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S6lista, s nímZJsou
stále potíže

žrvorA §MRT
ončlxlpAyIÁwoNKy

, 26. dubna 1988 zemřcl v lrálo-
vélradecké věznici 351etý Pavel

- Wonka z Vrchlabí. Jeho smrt se
stala přcdmětcm dohadt, zkou_
mání i vyšcdováníuž před ětyř_
mi roky a jc jím dodncs. Nyní
§c navíc, v souvislosti s člán-
kem v Lidovýcb novinách
(Pokus o altemativní portét

"-ě§.e?&_3._!99_2), e§tal !$ .,.

přetřes i Wonkův život.
My jsmc sc počíníním a osu-
dcm Pavla Wonky_zabývali v
Hlavou proti zdi (Zivot a doba
občana Pavla Wonky) vc Víkcn-
du MF 17. února 1990. Ani s od-

: §hrp€m Času nemáme na naŠcm
porEétu §vérázného zastáncc
práva co měnit.
Pavel Wonlta byl složitá osob.
nost, krcrá zarputilým posazo-
váním své pravdy vzbuzovala
najedné sbaně sympaťc mnoha
stdně snýšlejíďcb, alc bojáo-

, :tějších, a na druhé straně ncli-
'oost a nevoli r0zných lidía také
rířadú. Pro jedny byl právník-
samouk Wonka neohroženým
bojovnftem proti všcmocné sha-
nicko-stánú mašinérii, pro druhé
věčným kvcrulantem a "poťžis.
teaii případně protispole&n-
ďcýmživlcm.
Před šcsti roky Pavel Wonka
spolu sc svým braEem Jiřím vy-
hlásil neávislou kandidaturu do
Fcdcrálního úromáždění - i
když to ncodporovalo ádnému
zákonu, zbjmě tím překročil
mczc, v nicM jej vládnouďsba-
na byla ochotnaja&žtakž tolcro-
vat. On i bratr byli dcn po tch-
dejších volbách zatčcni a vc
vazbě strávili celý ro\ načcž

byli oba odsouzeni (za pobuřo-
vánf; k nepodmíněným restům
odněí svobody. Zatímco Jiří byl
propuštěn s podlomeným zdra-
ťm na svobodu, Pavla Wonku
už policejně-justiění soukoť nc-
pustilo a scmlclo.
Mlelo jej nelíto§tně, píotožÉ
stále odmítal sklonit hlaw a po-
drobit se. Nepodřídil sc ani rcži
mu ocbranného dohlcdu, který
mu byl nďízen po ptopušĚníz
poslednibo výkonu Ec§tu v
rlnoru 1988. Kvůli tomuto vzdo-
ru byl znow zatčcn, uvržca do
vazbv a vc óídačcném staw od-
souzin. Šcst dnů po soudním ří-
zcní, k němuž vyhladovělý a nc-
mocný muscl být přivczen na
pojízdném křeďc, odsouzený v
cele zpmlel.

PozADÍž§loTA

-

pavel \ty'onka nebyl sigtatářem
Charty 77 ani členem ňk;eéz
disiden§kych organizací. Byl só-
listou, který híál (a zahtával si)
podle vlastních not. Autoři člán-
ku v Lidových novinách použili
při vykreďování jeho naltemativ-

níhon portrétu anonymních (l)
wědcctví někdejších pracovnftů
StB, kt€ffťc. či méně oteťeně
naztačují, že Wonka byl jejich
spolupracovníkem, ba pňítclem.
S anonymními nwědkyn, kteří
ani nejsou ochotsti vypoťdat do
prolokolu, se ovšem obďátě po-
lemizujc. A ještě obťfuěji nařče_
nému, který jc po smrti...
Jiff Wonka, brar zemřlého,
však má k článku co dodat: nJc

pozoruhodnd žcptdvě v době
rvýců údq| ných lntenzívníc.h
gtyků s §tB, tedy v noce 1981,
byl Pavel popné odgouzen.
Tento rozsude§ rouvieeJící r

manželslýml neshodamt a za.
ložený ne rlddném porušov6
ní domovní svobody nebo -

Jak Pavel říIral - na vnlknuť
do vlastního bytu, byl po brat-
rově pětlletém úsllí trakon€c
zrušen.Ale odvlnulo se od n§
další posuzovtfuí Pavlovýcb
skutků dalšíírt prolnrrótory e
soudcl . rrzhledem k tomuto
rozsudlo mu pak přt přSťc.h
goudníc} ffué!ích mobll new-
hov*t eukMdat nepodmínčný
tresL..
V článku uvádíjcden z nejmeno-
voných cstébák0, že ?avel
udžoval od zaótku 80, let
styky sc strýccm a bratranccm"
Němci žijícími v Němcclru. K
toBu a§i tolik: strýc, lúcrý ze-
mřcl v rocc 197d sc s ními
nikdy ncstýkal a Pavcl ncuměl
německy, aby si mohl s bíatían-
cem dopisovat.
Píavdivé není ani jiné wzení
ncjmenovaného cstébáka: po
propŇtěníz pvníbo trcstu neod-
vážel Pavla domů on, nýbrž
jeho přítel Dušan Perička
§aEnouasmatkou.
V článku jsou i další nepřesnos-
ti. Napřlklad nedí pravda, žc
Pavcl dostal v rocc 1984 výpo-
věď ze zaměstnání pro porušení
pracovní kázně - byl propuštěn
na základě tobo, žc byl soudem
odsouzcn na dobu de§í ncž
jeden rok. I tenlo rozsudek už
byl ovšem zrušen - možní stdí
za připomenutí, žc už bylo zru-
šeno 14 rozsudků vynesených

Proti P8vlovi a Píoti mně.o
V únoru 1990 byla při přcdsed-
nictvu Gské náro.iní rady usta-
vcna dďasní komisc pro vy-
šctřní okolnosť smrti pavla
Wonky.25, dubna 1990 komisc

vydala první zprávu o svém
šeťení. Mimo jiné se v ní kon-
statuje:
nKonriď bylo naznačeno, že
P. W. poskyúoval lnťormace
§tátní bezpečnostl o vlivných
osobdch ve vrchlabí a v Trut-
nově, dále někúeréJakoby
zpravodqlské údqle ze zahra-
nt§a též tnformacc o svýcb
kontaktech s nezávtslýml intcl.
rdvaml Komis€ se domnív{
žc tato bkta mobou být koml-
d úmyslně podsouvána, aby
byl P. W. zdlskrediúovón
Kromě tóho příslušníd §tB
uvedlt že by v případě kon.
frontece uapř. g matkou čl
breben P. W" tyúo své výpov&
dl o údqrné rpoluprdd s P. W.
odvolalln
Do jaké m,fty lze považovat za
věrohodného svědka, ktcrý sc
bojí být jmenován, bojí sc kon_
aontacc a odvažujc sc iwědčitn

jcn mimo potokol? Ěi své npro-

tistátnť činnosti muscl pochopi-
telně nejednou př§ít do §tyku s
příslušnílry Státní bezpečnosti.
Těžko dnes říci (natož soudit),
jakou hru s estébáky brál, a není-
-li dókazů, měla by i v takovéto
situaci (ba právě v ní!) platit
presumpcc neviny. Těžko také
říci" čemu (či komu) měl poďou-
žit poku§ o Wonkův alternativní
portíét, jak ho publitovaly Udo-
vé noviny. Na tom, že se Pavel
lilonka staljedním z nemnoba
symbolů občanského odboj c
píoti §tátnízv§li, se múže sotva
něco změnit. Také proto, žc
jeho smrt sc stalajedním ze
symbolú této zvúle.

rczADÍ§MRrI
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Napoďcdy byl Pavcl lVonka za-

tčen 9. dubna 1988. Po šesti týd-
nech od wébo návratu z vězení
popwé vyšcl vc dnc ze svého
bytu: dostal totř obsílku Okres-
ní vojenské správy v Trutnově,
donníval sc, žc koncčně získá
pa§,.. Mí§to toho byl ještě ten
den eskortován do kálovéhra-
decké věznice. Byl odsouzen a
26. dubna zemřcl.
nZe shromážděných důkazů

Je dq|mé, že P. 1ť. po de&í
"dobu íbžel'na své óIé'iláitoT$*
aeboť aebyl sc.bopen nqtíst se
a přl pokusu oJídlo zwacel
Ye více případec.b ležel pozyT8-
ctný ve §ťch yýt^alecr,, byl po.
močený a odldzán na případ.
nou pomoc rvýcb dvorr ron-
rlýc} rpoluvězňů. Komlgc
coud{ že Pavlu \ťolkovl byla
zaJebo ávota způrobena
škodaJř tín, vJak ovízelné cl-
tua$ se ocltlr' konstatujc komř
sc CNR vc wých zprávách.
nDne íl. g 14 4. (tedy týden
po uvěznění - pozn. aut.) byl
dechJmenovaného ďtlt po aoa
tonu, což Jř nasvědčovďo Jas-
ným tělesným potfiínr a mělo
vést k podrobnému laborator-
nínu vyšeůení.
Po vynesení odsuzujícího roz-
sttdku 20. dubna 1988 ...se zdra-
votní §tav p. w. radikálně
áoršoval aniž tomu kdokoli vě-
noval poďebnou pozomo§t.
,..přes své opakované žádosti
aebyl (v poslednícb pěti dnech
života - pozn. aut.) ant předve-
den k lékařt Tento íakt nebyl
doposud žádným způsobem
rysvětlen...
MtJDt. Pek (vězeňský lékař,
ktť se P. W. ncjčastěji zabý-
val - pozn, sut.) 19. 4 rydat
,,i,že P. W.Jezc zdravot
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lfu htdlrklrcůopcn
rordníbo Jcdníní 2O 4 Jgk
pozd{|l róm uvcdl zq|tčťovtl
převoz ne hlavnílíčmína vozí-
h1 protože Jmenovený ncc.ho-
d$ považovď to vtakza vědo-
méJednání. Dm a).4. přtd
soudem potvrdll zívěr o dob-
r{n zdravotním ďavuP. W"
anE Jmenovrného v posled-
níeň dvou dnech vyšetňLn
Zůstává stáe nezodpovězonou
otázkou, zda dolcor Radim Pek
jednď (rasp. nejednal) z vlastní
vůle či na něčípokyn. Komise k
tomu ve své prvn_í 4rávě uvod-
la, že nevěří orgáoům §tB, že se
ovazbé P. W. dwěděly ažpo
jebo smrti: nKomlsc re domní-
vá, že §tB měla důvod zebývat
se osobou P. l{. l po propuště-
níz výkonu trcsfu. P. W. roze.
clal písemnoott lúerť musely
opěúovně vyvota,t d|em §tB
fi de o Prwolání propušĚnébo
čs, politickébo vězlě l(onferen-
ci o bezpečnosti a spolupráci v
Evropě a dopis Gustáw Husáko-
vi s výzvou, óy ab,dikorral -
pozn. aut.)....o rtítém z{lmu
§tB svědčí táž pfftomnost
dvou mužú v clvllu pň hlav-
nín líčentí2O dubna 1988.-n
Vesvépcledoí 4t8téz
15, tr,ěba 1992 pak komisc
Čm (taté na ákladě dosavad-
níó výsledkú paralelního poli-
cejníbo vyšetřován! kqrstatuje,
žo nv budouou by bylo mož,
né získat nové poznatkyrJď
byvedlykzívěrtmo pří-
mém ovllvnění ón-
nosť oso§ lúeÉpňšly r Pav-
lem Yíonkou do rtyltu poJeho
propuštění z poďedního výko-
nu tregtu rž doJehq bmrť",
tedy v neposlednířadě králor,é-
bradeckých vězeňských lékařů.
Právě oni totřpodle nózmu ko-
mise přiryěli ponr§oním wýcn
povinností (ď už úmyslně, nebo
z nedbalcti) kp smrti P. W., i
když bezprosťední pňčinou
koncc bylo srde&í eolhání. §
tímto ávěrem 3€ v podstatě áo-
tožnila vojenskó órodová pro-
kuratura v olonouci.
Iak komise Ó[R, tak i olornouc-
ká prokuratura usoudiln že by
moblo jít o úmyslný trestný čin
zneužití pravomoci veřejnébo či-
nitele - na ten se (na rozdíl od

tcstnébo činu ublížpaí u z/ltwí
z aedbalosti ktcď téžphchízcl
v úvahu) ncváahwala předloňs-
ktí annpstie. l.etos v březnu
však vojcnští prokurátoň zasta-
vili trestní §tíhání, které se ubfta-
lo uvedeným směrem. Ifumise
píote§tovala; zaslalapodnět ge-
nerální prolruratuře CSFR, Ta se
všqk zetím nevyj ádřila.
Komise se domnívá" že óvině-
ní pro tresírý čin aneužívání pra-
vomoci veřejného činitele - vě-
zeňský lékař podle jejibo názoru
veřejným činitolem nepochybně
je - moblo být vzrreseno: n...§ou-

česnó prexc odkládá!í tre§t-
níc.h věcípřtd zahd|ením trest
rlho rtlhíní § zastsvelí trc§t-
nlho stíhó!í, aniž bylo vzne§a-
no obviněďvůó konkr{tní
osob{ Je neudržtteln,L ...Nď
plrrtný pnívní ř& nemí me-
óanlsmu& Jď( protl vůlt ge-
nerdlního prokurdton pře
zkoumet rozbodnutí prokura-
tura, že nebrrde
stihána tre§tná činnost '
poanínóncDÚ'Á :

wšBrŘovÁxí
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Pavel Wonka je už čtyň roky
mňev. Ti, kteffk jebo snrti při-

ryěli, nebyli zatím n§akpotres-
táni. Zkon je na ně ďejmě krát-
kv. českrt lékařsM komora
(ČIX) zatnm neoSověděla na
podnět komise CNR, aby sa za-
bývala činnootí lékařú ve věani-
ci v tlradci l&álové v roce
1988. Zjistili jsrn e, že před
dvěma týdny její představenstvo
roáodlo o tom,že záIežitctpří-
ďuší k projednání etické komisi
ministerstva zdravotnictví. Ta
totř - Da rozdíl od lékařské ko-
mory - už púsóila v dóě, kdy
Pavel Wonka pod lékařskym do
mrem v e vězpní umíral... Ceská
lékařská komca může discipli-
nárně postibovat pouze wé
členy. K přSad a * prý _lezlv az-
ně vyjádff čcstnó rada CLK
Dol*or Pckpraorje v llíadci
Králwé jako obvodní lékď...
C.elá áležitost má však ještě
jeden rozměr. Hovoff o něm
Marie Híomádková z kunčic
nad labem, mimo jiné mluvčí
6aíty 77 v roce 1980:

"Cbci vám připomenout jenom
část toho, co prožívala matk4

které jeden sya zemíel, uúň z.a
to kdo mobl, a druhý má znrza-
čenou páteř, anř se o tom
vúbec mluví. otec pavla a
Jiřího byl Něme.c, který nebyl
na aontě; byl nemocný. Byl to
sociální demok at, Z*míel" kdy ž
byly lřínu tfi roky a Pavlovi ťi
měsíce. Matka zůstala už na
elý život §iuna §e syny. Pro-
sředí jí aóylo příliš nakloněno
a i dnes mnozí lidé ve vrchlabí
a okolívědí, co kdo z rodiny
prwedl, k čemu se blásil a ne-
blásil, jaký byl a nebyl, aby ne-

dejpámbu Wonkovi nebyli moc
statďní a čistí... Jejíbo syna
vláčeli v tomto malém městě v
žetízkícbpo ulici, aby se každý
mobl podívat. Opakovaně ho za-
ťrali. Kde byl v posledních týd-
nech před smrtí, nevěděla. O
jeho smrti se_paoíWonková do-
věděla z nábodně vyslccbnutého
tozhovoru zoměstnaocú pošty,
kteříji neznďi. Zajakých okol-
ností zemřel, to sc dočetla až v
protokolu komisc ČNR - nepřejí
žádnému, aby tohlo musel ďst o
svém dítěti... Irtos dostala paní

.;,i:.f:.]_.: , .:_

Wonková jedno v ěté ozlím'ení z
vojenské prokuratury, Žě se best-
ní stihání ohledně případného za-
vinění smrti jejího syna zastavu-
je. A ona se boji aby živý syn
už nic nepsal na obhajobu
mrtvého, aby se mu také něco
ne§talo... Jsou-li všicbni,
kterých se to ť!ká, iiž smtre§to-
váni a majíprávo na pokoj od
svědomí, dejte pokoj také paní
Wonkové. Jde o pouhou lidskou
slušnost.n
IRENAJIRKŮ,
JANPtAcHETIil
FOTO! ARCHÍY
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