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Nezávislý kandidát Pavel Wonka
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zlmitka íormulovat své požadavky v€ř€jDě
a DazýÉt věci pEvými jmény.
s touto id€ou se po absolvoýfuí pnlmyslové školy opato\raně hlásil ke studiu
na púvnickou fal.Ultu, kam s€ vša} pÉvě k.r1li svémrr původu nedostat. Pútu
se tai v&oral a]e§poň v nímci samo§tudia, ze zájmu i z potř€by pomáhat své_
nu okolí. Pou}azova] pň tom zejména na porušoÝání zá.konú ze §oiaDy státrr,
čj_?: §! dost do Pozic€ ja_ké§i poEy§i.né oPozicc. Narazil přitom naj;den z€
základŇch píobléDúÝ tot2liErím zřízení - moc, k€rá chce pŤosadil seL sama.
b},( i za ccnu Dá§ilí, D€má ráda exPlicitnč vĚené í€gati!.nl dia8nózy, zvláště
Pak, jedDá,li sc o názory prá\Ťíka laika, IGery pŤiEámě pracujelako disp€čeí
dopravy á vedoucí údržbydátodnlho podniku Mileta vrchlabí.
Privě prosď€díjeho zamčstniání se stalo přo Pavla Wonku ostrdný!, snažr1
sezde upozorňovat Dn nelegálníčilnost,ponršoviiní př€dpisů a rczkř.ídání
Pod_
nůového maj€rku, do něhož by]o zapojeno i ředitelství. ]-Iájcní státního zájmu
sevtomto případě paradoxoč obrátiloproti němu. Poplvé byl za svoje írázory

zemích, se přfliš nelišíod Mšeho současného pobleduDavolbyYsocia]istickéD
fiaskoyat skatečnou podst!fu fioci, vtýoňtillEiýady lídu a poli,
zŤízeni:
"doýolují
společenských otázek a řízení sbitu-q

tické účasnfias na řozhodwání dů]ežiEch
V kdtice kapita]istické společnDsti d€maskova]a komuni§tická moc §amu scb€
zd,inl
i na pŤíkladě výběru kan didáú. Ábt celá záleabst blldila alespoň

'cy(rýk
pnpnyeu nÁyíhy na
á se*án{ch
'chůZí.h
s oběany, ale skutečný boj o osory jednotliuich kanaidátů bt už dóno předcm íozhodnut y politkkéfi záhllist straŤry a jí blxkém rnocenském záa€mí.n
Musíme brátÝúvahu, že d€klamované zásady svobody, lovno§tr a demolai,
tičnosti státíllho zřízeDí, j ež írěly vést k odPovídajícíYýóově a sétoobčanskénil
uvědoloění všech ljdí, púsobily mnohdy velice rozpotup)rýŤb doj mem a sloužily
jako zástěIka primárních íaktt, o kených se veřejnostneměla dozvědět. Komunistic}.ý íežimnepočítals dm, že by s€ někdo odr.ážil l)Tržítpňv a rzepřít s€
zavedené skltečnosti, Lidé se bá]i státD, kerýjejich pniva formálDě zaručoý'
a přitom současnčpeíz ekuovaljakékoliv snahy občanúojejich !T 1ržívání.Pasir
Ďí .ole v této oblasť byta na zák]adě tzÝ společen§ké sDlouvy koEpénzováná
pozvohi,m, přesto však PGvidelným sociálDíE }zest rp€m.
Ýolební principy socialistické §poleč
ZpDchybnit 2ákladní
"demokřatické'
nosti se v těchto volbách roku 1986, poste&ích v době existeDce komúni§tic,
kého režimu, pokusit pav€I wonka, kt€.ý §e rczhodl kandid ovatja ko nezávidý
kandidát do snémovŤly lidu Fed€ř,álního sbŤomáždění ČssR, snážil se Ukázat
lidem, že se n€musejí o}íat těch, kdo maji v nrkou moc, ani těcb" kdojsou
Dá§trojem této moci, že stát Ďeúúžebýt chápán jen jako ídajitel lidskýcb
zdrojú, jimiž mrtže vo]ně disporloi.dt, Tímto §yým pokusem však írarazil Da
trŤdý monoiit státDí moci, Za svou troujalo§t byl nejprv€ obYjDěn z tr€stDého
či_tru po&Ťacení repubti]g,a lrterý byJ posléze přehodnocovii! podle toho, iak
se sjtuace dále v}Ťíjela. V násiedujícím obdobi byl vystaveD sérii perzekucí ze
ryčerpáním, pod}e úřednív€řze, na
sEany komunistického ícžimu.Z€mi€i
plicní embol;i 24. dubna 1988 v hEdecké věznici ve věku pětatřiceti iet.
demokaňckého postuw, pftjednáyají

Událo§ti Př€dcházejíci

se

zadržeD 22, dubDa1982, ve včzenístr,ívjl pět měsícú,načežbyl přo nedo statek
dukazů propuštěn. Pob}t v€ vězení pm něho vša]< byl vetkou zkušeností.stěžo\il
§i na nedo§tatek jídla, odcizeni p€něz, osobních věcí i Delybíravé zacházeDí,
Na iadu z těchto vytek nebyl brán žádný zř€tel, laoPak byly nakon€c obníceny
pŤoti Děmu, ja} dokládá ve své yýpovědi nadstrážmistr Jiií Bu.eš. refer€nt
o]l(
: Irirt'lou_ _osobnějsern k pápadu wonka áskáyal opeŤatiní cestou poznaťL! o jeho
ýo|;ahúýjchylast astechjako je agŤesiita, newoátatelrcst y jednáú, snaha ťusobit dluhému pótae apod_ Při přeyozu y žádném přípaáě nel7.ohlo daiít k snúoyání
jiho důLstoinasti nťbo ohrožavánl poýésti. wonla ýšak sam ph pruie,au maloíol.|ch
voidel n bo aulobušúLýedol rucc s pau.' júIo geslo přd objiťeia '1o(o vc sdch
vý?ovědich potEzují i íefeíent o HK Trutnov ponrčíkJosef s€idl a ryšetřovat€l

,

4

Pó c § 9s odsl.r s.u.i l(do z sePřát.lsNi k socialistiďénu s!óletenskému . stíólmu zřiai
rcpub]i}y pfuvád! podmtrrotr čifuost !rcti jejímu sporeč.nskéDu . sÁbiD! zříZní, pbti
jcjl úzm' cťrisúosti, obEnrs.hopDosti nebo saoostabosti dcbo pmtj jcj'D Dczjnim.hiD
;ájDúň, bu.lc Poř.stán odlěliD sýobody Da jcde. rot a' Pět l.t, sroÝ Kel MAIY§ a kot.
a--.l^( i}L^ň L^mň,óřn řa\tnlá(hi P.ába 19a0, !Dot'ra, §.4o2

nadporučft Miro§laý l'tček.

, won}a

se z da_ných skutečností nepoučil, Vězení j€j zřejŤíčnaopak piimělo
razanEějšímu iednáni a silnější kritice nedo§tatk! státního aparátu_ o .lva
mky pozděii pŤoto pňšla druhá l€}ce. Poté, co byl pŤovok]tivně jako zločinec
ze zaměs tnání přísluŠnÍ<ypolície a odsouzen okŤesAírn sou_
deín v Náchodě, Po§Ťdil ortel i lráiský soud v Híadci Krá]ové a vyměřil woDkovi

v,poútech odved€n

tsest čEDáďi měsíců nepodmíněně. Důvodem t€ntolrá! bylo ťozkr,idání majctku
.l socialistickéD vIastnicM.6 vzhl€d€m
k tomu, že šlo o t est, kcÝsvou délkou

Pavel Wonka vyrúsla] v neúplnérodině s něúeckíli koŤcn, jež žila v Dolní
Branné na Tíutnovsku vPodkrkonoši. otec bťzy zemřel a E}atka, pracojíc! iako
tlřednice, se sama starala o dvé děti, Díky §vému Původu si Pavel Wonk3 od
dělsM zažil mnohdyvelmi nevybíravéchování zc §trany okoli, Tato zkušenost
bytajcdnou z příčin, kteá mu pomobJa vjeho s€beuxčcnl ý r.áirci spotečnosti.
Rozhodl se pomáhat ostatním, hájit jejich práva a bojovat za spravedlnost,
stanhlav zDoBNrs(Ý, y!lbrý soci,lifru a kqitalaňý, Prihn 1986, svoboda, s,91.
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květnovým votbám
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l]j

iednoho roku, obdtiiel t!-I(é lTovéď v 2améstnání.
sporu zdá s€ býtz dDešniho úl u pohledu téměřabsuřdWonka byl obžalován za zcizení nábrad§ích autooobilowch dílú,které se
jia§y vjeho bytě Pň doňoiTí proh]idce. svůj Eest tai dostal kvů.Li jedno.nu
i.Př€srupků, ktere ve svém zaméstnárri §ám veřejně kritizoval. Podjatý soud
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I(andidatura
Kdo by čeka], žc se po propuštěnl v roce 1985 stare z Pav]a Wonk], ztomený
spo]ečnostízklamanýčlověk, zmý]il by se, Zklamanýmožná byi, zároveň však
i pevně odhodlaný dosáhnoúi větší svobody a rovnoprátnosti. Když s€ v řoce
1986 chýlito vymeZené pčtiletéobdobí Federálního shIomáždění Českostoven
ské sociali§tické rcpubliky ke konci, naskytra se Pavlu wonkovi naděje. Spolu
se sqím bIatreú Jiňm se lozhodli pro zákonem umožnělou n€Závislou kandidaturu' Paýel do sněmovny lid§, Jiří do Sněmo\.ny národů.
Politické strány do sYých plánů vždy z ařazují něj aké populistické tez e, které
polyhlanýchvolbách nemají snahu naplňovat. Buďse knim pak íúb€c nehlásí
a berouje jako pouhý prosťedek k dosaženílcpšího9ýsledku, nebo sijejich
původní smysl !yk]ádaií jiným zprlsoben. Vezmemeli to na piíkladu programu
KSČ a Národní fronty, pak si podsouslovim záruka polookového socialistického
\.ývoje představí uftiqí \"ýznam poiitik a svou ideu bude mít i Ýolič. o tom, ž€
se §to př€dsta}ry značně odlišují, svědčiWonkvo prohláše!í, koncipované do
podobyúčinnépo]emilf s tehdejším stavem.

,.Máme před sebou dyě altefnatiw buaoucnosti. Buď změníme iLosaýadní systémy
ílyšlenía zno\ áskáme pracujícíjako celek prc budoýání socia!ístickč
s"olečn1sti nebo máme př€a sebou druh'u dllematiýu pomalého odumírání a zao,
srdvání..'r0 Wonka se jednoznačnčpřildáni k pri,ní možnosti, chc€ hájit skut€čná
pŤáva a zájmy lidí, včetně sýobody proj€u] 3 cestování. V tomto směíu se tak
s\,é pfácé ,7

dosta] do konfliktu s úzkou mocenskou skupinou stranických
'unkcionilirj,
majícícb snahu oudržení status quo.
J€dná se vlastně o pívnípřípad Ý ,ámci čssR, kdy §€ jeji občan pokusil

vystoupit s individuáIním ploglamem. Doposud bylo trendcm, že všichnj
poslanci mai vždyjednotný program Národílí fronty, kd€ Převažovaly sliby
z oblasti sociálního a hospodářského ťozvoje. Wonka sc ncbrání socialismu,
vadi mu však jeho rcgre§ivrlí chaiakter nastolujícín€uspokojivé pomčry,
,Syou poslaneckoú iniciatiýu píoLo hoilláfi zaměňt k ochíaně spokčenského
zňzeni a ochraně ptá,| občanů,k zLepšení mezináíodních yztahú ČssR s ji\imi
ýliry a ňárody a upe\nění sýětového míru. v zoméínpoli mé působnosti budou
tázb) ekologické.'9 l
Wonkova hlavní !"^ka však směřuje k pozitivistickétlu pávnímu systému
Českoslovcnska, l,Lló němuž staví pňŤozenopágní pfincipy, re§pekliv€ pfincipy
západní společnosti. ldeologi€ nikdy n esmí b]ýt nadiazena pránr. Poku]] tomu
tak j€, hfozí clraos. ,,s hrů2ou a hluboce oties.n pozoruji součafiý stay práWího
nihilismu, který zachýáti\ celou společnosL. Ji7 i saaoyací prosňedbr denně y hoj,
i o

tltjdi.§,lzáko,.44lr97rsb.votbácnnúieby.rdoFcdcril^ilr.shrcnážděnizÝole!každý
óbč,nacskoslovenskéso.inliíl&arepublil§.klerýúáprávovolitavdenvolbídósát

s.ol

2rlcr

Kote|Ť]ý aulon]. sri.ka :ákonn] arš/rdsl.Ýensl' so.ialisii.*li rťpúlikn,Praha 1936,
Lrlrrl prohibiti (dáIe LP), P.ovoláli ne2ivislatro lQndidála na ponance do sL FS ČssR Paýtl

Wonbl,Jb,!oNs, hý č ]34,, sien,lI//2, ka1.57.
]1

voleblilřognn nezlvislóho kánd]óát] !aFslancc do sl-|-s cs§RPavt, Won(-y, sb,voNs,
nry č,:]]]4,, sitsn,Ill2, karL] 57.
LP

výcHoDočEsKí LlsTÝ íIIsToRJc(É26/2009
né míře zuznamenáýají selhání práya, jeho hlubé nerespektolJání a pol1lšoýání,lz_
Východisko tedy nachází v od§ťaněni právnr'ho nihilismu a důstedném poSílen'

odpovědnosti v pŤípadě poruš€ní zá:kona.

Reakce

Ksč

wonkúv sen o postaneckém mandátu skončit dříve, než vůbec mobl začít,Nej en,
že mu bvla kandidatuŤa u nemožnčna, ale nedlouho po vo]bácb byl spolu §e s,v,íú
bíatre; zatčcn za tvoŤbu a šířeníprctistátních tiskovin vla$tního volebního
pfogramu a pŤovolání, Dte zpúly okresniho velitelswÍ stB v l,Iradci Králové
;de;lal koncem dubna 1986 Pavel wonka s,!,ltj volební pŤogŤam, adíesovaíý
taiemnikU ÚV Ksc v.l.ilu BiIi-kovi, na sekrťráriát Úv. tenrvž program obdl.'ela
i ;cdakcc Krkonoš\kJ rjratdy vTrumoýě,t'NaslcdDa redkcc na sebc nenechal
dlouho čel(at, Dne 2o.terana 1986 \ydal Výbor na obŤanu ne§pravedlivč stíhaných fvoNs) sdělení, že ibncd po vo]bách. 26. května 1986, proved] i piisluš nici
Siatni |r e zpctlrosti. z rozhodnuú kapitána Anto n ina Moravcc z Koj§ke sprá!y
sNB, domovní prohlídku u obou bŤalii Wonko\.ých a zabavili většímnožstvi
Dísemnostr.'l

obvinéníz Trestného činu pobuiovánl': se p(,sléZe rozšjrilo o trestný čin
útoku navcíciného činirclc|", krcíého sc měl PavšL Wonka dopUslitvl€dnutéhož
j4 od
roku, ,,Dne ] 3. l, l9,{5 14 h aI souace ru Dr. zayeského za odéllý úmlslu odradit
není
wonko
se,
že
Payel
domťLívaie
úřcdniho týkonu,jenž spoúval ý tom, že soudce,

neíhalnairtat iámek bytu, ab! tambezýědomlPaylawonlýýnikl a zabai|
tam Áovitv maiete| v hodnoiě 18 0o0 Kčs. kleré podle soudntho lozhodluÉ ma
jinak nednbytné,'l'
Pauet woiLa záplarit národaímu pidniku Milcla a klcít biy
na mis(ě zapladl,
obnos
ihned
a
daný
byl
doma
že
Wonka
k
toÁu,
Vzhleciem
j
DosL!áda Derzckuťe 7a ryro čryři mésíccsrlrý ncident h lu bíi sm}sla Zda se bý1
'nounou zámio-kou kobvinčni, pophDJdč výmluvou k zasúel prasiclr důvodú,
itervmi i,ou v lornro ptipJdě iIastni nezáÝislá kandidJrUra a snJlll proh]žsil
tolbv zd ncolamé, loho §ť ťhléldoma-hat u ústavnlho soudu, (€dy u insbtucc
rorm:lne zirzc né, ale r.r(tiťky ncexl.tujlcí. AcLol:v !zaI PaVel Won-[a v<echnx
doma,

.,Z-to rot.t_p-c.. *-.,l(ho kJJl
lll2, lárt, 57,
oV stB H;dec l(ráldvé - zp.ává

inc č, 334.
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14 L' sděleni voNs č,5:]6,,Br.ťildoniovÉ uvěž!čni" z 20,6,19a6,
?,: Kdo

Wón4, \b, VC\S,

'5cR

sb,

voNs, iný

/ n.pnilcI,Nl 1,ocb,,lú,kédu,o"l,,,n§l,Ť_

č,33,1, sign
á

{'lnimú

o 66y 1ouuirre ploU,ť,ld],,U"enu\po]e,(r,\^m""",
,n .", -..a r.,
^i._.l"
,,-,.,i,![^,".r,l*o,a.uom"ia.,,aneri-sotoa","""s|nť:hčJ/J,1,1J\,oll,,r'

ruen_,,".,,,
Pódlc § l55

L"it"ri,
17

LP stlěl€ni

i-,-,,at- tónenldlil

./d1,1, fŤahJ lqao,

l!loňn, \

40a

odst,la) tr, Z,j Kdo !žiic násili v úmyslu Púsobit na výkon pnvoúoci ý,iejniho
p.t
na.tún svobódy až na tii léúnelo n;ipravným opatřenin, tanř',

ua.

ilY č ]34,,

,nÝ

VoNs

"'.te.

ť, 54,1

'Pódroblosti

sign tlt/r,kar! 57.

o

treshinsrínánj Pavi, Wóniy" z15,9,1936, sb,VoNs,
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vinu na seb€, podal stížnostproti usn€sením o vznesení obvinění i o nařízení
domovní prohlídl],, n€dokáza] zab.ánitv zatčenísvého břatra Jiřího,
Pi€dběžné říZení se uskutečnilo 9. října 1986 vprostoáchvěznice Méstského
goudu v Hradci Kálové, oba braři odmítali při }ysleších odpovídat s odrlvodnč_
nim, že j sou unavenl. Kraj ský proklrrátor JUDi Jiří Valenta přehodnotil Pavlovo
půtoalrri obÝilění z trestného činu pobuřování na trestní stihání pro pod!Ťacení
republila. Konklétnístanovisko bylo sděleno i Jiřímu, který byl za svoupomoc
bratmvi a údajné psaní dopisů s urážlivým obsahcm, adresovaných státním
orgánům, obŤiněd z trestného činu pobuiování. Zatím ýšak oba neznali r.ýši
sveho trcqtu, jchož horni hÍanic€ sdhJla až k ti elemD rreýu odniú ,voboáy,
Podle VoNs bylo ,,tře§.ní stlhání obou bratrú za po]n§ o nezfuslou kanaid,lhlfu
naposldnce FeilefáIního shromážděníkuňózním případem polícinía soudní fepl.ese proti občanům, kLaří sc domáhali sujch práy slavnostně píopagoýaných, ale ýe
sku tečnos á n ef e sp ek Loý aný ch.la
Než ceiá káuza dospěla k soudnímu sl),šení, bylo potřeba z aj istit j eji hlad_
bý pdběh a zdámý výsledek. PočáLkem roku 1987 byl prcto Piípad odcbún
kťajskémusoudu v Hradci Králové a svěřen do pravomoci mčst§kého soudu
v Prazc, Jako oficiální důvod byla uvedena možná podjatost,
Pravděpodobně
zd€ vŠak mohl b}rt uplahěn zájem z lyššlchpozic o odPovídajicía hlavně
d€monstmtivní proce§, kt€rý měI odradit od opakování podobných činů.K!,tui
plánované návštěvč Michaila corbačova byl pak odIožen ještě o dva mčsíce
a uskutečnil se ve dncch 2o.,26, května 1987, tedy lok po zatčeni obou bratří,
Podle sdělenl voNs ,,b)Io v dúkaznímř{zení .4]slechnuto asi 15 sýědků, Tři 2 nich
ke kandidatuře Pafla wonlE. Pf,ýní brl Zýolený poslllne., tedy jeho
,
"pfotikandid,ót"
Uýedl, že s Paýleň wonkou před yolbami hoýoříl asi hoaínu, že,ý
jeho postojích
neshle.Lal nic záýadného, a že úmysl karulidoýalnezáisle poyažoval 2a žert- Ijřeaník
z

národního ýýboru, který přýa| regísřačnípřihldšku Payla wonlE, založilji t],tl.d'cta

ana Iry ji čctL, neboť ji pokládal za csmyslnou. A konečně šéíŤedaktoíKfkonošskí
říaýdf, \ycházející ý okíesfiímměstě Truircyě, kter! dostal od Payla wonk! zpráyu
o jeho kandidafuře, ihned ýše oznámíI pňsluš
ým ouánům, fiťboť ! jeho poslupu
9' sc sý.fon
íldajně Ťozpoznal útok na státří
,,pŤotikandidátem" J aroslavem
venhauer€E §e wonka u soud u ''loc,
neviděl poprvé, navštívil j ej j iž před s amotn]imi
volbami, l8, 1iýě6ra 1986 vjeho domě V žac}éři,kde mu předal {itisk svého
vo]ebního programu.
V rámci samohého zápisu rozsudku uvádějí Pavel i Jiří Wonkovi ke své
}andidatuie, žc ,jsou za,sťállcí socialisLického zřízenía pouze poukazoýdli na
nedostlltly, zejména na úseku justice d ta ýe snaze dosáhnout j4ich odsLŤanění
a nápraÝJ. uýpoyěai syěllků, kkr.hni jsou usvědčoyáni z nepřátelství socialisLitkéřnu
zřízeňí a nepřáklské či]|rJosá, oznaají za nepraydivé.qa
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Zavýše
Nehledě na námitlq obou obžalovaných, vyn€sl soud s!,trj ofiel
v délcc
svobody
k
odnětí
Wonka
odsouzcn
zmiňovanó tresrrrt čin} byl Pavťl
wonkovi
Jiřímu
dohledu,
oclrrannému
tříletóítu
i] mtsict a následnémLr
*-t.i,""a..,r,""".,ilnes|čnjuc\( voNs uvdd].le s,,oba bld,ii rozhodo\Jll,
rnrli se oroti ruz.rrdku odvolJj l. Pro! UlJ,orltá §c odv"ldlJ IlúI i ročnimu l rť"lL

jiirho wonky. neboť byt rlž WkonJn J §oud ro/ hod l o iehLt propulléni, lJUmco
k' tr€
stu Pavla Wonky se newjádřila.'l
'n.","a.t
loglcty powráit i p}cdcbozí minč§i piíslušiíkůbezpečno§ti
p.itd Wonlq, iJk jc uv.lJtli vť sv!clt l|íavarh: ,s,,nd d l,
*r".i,
"*rr.",,i zfucru znalil p|y|hialru a ze z!ýčru nolce psvchJloaa, ž
",,i!,i|," *a,t,rt,"
p*,,t wr"l" ,ctrptl , Jobc parhám trcsúťiimJ'ri zadnou zaýožno,l
"il"ii*"i
psy,,hop,rtilt,,l osoblosr, p o]ýqnrhl ď lcn,ili\|t ý,loho
,i***.

axÁi,

ia,

"
palahlvou
u rrrrutoint^i ry"y" V aobě páchání lr.cstné činnosti ncbyly tauto
)
"iŽio"ti
d a ú s ch o P n o s ťi, "
a b n o r n,Iila u o ýlíýnžny j ci o f o zp o znlív a cí neb o oyLá
1

Pob}t ve vězení

Í"-iiá-.i,.,Jci".,",;escvla,tncjerlnaloozcc,llikonnyči,r,ú,tpouJaJici
ceskoslovcnsk.r i SovJlskjho !\alu"Ilto 5kutcčnost vš]k
,i;".lÍn

""i,"l,,:"J

rr,"slejným ]Jk,, Llj(níbtžI]ych pomčt,i vc vc7nicich, kdc
i..t
".i
""l"c
bvl]
tiT ant a mučcnínJ dcnnim po-jJku, ČculužnisvčdluJe l tc"to nrlpJo,
-' '"iii
ob[lt nélo]ik,] Jýzick)ch úlo.1ú, Noriklnd
w"iri iiaai, zc brt ýL
Él.n
sú,, ý nikl mu ž v ciýllu ir d u s n ť2 n Ii y,n.
um
níž
tyl
u,ii l s ue au i "no utv,,
poslcz: ho lnlJ hL, ],npal
dozorcem. civíIisLa lihho Woiku sptluLal, zavcLzal mu ot i a

v;z

a ášc, pič;mžsl opy lohol ó mučťnjsau í]o"uJ p,! L rny, R Jdl,
l]a špam,t
"w-i
v lcdnu ]g8L rorc. ca si s,čžoý"lvojen,,ke rrohnraluře
§nM t l oku dcýk,
x.rc
o,Ldc,,c'll,
zýldšln.iho
28,
lAr,
- d1ha^-nt. by| dnc 15. ]. t98 / př,mt<lin Jn celv č,

)'

,"tiii"

rii",

,-

níozu rozbit.

nb,a UvcJllJk,:, žc nlu hrl dýuLííllýhnzenao
.'"i" *."J,. iW * Xn ,,"emrour" ob;sil. Byl lJLe znlu,H 0rolJ,:l oz,la, iJnoha
i,iÁi," )"ri+,,rl N, .,,lcj! p,ýli l..,IlJ.kenu , acha?ť11, Jň?l tiil Wonko ýc J a{h
;;.;';;; j iosz tt'uluun.'" \., ,voboJu bvl z rLlvn,Ló ýčznicc I loIu'lťn

týIo ''za řruJkeho

29.
května 1987,
"'n,,""".*,r-,*ar.bylPJ\clWonka!!,}konU/oýÝJitclho,]ťVlrillléslinrho

lre,ru rjrete,cn do ll, nJprdvlli §kuIiny vé/cn"kihn /ailZeni Ý Minkon,,i,ll,
ipdtný ldlarolnl stdv iej
Ó;;,;i;,;;;;,i, " .al úut ty-rcmaiict" ryl.jn, plú dn
naptn!Ťě Wch^ýncno
9. záil 1987 Die\cZli do Vč7ensk( n,mocniJ, d I,Ul!
n iřizent pro Lrcsl n!
noVe
5oud
usldýU PL7cň Bory Z.rovcň 5 nlm hylú ZJhJieno
Pá\ la Wonl§ Llve,],l
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ku
k
V
dodJI
cin m.rrenr .oudnrho rolnoJnull,
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Zdeněk,
oddílu majorJosefsud ajed€n Z vychovatelů, kapilán Jaíoslav
Samololně
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tíestn
uýkonu
po
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se
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"].i.a"".L
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ýe
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že
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i,"ii"ri"a, zi l, *.p,"vncné od\ouzct a potlž,,
wšerř.,1 ,šal oJmtll"_,\,c vn
i,i"i,Á,__'i,iri a"tri ai".d uýadel zdraýoť
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odsouzenc. r'rohlašuit \e zapollhckťho Ýczn?,
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zl eli osiix,-. ala"tt l.a*;c.i t so!,]nnnu Poýihl,č,j, úsN1'15ó6,1,2/,107-87,
z 23,9,1987,6a,'54187,
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Hou čbu a dal§mi dyana pmúW&y Mínisteístvazahfaniá. Jedal z rlich, dokoí
Kanda, pfuhlásil, žey Českosloyrn'lalr,zjsoupoliličtíyěňryé,
ohejcn osoby odsouzaléa
kíhninaní bestné ány.q'T ento výŤok tedy dodatečně osvětluje wonkovo umístění.
Určitý posun k lepšímuznamenála až peťce t kt€rDu pod€ps.lo osmdesát šest československých občanů,na jejínžzá]<]adě byl Pavel wonka knitc€ hospitalizován
Y pallo:ácké nemocnici, a poté přcvezel do věznice P]zeň-Bory
Dva .ol§/ po kandidatu_ře
Dne 26, únoŤa 1988, po odpykání p]nýchjednadvaceti rDěsíců,byl Pavel Wonka
plopuštčn na sÝobodu, co se týČ€ jeho zdravotní §tŤánky, nacházel se ve v€Imi
kritickém stal'lr, nemohl anipořádně chodit, měl públémys řečí.Domůz včze-

ní jej přivezla sanitka, B€zprostředně od tohoto okamžiku začal běžet onen
ochrannýříletý dohled, kte.ý §počíval zejména vtom, ž€ s€ mu§et každý d€n
hlásit poticii, P.avidelných ,návštěť', které mohly trvat i několik hodiD;však
nebyl schop€n, Rozhodl se j e proto j €dnoduš€ i gnoíoyat. ,,Přes mnohd sfi:áaánt
byl po náýfl,tu z ýězcní dušffiě ďIý. v dlouhých hoLLinách samovazcb mu ý hlaÝ
znály pvny na hlubší pfá\'lické úyahy. Den co den l0 pak přáklé zastihoyali doma
píšíc{ho.Napsal řadu rozkladú syého a bíatroýa wocesu,
obnovení soudního
ňzení, poukazoyal w) hfubé po|11šoyání zákon{!.'ar Dokonce
'iila!
spolu s matkou a bťatrcm napsal dopis JUDT. Gustávu HusákoÝi, v němžicj ryzval, aby se \rždal §vé
funkcc PŤezidenta Československésocialistické republiky. Na!-rdoŤy těmto skutečnostem se rozhodl požádat o vy§těhováni do Německa. Diky svému původu
na tento činmohl míti pŤávo, Než ale vtoEl(o §měru stiH učinit pařičnékřoky,
byl nál e,5. dubna l988, zatčen, soudnl přetíčcnípňšlo tentokrátezáhy, ncboť
se přestupek zdáI !'íce nežjasn]ým - mařeĎí výkoDu úiedníhočinitele.
Nadporučíkokí€§ního oddčl€níveřejné bezpečnosti (ooVB) Trutnov\Ť"ověděl, že svazek ochranného dohlcdu měl na staro§tipodporučík §těpán z oovB
Vrchlabi, Wonkaale nereagoval na Podmíírlfochfanného dohl€du, pravid€lně
se nehlásil, nepředkládal zdŤoj e obžily ani nereagoval tra \i,rzvy pří§lušníka }ts.
Vzhledem k tomu, že Pavel Wonka nerea8oval na v,ýkon a podmínky ochránného
dožořu, ani vjedDolD pŤípadě se neh]ásj], nepřťdk]áda] zdroj€ obžilya nereago\,Ťl ná ča§té docházení přísluš[íkaVB Vrchlabí. B],lo proti 4čmu lyhlášeno
mistní pátrání se žádosti ojeho zadržení,''
Dne ž0. dubna 1988 zasedlv Hradci Knálové §enát tdmDího okre§ního soudu,
aby zno}u ploj ednal ptípad nezávi§lého kandidáta Pavla Wonky. Ačkoliv obžato,
vaný n€byl ze zdravotních důvodúschopen přelíčedabsotvovat, přítomný lékař
MUDr, RadimPekžádné závažnosti ohlednč ieho zdrÁvotniho stavu n€§bl€dal
a posvčtil poknčování procesu, V něm byl wonl<a za maření výkonu úředního
ž7 D444

sděleDi o je.lnáni anerickébo lékaře R.s, L,Wncc s č.skósrovcfukými ,iňóló mžnosti
náyštčla p.litiďýcn vězňú, (Dolum€lt č. {/33) smv B]aD}n clsARovsrÁ. &ol,, cruřta 7j
Dal"ufrťlr,le7- la,cc, PEha 1007. U5D cÁs, .,97l,
28 D466 Ne}mlo8 k ,jňrti Pavla wont} (D.loment č, ?6/88) síov Btaďa cÍsÁÁov§(Á a iol.,

í\arta 77...,

s.

'o92,
29 A!s,l-ist zípis!
o ýýpoýědi nloa J.seiá s.bó,a, seps&lý dne ž?.5- 19a8, cvs:Ký34/rcss-
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mzhodnuť odsouzen k odnětí svobodyv délc€ pětl mě§íců nepodmínéněv lI.
.ápravDé skupině.
Pave| wonkavzne§l požadav€k na opětovné prošetření podmínek ocb]:anného doblcdu, soudkyně JUDr. MaŤcela Horváthová všaijeho ná!Ťh neiysty.šela.
Nechťla, nebo ]épe řečeno nemohla. T€hdy řicetitetá začínajícísoudlÝ.nč se
spíšen€ž na svůj vnitřrí pocit a nedo§tatečné zkušenosti spoléhala na hájení
vyššíhostátJtího zájmu. Pro §ociali§tickou spol€čnost byl Wonka peťsona non
gřat., s jejížemigrací by se v zahraniči ještě více rozvíiila diskuse o respekto,
nání lidských práv a star.u československého věZeňství, Jeho opětomé zatčení
a uvčznění,o t-t€Tem zp.t u n€věděla
ani rodina a ncjbližší,rak bylo nezb},tné,
Wonka vhlášI hladoyku, ale doktoňji vůbec nebroli na ýědomí suále k němu
"Pavel
byla na celu st'*ána straýa, a&oliy Wa prg).1-, že yězeň, který \yhlásí hladoyk\ je
iaoloýán a je mu fěnoýána zuýšená lékařská péče,ale u PaýIa wonkl to lJ'k nebrlo ...
ByIa toýelice ilolrře prom!§enáwažda." Ja ved7e potr2\,y odnítal wollka i tekutinÝ
začal b}t op& sys(ematiťky a bezučclnčmučen a Leroňzoval).
Přcd smní ještě stihl nadikovat dopis §vému obhájci JUDr, Milanu Jelinkovi, v Ďčmždetailně vylíčilsituaci, ve kteró se nacházi, vážnost zdíavotního
§taw i obavu o svou €xisteĎcí| ,Neýím, zda situ.Lcí přežiji. Věznice mě ani hemá

&nl krmit, co brch snad mohl jíst. Ťo jser^ si uýědomil dnes, kdrž jsem ncilostal sňí.
aaní. sám již nemám síIu utfpcní aále snášet."31 Rodinč i vcřejnosti byla zpráva
o úmníPavla wonky podána prošť€dnictvim telegralické zprávy 26, dubná
1988. Na základě mnoha svědectví je však prokazat.lné, že Pavel zcmŤel o dva
dny dříve, 24. dubna v šest hodin večer Prcč ten ro2dí1 dvou dnů? H]edala se
sDad věrohodná příčinaslrrti, která by obstáIa před vcřcjnosti? Existovala
nčiaká skutečnost, ktená měla zůstat ladéji zatajena? ,we bylo způsobmo ám
sýašným utím, kteŤým sc vtvoňla sraženina a zapáčiníla embolii...za bývalého
ftárnu se embolie ulyolula tak, že se někao poýěsí na kaú, nad zcm, kŤopí ho vodou,
mlití penihev. Kfev se odraá a není žádná pomoc.q2
oproti tomu se však dochovaly i výpovědi úřcdniků a pncovníků pŤokura_
tury, která popiraji wonko!,u násilnou §mrt ijakoukoliv svévolnou peúekuci
a týTáni. Podlc některých očitkh svědhl si Wonl(a za svúj zdravotni stav i situaci,
ve ktere se nacházel, mohl sám,jclilož se rozhodl zakaždoucenu a 5\,}?ětím
všech sil §tát přoti totalitnimu r€žimu a všem jeho s]ožkám. V jeho iednání
plíénnejrůznéjšicbplot<5n1 a s{lžnosri spJttovali rnemento ve smyilu karr
až lze zájitv boji proti společ€nsM, loajalitě a důvěie, v boji, který oni salrli

oznacoval,jJ}o nemoralní.jen aby na sebť sh.hlpo7orno.r.
zaměstnankyně soudu Blanka Formanová v této zálcžitosti qTovědčla:
-Uslršela jse'n ý kanccaň hfuk na chodbě, t'vidďa jsem o poschodí nížklečet muže,
kteú měI Plnoýúl\ Ruce měI za zády, ma nasazťná pouta a ýolaL ó pomoc. .reho řeý
]o lPl"ěd""M .r.hrrér"čP, !v.,.l] Dua]na ProkúPk. o okoinost.chjelo smíi z dlbna 1990,
voNs, iDÝč, 335., sisn lvla7, kárt. 5 3
o9is dopi.u távlá wonky JUD! Milalu Jeiinkovi (^dÝokámi poúdna v ltndci K.áLové),
sb, voNs, i!9č. 3.]5 , sjsn lrl, kďt. 58.
]2 LP sÝědc.M spoluvčzně P wo.b, Dúana P.oknpka o okót!ósléch jeno snfu Z dubna l99o.

3l

5b.
LP,

sb,

VoNs. invč ]]5,, s€n IVl47. kán, 58,
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a Dhlasu náh]é slm,ti Paýlu wo lIl9J, sýědčítaké o abdvách ťfJkoslr,vensry.h polihki,
aby z léťoslnfti ňebyli obyíněni."ll
Po ptozkoumá]ri tě]azťmřelélro obaodboníci ne\TŤ,átili, ž€ piičinou smrti
byla p]icfri embolic, k zcvrulrnějšim a ucelenějšímnázorůmvšaknedošIi, NemoHi
se totiž opfito oficiátní lékařskou dokumeítaci. kteú jim nebyla zpřishpnčna,
Na nevstřjcné jednání narazj]i i v souvi§]osti s požadavkern svčdecM dozorců
aspoluvěZňů nebopodlobnosti o okolnostech, ktere bezpfustiedněpřťdchá7el),
snrúi Pnv]n WoDkf. Důleži.ých jnformací se jim do§tnlo až od bmtra a mallry,
mč] n nulý režim uŤčinýzájen ná Dc§tranné]n lyšctřování, nedo,
^čko]iv
kázal
zajistit jeho bezprol,létnový a vstřicný průběh, P.trnč o to ani ncstát
- spoléhat na "povrchuosl a kf,Átkoznkos1" prácc amerických lékařůovšcm
nemohl..tejich úča§t tak z pohlcdu komunjstické moci vnesla do případujcšlě
vicc foz p o rulJlno sti. ,,Prdl R. La\arcnc( jc přesýě(lčen, že k{lylry Pa\]cl wonka n tbyl
yc |ězení, nťzenřel by ru1 plicni eíúaliiy 35 lelech. ProI. R. Kirscl |.el pf\hlásíl,
že není othotcn je!] oznaáIě řici, žc vězcňská spráýa nenesc yinu na télo sntfti,"31
PřipuštčDímscbemenší vjny by totiž vznikl p],ostorpro datšijcdnání z pozicc
dí(lhó strnny, čclnužby]o D !nó Zabránit,
Wonktv pohřcb s€ konal 6, kvčtna ]988 vc Vťchlnbí, Zúčaslnily§c jej (isjcc
Lidi, Obřird provázely dvn p.ojely - Hany ]úpurťIovó a Václavir ]Iavla, ktcÝ
sc všik pohibu 0$lxrč llcnlc,hl Zúča§tnit, jclikož byl zatčťna po dobu 1rvilní
pohřbu §po]u s manželkou olgou bezdůvodItč zadržoVáD tIull}ovskou policii,
,'eho prcjcv tedypřcčetl stanislav DcváFý, státnílrczpcčnosttakéPřckazila pokus
ámčstí.
o 1,1spořádáni lryznyza nav]aWonku v PIazc rla staroměst§kótD
od snlrli PavlaWonlryllplynulopřes dvacclict, slálcvšnk z.bývá odkrýt §potÉttl
ncjasDo§!i, ktcú se kolcm té!0 ud ál()s li nahromadj ly, Domnlvám sc, že šhtlečna
prirlstaty a pr,:vdy sc doben nlc iťn stčži,Budť $c zřcjmč nachízct lltkdc na pů]i
ccsty mezi obóma stran,rmi, sclháĎl r€žjnlu vc včci odsouzení a Dezákonnénr
uvéznčllíPiýla Won19 je icpopiratelné. Pochybnosti §astávaji až u vlaslniho
průběhu viznéDí,kdc zcch abseniujc nezávislý pohlcd na danou skutečnost,
výpovčdi a §vědcctví spoluvčZňůSc v mnohém roZcháZejí se Zjištčnírniamc
rických lékařů,kteří na těle Zcnřclébo ncn.lšli yýrazlrčjšiZnámky po bi(i, Na
dJ lou sil!Du jnn však nebyl dáll dostatečr]ý pl{rstor k\,yšctřování a vlasllč ani
unožněnn návštčva Pnv]a Wonl9před jcho snrrti v lednu ]988.
Wonl(ův připad zaznametra] oh]asy i v zahldničních nédiícb, zcjména díky
pí\ŤIíhladovce z irticiativy Hany Jůptncrovó, lvany Pcričkovó a Jiňho WorlkT. Zá
;mncstii pro politické včzně a dodlžoválílidských právvČssR piobi}ah fulčZo
ví lrlailovka pos tu p nč ve Šyýcarsku, Rako sku, Švédsku,Vclké Británii, Po;sk-u.
Arrstlálii, SRN,ltá]ii, Francii, NDR, Nizozcmsku, Mad:lrsku, Kanadč a UsA.]8
]6 D(68 sdělenio rczhovotu 2áýupctchar{y?7
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WoDky (Dokunrcnt č. 28188) sroÝ lanléž, §.1005.
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