků a Národní knihovny
2017 Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu

Doplňující informace
Signatář Charty 77.
1986 pokus o kandidaturu do Sněmovny národů Federálního shromáždění. 
V letech 1986 - 1987 jeden rok vazebně vězněn.
Zasadil se o zrušení čtrnácti rozsudků nad bratry Wonkovými.
Ve vazbě i v roce 1995 - propuštěn po zásahu krajského soudu v Hradci Králové. Trestní 
stíhání  za  údajný  útok  na  veřejného  činitele  (na  příslušníky  policie)  zastavila  milost 
prezidenta V. Havla.

***
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>>VYSVĚTLIVKY<<

ACAT Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, Akce křesťanů za zrušení 
mučení, francouzská lidskoprávní organizace založená v roce 1974

Amnesty International – mezinárodní organizace usilující o dodržování lidských práv      
činná od roku 1961, oceněna Nobelovou cenou míru

Asanace akce Asanace – krycí název operace StB s cílem donutit vytipované osoby k 
emigraci

BBC britská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost
ČNR Česká národní rada
ČSSR Československá socialistická republika
FIDH International Federation for Human Rights, Mezinárodní federace pro lidská 

práva, nevládní organizace působící již od roku 1922
FS ČSSR  Federální shromáždění ČSSR 
glasnosť označení politiky větší otevřenosti vůči vlastním občanům v SSSR a v zemích 

východního bloku 
Helsinki Watch – americká nevládní organizace monitorující dodržování závazků států-

signatářů Helsinské deklarace z roku 1975
Hlas Ameriky - rozhlasová stanice vlády USA vysílající do zemí s omezeným přístupem 

ke svobodným informacím
Charta 77 nejznámější čsl. občanská iniciativa usilující o dodržování lidských a občan-

ských práv v ČSSR
IMV Inspekce ministra vnitra
Infoch Informace o Chartě 77, disidentský samizdatový zpravodaj
IGFM International Geselschaft für Menschenrechte, Mezinárodní organizace pro 

lidská práva, založena ve SRN v roce 1972
KBSE Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě – proces politického uvolně-

ní založený na mezinárodních smlouvách a diplomatických jednáních 
KSČ Komunistická strana Československa, ÚV KSČ - ústřední výbor KSČ
KSSS Komunistická strana Sovětského svazu, ÚV KSSS - ústřední výbor KSSS
MěstNV městský národní výbor
MS ČSR Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
NSR Německá spolková republika, Západní Německo, také v podobě SRN
NVS  nápravně výchovná skupina    
NVÚ  nápravně výchovný ústav, věznice
VB Veřejná bezpečnost, složka Sboru národní bezpečnosti, policie, OO VB - 

obvodní oddělení VB
OVS okresní vojenská správa
ochranný dohled – součást trestu odsouzené osoby; umožňoval policejní kontrolu a 

perzekuci osoby propuštěné z výkonu trestu
perestrojka - přestavba společnosti, reformní politický směr v Sovětském svazu v druhé 

polovině 80. let 20. století
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Plastic People -The Plastic People of Universe (PPU), česká undergroundová hudební 
skupina

Pravda sovětský komunistický deník, tiskový orgán  Komunistické strany Sovětského 
svazu

Preciosa n. p. - státní podnik, výrobce křišťálového skla; využíval otrocké práce vězňů 
pracujících v nelidských pracovních podmínkách

Rudé právo - ústřední tiskový orgán KSČ; privilegované noviny
SNB Sbor národní bezpečnosti, policie
SNV Sbor nápravné výchovy, vězeňská služba; ÚSNV - ústav Sboru nápravné 

výchovy, SSNV - Správa sboru nápravné výchovy
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
StB Státní bezpečnost, tajná komunistická policie
Sudetoněmecký landsmanšaft (Sudetendeutsche Landsmannschaft) - krajanské sdružení 

Němců nuceně vysídlených ze Sudet
Svobodná Evropa - Rádio Svobodná Evropa (RSE), rozhlasová stanice financovaná 

Kongresem USA vysílající do zemí s omezeným přístupem ke svobodným 
informacím

underground - „podzemní“ kultura vymezující se proti kultuře oficiální, jakož i životní-
mu stylu a hodnotám prosazovaným komunistickým režimem

ÚSTR Ústav pro studium totalitních režimu, založen v r. 2007
VONS Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, disidentská organizace založená v 

r. 1978
***
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Výloha normalizace 1, foto Jan Adamec 



Výloha normalizace 2, foto Jan Adamec 



 



 



NVÚ Minkovice, vnitřní brána, 1987. 

Cáchovací hranice pro odpočítávání vězňů při přechodu z otrokářské 

manufaktury PRECIOSA n. p. do samotného lágru na baráky. 

 



Pavel Wonka v evidenci StB 



 
Pohřeb Pavla Wonky, Vrchlabí 6. 5. 1988 

foto Přemysl Fialka 
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