
galerie

paměť a dějiny 2015/01 113

Pavel Vošický se narodil 11. května 
1939 v pražské rodině, která se v roce 
1946 přestěhovala do Trutnova. Ma
minka byla zaměstnaná v kanceláři 
a otec byl policejním úředníkem, který 
byl po 25. únoru 1948 z politických 
důvodů propuštěn.2 Poté pracoval 
v různých dělnických povoláních, 
například několik měsíců kácel stro
my v Krkonoších. Později se uchytil 
jako dispečer u ČSAD3 v Trutnově.4 
Posledním členem rodiny byl bratr 
Petr, který se narodil v roce 1947.

Hlavní zálibou Pavla Vošického 
bylo již od dětství kreslení, kterému 
postupně doslova propadl: Začalo to 
někdy v době, kdy jsem u oběda otáčel 

na všechny strany lahvičkou s Maggiho 
kořením a pozoroval reklamní nálepku, 
její grafické řešení. Rád jsem objevoval 
a zkoumal detaily, jejich provedení, což 
mě neopustilo dodnes.5  Velkou inspirací 
pro něho byly i komiksy, které však 
záhy po únorovém převratu začaly 
z českých časopisů mizet. Nakreslil 
dokonce na pokračování vlastní ko
miks, kterým obveseloval spolužáky. 
Parodoval také politické vtipy ze sati
rického časopisu Dikobraz, které v jeho 
podání dostávaly opačný význam.6 

V září 1954 začal nadaný mladík 
studovat na střední průmyslové škole 
uměleckých řemesel v Turnově.7 Na 
školu po letech vzpomínal jako na 

oázu klidu v tehdy rozbouřeném světě. 
Učitelé byli laskaví, někteří z nich učili 
již od první republiky. Ve svém oboru 
patřili ke staré škole. S žáky jezdili 
například na výlety do Českého ráje. 
Pavel Vošický se od nich dozvěděl 
i řadu jinak nedostupných informací 
o moderní historii a nenápadně i o teh
dejší politice.8

Po maturitě v červnu 1958 krátce 
pracoval v družstevním podniku Na
pako jako umělecký kovář. V říjnu 1958 
byl povolán k výkonu základní vojen
ské služby. Přidělen byl k 104. moto
střeleckému pluku v Mariánských 
Lázních (Hamrníky), který byl součástí 
19. motostřelecké divize.9 V prosinci 

1  Ukázka z projevu, který literární kritik Viktor Šlajchrt pronesl 20. března 2014 na vernisáži výstavy Pavla Vošického v pražské Galerii 1.
2  Antonín Vošický pracoval jako administrativní revident SNB v Trutnově. V rámci očisty veřejné služby byl výměrem Zemského národního 

výboru dán dne 11. 3. 1948 na dovolenou s čekatelným a dnem 1. 9. 1948 byl s ním podle § 2, č. 1. zákon č. 213/48 Sb. rozvázán služební poměr. 
ABS, f. Personální spisy ministerstva vnitra, personální spis Antonína Vošického, nar. 22. 1. 1910, ev. č. 2411/10, Sdělení Správy kádrů 
MV, 15. 7. 1959.

3  ČSAD – Československá automobilová doprava.
4  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MVV), vyšetřovací spis a. č. V3803 MV, Usnesení, 15. 10. 1959.
5  Nenormální režim nabízel obrovskou inspiraci každý den. S Pavlem Vošickým hovoří Jaroslav Formánek. Revolver Revue, č. 94 (jaro 

2014), s. 105.
6  Tamtéž, s. 105–106. 
7  Dnes Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov – viz http://www.sups.info/ (citováno k 10. 2. 2015).
8  Rozhovor autora s Pavlem Vošickým, Praha 2. 2. 2015.
9  Jednalo se o vojenský útvar 4447. ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V3803 MV, Usnesení, 15. 10. 1959.

Osudy dobrého vojáka  
Pavla Vošického
PETr bLažEK

Už ve starém Egyptě a Mezopotámii sloužily umělecké výtvory politickým účelům, stejně jako 
ve středověku, renesanci či baroku, o angažovaném umění 20. století ani nemluvě. Přesto 
přišel Pavel Vošický ve své době s něčím novým. Zatímco politika až dosud zneužívala umění 
ke svým cílům, on pro svůj umělecký záměr zneužívá politiku. Neslouží žádným programům 
a ideologiím, pouze je z odstupu pozoruje, jako by se díval na krajinu, figurální kompozici, akt 
nebo zátiší.1 Viktor Šlajchrt

Mezi kresbami Pavla Vošického je jedna, která se vymyká. Je na ní zachycena 
chodba v borské věznici, kde strávil několik měsíců na konci padesátých let.  
Dokládá, že teze o nezúčastněném pozorovateli není zcela přesná.
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1958 odjel na dvoutýdenní kurz do 
Litoměřic, kde mladé frekventanty 
poučovali přednášející z Armádního 
uměleckého studia ze Žižkova, jak 
využívat prostředky názorné agitace.10

Při cestě zpět k posádce ale mladý 
vojín udělal osudnou chybu, když se 
v Praze zastavil na britském velvy
slanectví. Chodil tam již několik let. 
Poprvé přišel na ambasádu v Thunov
ské ulici na Malé Straně jako student, 
kterého tam jeho učitel poslal pro 
klenotnický časopis Jewellery. Při této 
příležitosti mu Lucy Eileen Scottová, 
která od 20. února 1956 pracovala na 
velvyslanectví jako III. tajemnice,11 na
bídla další časopisy, zejména o letectví 
a numizmatice. Do Prahy si pro ně 
během studia jezdil přibližně jednou 
za půl roku.

Nikdy kvůli návštěvám britské 
ambasády neměl viditelné problémy. 
Tentokrát však přišel ve vojenské uni
formě. Když odcházel z budovy, všiml 
si muže v civilu, který ho nepokrytě 
sledoval. Hra na schovávanou skon
čila po několika minutách u Karlova 
mostu. Neznámý k Pavlu Vošickému 
přistoupil s uniformovaným přísluš
níkem Veřejné bezpečnosti, který 
ho následně požádal o předložení 
dokladů. Po krátkém dohadování Pavel 
Vošický dostal doklady zpět a odjel do 
Mariánských Lázní. Když se několik 
následujících měsíců nic nedělo, na 
nepříjemnou událost zapomněl.12

Jak je patrné z torzovitých archiv
ních pramenů, vojenská kontrarozvěd
ka se o něj začala zajímat krátce po 
jeho návštěvě Lucy Eileen Scottové, 
kterou Státní bezpečnost několik let 
sledovala pro podezření, že plní v ČSR 
funkci kádrového rozvědčíka anglické 
zpravodajské služby.13 Již 11. února 1959 
byl k Pavlu Vošickému na žádost od
boru vojenské kontrarozvědky (VKR) 

19. motostřelecké divize zaregistrován 
evidenční svazek s krycím názvem 
„Diplomat“, který se bohužel v archi
vu nedochoval a byl podle záznamu 
v příslušném registračním protokolu 
skartován.14 Aktivity VKR však mů
žeme rekonstruovat alespoň částečně 
ze spisu tajného spolupracovníka Vla
dislava Michálka (krycí jméno „Vítěz

slav“), který v tomto případu sehrál 
dvojroli informátora a provokatéra.15 

Vladislav Michálek byl ke spolupráci 
s VKR získán v dubnu 1958, když po 
nedokončeném vysokoškolském studiu 
vykonával základní vojenskou službu 
jako písař u 19. střelecké divize. Úko
lem nového „informátora“ původně 
bylo získávat informace o situaci mezi 

10  Rozhovor autora s Pavlem Vošickým, Praha 2. 2. 2015.
11  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MVKR), spis a. č. 43331 MV, Oznámení ministerstva zahraničních 

věcí o příjezdu Lucy Eileen Scottové do ČSR, 29. 2. 1956.
12  Rozhovor autora s Pavlem Vošickým, Praha 2. 2. 2015.
13  ABS, f. MVKR, spis a. č. 43331 MV, Rozhodnutí o zavedení osobního operativního svazku, 11. 3. 1956.
14  ABS, Protokol registrace operativních svazků odboru VKR 1. a 4. armády, reg. č. 1161. V registračním řádku je uvedeno, že svazek nechal 

registrovat „kpt. Černý“. 
15  ABS, f. Agenturní svazky – Centrála (dále jen MVTS), spis a. č. 532101 MV.

■ ukázky z údajných výroků Pavla vošického, které předal tajný spolupracovník 
„vítězslav“ vojenské kontrarozvědce 

28. květen 1959 
Podívejte se např. na Německo. Kdyby to šlo, tak by nejraději rudí udělali z Německa a to západního 
ten samý bolševický ráj jako u nás, kdežto zápaďáci by udělali svobodné volby a jednoduše by 
řekli „máte svobodu rozhodnutí“, protože ví, jak to v tom socialismu vypadá… Měli tomu (míněno 
komunismus) zakroutit krkem již v roce 1917 a byl pokoj a každý mohl žít svobodně. 

14. červenec 1959
No podívejte se na tu demagogii, když říkají, že SSSR porazil Hitlera a zatím kdyby nebyly jezdily ve 
dne v noci z USA konvoje se vším do SSSR, tak by se asi německé armády zastavily až ve Vladivostoku. 
Vždyť když německé armády obsadily Ukrajinu, tak je tam vítali s prapory a slávou.

18. srpen 1959
Dále VOŠICKÝ vyprávěl anekdotu v tomto znění: V SSSR byla delegace USA a byla v metru. Vše se jim 
tam líbilo, až pojednou vidí za sloupem konat svoji potřebu muže. Ihned přistoupil milicionář a muže 
zastřelil. Za rok na to byla delegace SSSR v USA a také jí zde ukazovali metro v New Yorku. Příběh 
se opakoval, jenže za sloupem seděl muž v cilindru (sic) a s řetězem od hodinek ve fraku. Delegace 
SSSR se divila, že to tak nechají a že ho nezastřelí. Na toto odpověděli američtí činitelé, že by to 
rádi udělali, ale že nechtějí válku. Tím mužem konajícím osobní potřebu že je sovětský velvyslanec.

25. srpen 1959 
Voj[ín] VOŠICKÝ navrhl, že by se mohlo zkusit chytit Svob[odnou] Evropu. Pramen [„Vítězslav“] mu 
odpověděl, že to nemá cenu, že stejně nic nechytí. Voj. VOŠICKÝ na to prohlásil, že nám udělá relaci 
sám. Skutečně, přesně dle vysílání, které provádí SE, začal uvádět zprávy, kde mluvil o vypuštění 
US družice o 7 q a jiných vymoženostech západu. Potom přešel na angličtinu, kdy říkal to samé, 
a na ruštinu, ve které opakoval zprávy z „Rudého teroru“. […] Po tomto se přihlásil voj. LAVIČKA 
se „Sjezdovou baladou“ (je v ní hanoben Sov[ětský] svaz a jeho státní činitelé a dále pak prezident 
republiky Antonín Zápotocký), kterou přečetl a jakmile jí voj. VOŠICKÝ uslyšel, žádal ihned, že si jí 
opíše na stroji. To také učinil celkem ve 4 výtiscích, z nichž si jeden ponechal, druhý dal pramenu, 
třetí voj. LAVIČKOVI a čtvrtý svob. PETŘÍKOVI. 

Zdroj: ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-3803 MV, operativní podsvazek.
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řadovými vojáky,16 ale nakonec bylo 
jeho působení širší. V květnu 1959 byl 
přemístěn ke 104. motostřeleckému 
pluku, podle všeho právě v souvislosti 
s případem Pavla Vošického. Již o mě
síc později kpt. Miroslav Hortinger17 
navrhl, aby byl „Vítězslav“ převeden 

do vyšší kategorie tajného spolupra
covníka, neboť se v novém působišti 
osvědčil: Zde si za krátkou dobu získal 
důvěru voj[ína] VOŠICKÉHO Pavla, který 
je veden v ev[idenčním] svazku DIPLO-
MAT, a několika dalších závadových 
osob, kteří jsou zájmem VKR.18

Ve vyšetřovacím spise Vladislav Mi
chálek vystupuje pouze jako jeden ze 
svědků, ačkoliv byl na Pavla Vošického 
nasazen již několik měsíců před jeho 
zatčením. Ve dvou zachovaných výpo
vědích, z nichž jedna nebyla pro potře
by soudu využita (byla pouze uložena 
do „operativního podsvazku“), uvedl 
řadu „protistátních“ výroků Pavla 
Vošického, které se následně staly zá
kladem pro jeho zatčení, vyšetřování 
a odsouzení.19 Původní podezření ze 
špionáže, které „Vítězslav“ paradoxně 
vyvrátil, bylo jeho zásluhou nahraze
no obviněními z trestných činů, které 
vůbec s návštěvou britského velvy
slanectví nesouvisely. Celý případ tak 
nese stopy řízené provokace ze strany 
vojenské kontrarozvědky.

Dokládá to také operativní svodka 
o případu, kterou vypracoval kpt. 
Rostislav Čamra již 30. září 1959, 
kde je také zmíněno využití tajného 
spolupracovníka „Vítězslava“ a ukon
čení celého případu „realizací“, tedy 
zatčením. V úvodu svodky vyšetřova
tel vojenské kontrarozvědky popsal 
dosavadní zjištěné poznatky: Rozpra-
cování jmenovaného [Pavla Vošického] 
bylo započato 20. dubna 1959 za účelem 
vyjasnění jeho vztahu k britskému velvy-
slanectví v Praze a zjištění, zda u útvaru 
nerozšiřuje nepřátelskou propagandu. 
Rozpracováním bylo zjištěno, že jeho 
návštěvy na britském velvyslanectví 
v Praze nejsou špionážního charakte-
ru a že z velvyslanectví jsou mu pouze 
zasílány programy rozhlasové stanice 
BBC. V průběhu rozpracování však bylo 
zjištěno, že u svého útvaru před ostat-
ními vojáky od května 1959 soustavně 
svými výroky útočí proti lid. dem. zřízení 
v ČSR a proti SSSR.20 

16  Tamtéž, Zpráva o vázání, 11. 4. 1958.
17  Miroslav Hortinger (1928), vyšetřovatel vojenské kontrarozvědky StB, původním povoláním pomocný dělník. Člen KSČ od 23. 5. 1946. 

Dne 1. 11. 1951 přijat k ministerstvu vnitra, pracoval v různých funkcích v rámci VKR. Od 16. srpna 1958 do 31. 8. 1959 působil jako 
starší referent referátu VKR 104. motostřeleckého pluku a poté do 31. 7. 1960 jako starší referent odboru VKR 19. motostřelecké divize. 
Získal několik ocenění, například v roce 1963 medaili Za zásluhy o obranu vlasti. V roce 1967 dosáhl hodnosti podplukovníka. Jako 
důstojník VKR pracoval až do 1. 12. 1974, kdy byl „přemístěn do kádrové dispozice“. Dne 31. 5. 1975 přešel do podřízenosti ministerstva 
národní obrany. ABS, Osobní evidenční karta příslušníka MV Miroslava Hortingera, nar. 25. 5. 1928, č. 142197.

18  ABS, f. MVTS, spis a. č. 532101 MV, Návrh na převedení informátora na agenta, červen 1959.
19  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V3803 MV, Záznam o pohovoru s Vladislavem Michálkem, 13. 10. 1959 a Protokol o výslechu svědka, 

19. 10. 1959.
20  Tamtéž, Svodka k rozpracovanému případu, 30. 9. 1959.

Sjezdové balada jako důkaz „protistátní činnosti“ Pavla Vošického se dochovala ve vyšetřova-
cím spise StB  Foto: ABS
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21  Archiv Pavla Vošického, Cestovní příkaz č. 956747, VÚ 4447 Mariánské Lázně, 8. 10. 1959. 
22  Rostislav Čamra (1925), vyšetřovatel vojenské kontrarozvědky StB, původním povoláním obuvník. Člen KSČ od 11. 12. 1945. Dne  

1. 9. 1950 přijat k ministerstvu vnitra, pracoval v různých funkcích v rámci VKR. Od 16. července 1958 působil jako starší vyšetřova
tel odboru VKR 1. armády. Získal několik ocenění, například v roce 1965 medaili Za zásluhy o obranu vlasti. V roce 1969 dosáhl 
hodnosti podplukovníka. Zastával různé stranické funkce, například byl předsedou základní organizace KSČ. Jako vyšetřovatel VKR 
pracoval až do 31. 12. 1981, kdy odešel do starobního důchodu. ABS, Osobní evidenční karta příslušníka MV Rostislava Čamry,  
nar. 3. 10. 1925, č. 142024.

23  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V3803 MV, Usnesení, 15. 10. 1959. 
24  Tamtéž, Usnesení, 16. 10. 1959.
25  Tamtéž, Protokol o provedení domovní prohlídky, 20. 10. 1959.
26  Jako svědkové jsou ve výslechových protokolech s Pavlem Vošickým v jednom případě dále podepsáni příslušníci vojenské kontraroz

vědky Zdeněk Hála a kpt. František Langer.
27  Emil Zelenka (1927), vyšetřovatel vojenské kontrarozvědky, původním povoláním slévač. Člen KSČ od 18. 8. 1945. Dne 1. 6. 1951 přijat 

na ministerstvo vnitra, pracoval v různých funkcích v rámci VKR. Od 16. 7. 1958 působil jako starší vyšetřovatel odboru VKR 1. armády. 
Získal několik ocenění, například v roce 1963 medaili Za zásluhy o obranu vlasti. V roce 1967 dosáhl hodnosti podplukovníka. Jako 
vyšetřovatel vojenské kontrarozvědky pracoval až do 30. 4. 1979, kdy byl propuštěn ze zdravotních důvodů. ABS, Osobní evidenční 
karta příslušníka MV Emila Zelenky,  nar. 18. 7. 1927, č. 142951.

Dne 14. října 1959 dostal Pavel Vo
šický příkaz odjet do Plzně a hlásit se 
na vojenském velitelství.21 Když tam 
přijel, byl bez vysvětlení zadržen vo
jenskou kontrarozvědkou a okamžitě 
eskortován autem do ruzyňské věz
nice v Praze. 

O dva dny později vyšetřovatel 
VKR kpt. Rostislav Čam ra22 oficiálně 
zahájil vyšetřování a trestní stíhání 
zadrženého vojáka jako obviněného 
z „pobuřování“: Obviněný Pavel VO-
ŠICKÝ z nepřátelství k lid. dem. zřízení 
v ČSR od května 1959 do poslední doby 
u svého útvaru v Mariánských Lázních 
při různých příležitostech před ostat-
ními vojáky pronášel pobuřující výroky 
proti našemu státnímu lid. dem. zřízení 
a jeho čelným představitelům, proti Ko-
munistické straně Československa a So-
větskému svazu. Dále rozšiřoval mezi 
ostatními vojáky protistátní leták t.zv. 
„Sjezdovou baladu“, jejíž obsah hrubě 
a urážlivě napadá naše státní lid. dem. 
zřízení a jeho představitele.23

Dne 16. října 1959 byla na zatčené
ho vojína uvalena vazba, aby nemohl 
ovlivňovat svědky a nedopouštěl se 
opakovaně trestného činu.24 Dne  
20. října 1959 tři uniformovaní přísluš
níci SNB provedli v trutnovském bytě 
jeho rodičů domovní prohlídku, při níž 
vedle rodinných a školních fotografií 
zabavili různé písemnosti, včetně jeho 
sbírky obsahující 42 obálek s letecký
mi řády z meziválečných let a 62 kusů 
leteckých časopisů.25

Vyšetřovatelé vyslechli celkem 21 
svědků, mezi nimiž převažovali vo
jáci základní služby z různých koutů 
republiky, kteří s obviněným slouži
li u stejného útvaru. Pouze několik 
z nich uvedlo konkrétní „protistátní 
výroky“, poslech zahraničního rozhla
su či poznámky na adresu některých 
důstojníků. Ostatní o ničem nevěděli, 
na nic si nevzpomínali či odpovída
li jinak, než si příslušníci vojenské 

kontrarozvědky představovali. Pavel 
Vošický absolvoval deset výslechů, 
z nichž polovina trvala téměř celou 
pracovní dobu vyšetřovatelů. Vět
šinou je vedl kpt. Rostislav Čamra 
pouze za přítomnosti zapisovatelky. 
Třikrát byl u výslechu26 jako svědek 
kpt. Emil Zelenka,27 který sehrál roli 
„zlého“ vyšetřovatele, a dokonce mla
díka 4. listopadu 1959 fyzicky napadl, 
když pronesl poznámku znevažující 

■■  Pavel Vošický (nar. 11. května 1939 v Praze), akademický malíř
V letech 1954–1958 vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umě-
lecké kovářství a zámečnictví. V letech 1959–1960 politický vězeň. Po propuštění dokončil 
vojenskou službu jako příslušník technických praporů. V letech 1963–1969 absolvoval Vy-
sokou školu uměleckoprůmyslovou. V roce 1969 odešel do exilu, 1976 se stal občanem USA. 
Pracoval jako grafik, podílel se vedle jiného na prezidentské kampani Jimmyho Cartera. 
V první polovině 90. let se přestěhoval do České republiky. Vystavoval své obrazy a kresby 
ve Vídni, Norimberku, New Yorku a Praze. O jeho díle, včetně reprodukcí, blíže na webovém 
portálu http://www.artforgood.cz/.

Fotografie Pavla Vošického z ruzyňské věznice po jeho zatčení v roce 1959 a obálky jeho 
publikací Foto: ABS, archiv P. Vošického
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„osvobození“ Československa Rudou 
armádou.28

Na Pavla Vošického byli v Ruzyni na
sazeni také dva tajní spolupracovníci, 
kteří se postupně na cele snažili získat 
informace o jeho kauze. Jejich písemná 
hlášení, která neobsahují žádná nová 
zjištění, se dochovala v „operativním 
podsvazku“.29

Dne 12. listopadu 1959 dostal Pavel 
Vošický za úkol napsat svůj stručný 
životopis a poté byl seznámen s vý
sledky vyšetřování. Podle příslušného 
záznamu nebyl přítomen žádný ob
hájce a obviněný podle lakonického 
zápisu nic dalšího nežádal: Obviněný 
souhlasí s výsledky vyšetřování a nena-
vrhuje nic, čím by mělo být vyšetřování 
doplněno.30 

Přestože většinu výslechů vedl kpt. 
Rostislav Čamra, dokončil 16. listopa
du 1959 „Návrh konečného opatření“, 
jak oficiálně zněla závěrečná zpráva 
z vyšetřování, kpt. Emil Zelenka. 
Navrhl podat na obviněného mladí
ka obžalobu hned pro čtyři trestné 
činy.31 O tři dny později, 19. listopadu 
1959, byl Pavel Vošický eskortován 
do věznice PlzeňBory.32 Společně 
s ním jeli v zeleném antonu další 
vězni s pouty na rukou, mezi nimi 
také několik vojáků v důstojnických 
uniformách. O týden později dokon
čil vojenský prokurátor pplk. JUDr. 
Karel Tošner obžalobu, která se 
plně ztotožnila se závěry zmíněné
ho vyšetřovatele. Stejně postupoval  
9. prosince 1959 soudní senát ve slože
ní předseda kpt. Václav Horák a soudci 
z lidu npor. Otakar Šela a strž. Pavel 
Mokoš.33 

V soudní síni Vojenského obvodové
ho soudu v Plzni jako první rezigno
vaně vypovídal obžalovaný, který se 
snažil poukázat na absurditu vznese
né obžaloby. Po něm předstoupili tři 

28  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V3803 MV, Protokoly o výpovědi Pavla Vošického, které se uskutečnily v období od 16. 10. 1959  
do 11. 11. 1959. 

29  Tamtéž, Agenturní materiály, listopad 1959.
30  Tamtéž, Protokol o seznámení obviněného s výsledky vyšetřování, 12. 11. 1959.
31  Tamtéž, Návrh konečného opatření, 16. 11. 1959.
32  Tamtéž, Hlášení změn, 20. 11. 1959.
33  Tamtéž, Protokol o hlavním líčení, 9. 12. 1959.

Pavel Vošický u mikrofonu, vpravo nahoře naslouchá Eva Pilarová. Café Nisa v Liberci, 1961. 
Vpravo skupina Apollo v původním složení: Pavlína Filipovská, Yvonne Přenosilová, Eva Pila-
rová a Karel Gott, nad nimi Petr Hapka, Pavel Vošický a Ladislav Štaidl. Na snímku chybí Karel 
Hála a členové orchestru, rok 1966. Foto: archiv Pavla Vošického

Kromě výtvarného uplatnil Pavel Vošický i pěvecký talent. Na snímku Karel Hála, P. V., Pavel 
Sedláček, Pavlína Filipovská a Miky Volek, polovina 60. let. Foto: archiv Pavla Vošického
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svědci (Josef Lavička, Jaroslav Petřík 
a Josef Adamec), kteří s Pavlem Vošic
kým sloužili u stejné vojenské posád
ky. Potvrzovali své výpovědi, v nichž 
monotónně uváděli protistátní výroky 
svého „spolubojovníka“. Poté předseda 
senátu přečetl několik svědeckých vý
povědí, protokol o domovní prohlídce 
a posudky. Na závěr obžalovaný pro
vedl stručnou sebekritiku a ocenil 
zaslané posudky, které pro něho vy
zněly kladně. Soudní parodie dospěla 
do konce. Vynesený rozsudek zněl: 
odsouzen k úhrnnému trestu odnětí 
svobody v trvání 18 (osmnáct) měsíců 
nepodmíněně.34

Přestože výše trestu se může zdát 
z dnešního pohledu vysoká, ve sku
tečnosti se s ohledem na příslušné 
paragrafy jednalo o rozsudek téměř 
velkorysý.35 Za obdobné „přečiny“ do
stávali někteří odsouzení – a to i ve 

stejné době, nejen za nejtvrdšího tříd
ního teroru – nepoměrně vyšší trest. 
Štěstěna se na Pavla Vošického usmála 
ještě jednou: pět měsíců od vynesení 
rozsudku byl na základě amnestie 
vztahující se tentokrát i na většinu 
politických vězňů propuštěn. Z brány 
borské věznice vyšel 11. května 1960 
bohatší o zkušenosti, které výrazně 
poznamenaly nejen jeho další životní 
osudy, ale také jeho uměleckou tvorbu.

Po propuštění z vězení byl opět po
volán na vojnu, tentokrát k technic
kému praporu do Krnova, kde strávil 
necelý rok, vedle jiného stavěním sil
nic a ostravského vojenského letiště. 
Po dvou letech v různých povoláních 
se mu podařilo uspět u přijímacích 
zkoušek na Vysokou školu umělecko
průmyslovou, kde si ho mezi jinými 
uchazeči vybral po zhlédnutí předlo
žených prací prof. Adolf Hoffmeister, 
který nad ním držel ochrannou ruku 
po celé studium. V listopadu 1966 za
bránil jeho vyloučení ze školy, když 
se Vošický bez povolení vrátil ze 
zájezdu do Leningradu.36 Obdobně 
se prof. Hoffmeister zřejmě zachoval 
o rok později, když příslušníci StB vy
šetřovali Pavla Vošického kvůli jeho 
recesistickým poznámkám na adresu 
komunistických pohlavárů při morav
ském zájezdu divadla Apollo, s nímž 
od poloviny 60. let vystupoval jako 
zpěvák písní Raye Charlese. Novému 
odsouzení zabránilo Pražské jaro.37

V roce 1968 se Pavel Vošický ko
nečně podíval na Západ. Společně 
s přítelkyní navštívili Itálii. Nadějný 
několikaměsíční vývoj ukončila sovět
ská okupace. Po necelém roce se čer
stvý absolvent vysoké školy rozhodl 
odejít do zahraničí a zůstat v exilu.38 
Od podzimu 1969 pobýval v USA, 

kde působil jako grafik. Záhy získal 
zajímavé zakázky. Pracoval pro dvě 
společnosti, které se specializovaly na 
volební kampaně pro Demokratickou 
stranu. V roce 1976 se podílel na pre
zidentské kampani Jimmyho Cartera 
jako art director. Jeho tým například 
připravil veškeré televizní spoty.39

Ve stejné době získal občanství 
USA, což mu umožnilo podívat se po 
několika letech do Československa, 
kde vyrůstala jeho dcera, kterou do
posud neviděl (přítelkyně s ním do za
hraničí přes původní dohodu nakonec 
nemohla odejít, neboť hranice se na 
podzim 1969 opět uzavřely) a s níž 
byl pouze v telefonickém a písemném 
kontaktu. Československé návštěvní 
vízum se mu podařilo získat v lednu 
1976 dobrodružnou cestou přes Mosk
vu, kam se s určitými problémy dostal 
jako americký občan. Do Prahy pak 
s čerstvě získaným vízem cestoval 
exotickým způsobem, sovětským 
vlakem přes BrestLitevský, Varšavu 
a Petrovice. Do Československa se do 
roku 1980 podíval ještě několikrát. 
Poté, co se ho příslušníci rozvědky 
StB pokusili neúspěšně získat ke 
spolupráci, byl opět zařazen na index 
nežádoucích osob.40

Situace se změnila teprve v roce 
1989, kdy se díky intervenci velvyslan
kyně USA Shirley TempleBlacko vé 
podařilo americké vládě získat vstup
ní víza pro řadu osob. Do Prahy přijel 
Pavel Vošický na podzim 1989, krátce 
před pádem komunistického režimu. 
S překvapením a zároveň s potěše
ním sledoval východoněmecké ob
čany mířící za svobodou na zahradu 
západoněmeckého velvyslanectví. 
Konec komunistického režimu byl 
ve vzduchu.

34  Tamtéž, Rozsudek, sp. zn. 2T76/59, 9. 12. 1959.
35  „Velkorysý“ je i výčet spáchaných trestných činů, uvedených v úvodu rozsudku (viz obrazová příloha).
36  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V3803 MV, Záznam o jednání kárné komise ze dne 21. 11. 1966.
37  Dokumentace k této kauze se dochovala ve vyšetřovacím spisu. Tamtéž, operativní podsvazek.
38  Od zahraniční odjel 9. 8. 1969, povolení měl na 130 dnů na „návštěvu známého“. Nejdříve pobýval ve Spolkové republice Německo, 

poté v Belgii a Nizozemsku. V září 1969 odletěl do USA. V roce 1971 obdržela Správa vyšetřování StB hlášení, že se nevrátil do Čes
koslovenska, ale obdobně jako v řadě jiných případů nelegálního opuštění republiky nebyl P. Vošický nakonec odsouzen a po získá
ní naturalizace v USA byla věc odložena. Viz ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V30399 MV, Usnesení o odložení věci, 28. 12. 1977.

39  Rozhovor autora s Pavlem Vošickým, Praha 5. 2. 2015.
40  Blíže ABS, f. I.S1, reg. č. 10893/312, „Paros“.

Obálka spisu StB k „emigraci Pavla Vošické-
ho z Československa“ Foto: ABS
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V roce 1967 byl Pavel Vošický vyšetřován za svůj projev v Kyjově. Zdrojem informací byl „aktiv“, tedy členka KSČ Tichá. Fotografie pořídil Zde-
něk Daněček, zaměstnanec Okresní vojenské správy v Hodoníně a současně dopisovatel a fotoreportér okresních novin Slovácko, který negativ 
odevzdal při výslechu. Podle zápisu žádal, aby mu „byl po vytěžení vrácen“.   Foto: ABS

První strany rozsudku z roku 1959, kde jsou uvedeny trestné činy, které Pavel Vošický „spáchal“  Foto: ABS
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Zprávu o neúspěšném pokusu získat Pavla Vošického ke spolupráci s rozvědkou StB napsal 15. prosince 1980 pracovník Oblastního odboru StB 
Hradec Králové npor. Josef Trávnický  Foto: ABS

S dcerou Lenkou na zahradě velvyslanectví USA v Praze, 1976 Foto: archiv Pavla Vošického
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Ať žije Rudá armáda – osvoboditelka! (1987), Dilemma (1983), Kilroy was here (1983), Kam teď? (1985)
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České Vánoce (1965), Živlové na trafu (1975), Alenka v říši divů (1987), Národní divadlo (1988)
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