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… Náš vítěz okouzlen tou krásou zjevnou i tajenou
dovezl pannu na svůj hrad, doufaje – jak stalo se již nejednou –
že čas bolest zahojí a sirotek, překrásná panna,
uzná jej za svého pána.

Kořist svou skrýval před světem, přestaly hradní plesy,
zapomněl i na lesy, ochotný ku všem obětem.

Týdny však plynuly a hrdá panna stále se zdráhá
obdařit láskou otcova vraha …
  
  
              Ota Tulačka Leopoldov 1964



21

/ Úvod /

CESTY ZA SVOBODOU A KE SVOBODĚ

Příběh nejen Oty Tulačky, Josefa Hýblera a Waltera Birge

Drama odehrávající se v Československu na pozadí studené války odkrývá společ-
ný příběh skupiny osob, která je známa jen částečně. Protagonisty knihy jsou Ota 
Tulačka ze Kdyně, vůdčí osobnost ilegální skupiny „Cyril“, jeho nejbližší spolu-
pracovník Josef Hýbler z Prahy, bývalý stíhací pilot Britského královského letectva 
a v neposlední řadě jejich společný známý a později přítel, Američan Walter Birge 
[Berč]. Velmi vyhraněné životní cesty těchto osobností se protnuly v poválečném 
Československu záhy po převzetí moci komunisty a právě z této doby na ně na-
hlížíme. Pokus o jejich oživení tak nabízí pohled na netradiční spolupráci nepříliš 
známých aktérů třetího odboje a zaměstnanců amerického velvyslanectví v Praze.

Kniha si klade za cíl přiblížit dobu nesvobody a zároveň pomoci zacelit některé 
dosud nezhojené rány spojené s příběhem mého dědečka Oty Tulačky, který se ja-
ko mnozí jiní nedokázal smířit se sovětizací československé společnosti. Narodil 
se v roce 1913 a v době totality pod krycím jménem „Cyril“ spolutvořil odbojové 
uskupení, které na Kdyňsku u Domažlic a v Praze vyvíjelo rozsáhlou protikomunis-
tickou činnost. Skupina byla napojena nejen na zaměstnance amerického velvysla-
nectví a ministerstva zahraničních věcí, ale také na vojenské důstojníky.

Kromě organizování ilegálních přechodů často prominentních vojenských, po-
litických a civilních osob se Ota Tulačka účastnil i příprav ozbrojeného převratu 
plánovaného na přelomu let 1948 a 1949 s cílem znovuobnovení demokracie. 
Vyvolat povstání se však nepodařilo. Několik měsíců nato byl zatčen v rámci likvi-
dace zpravodajské sítě využívané americkou tajnou službou. Byl odsouzen k trestu 
odnětí svobody na doživotí a k dalším trestům. V komunistických věznicích strávil 
téměř patnáct let.

Životní příběh Oty Tulačky a jeho nejbližších spolupracovníků se však promítne 
pouze do hlavní linie knihy, jejímž záměrem je uvést čtenáře do širších dimenzí 
neznámých či dosud neobjasněných dramatických událostí studené války. Proces 
sovětizace totiž zasáhl každého člověka, aniž by chtěl, aniž by si přál a mnohdy 
aniž by sám tušil. A přitom nelze hovořit jen o komunistickém Československu po 
únorovém převratu roku 1948, kdy veškerou moc v zemi převzala komunistická 
strana. Mám-li vyprávět příběh z období studené války, je potřeba nahlédnout do 
jejích počátků a přiblížit okolnosti jejího nástupu a charakteru.
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Roztříštěný protikomunistický odboj byl jen logickým vyústěním únorových 
událostí. Totalitní režim rychle pohltil veškerý zbytek demokratických svobod a to 
jak občanských, tak také politických i hospodářských. Nejen o důstojnost, ale do-
konce o holý život se bojovalo především v pohraničí, kudy prchaly tisíce zoufalých 
rodin i s miminky v náručí. Nevadilo, že za hranicemi je čekala bída a hlad a že se 
už nikdy nebudou moci vrátit. Před všudypřítomným komunistickým terorem bylo 
potřeba uniknout, dokud to bylo ještě možné. Propaganda cesty za lepším zítřkem 
spolu se Sovětským svazem na straně jedné a politické čistky a jiné zákeřné způso-
by odstraňování jakkoliv nepohodlných osob na straně druhé vyvolávaly v lidech 
zmatek, strach, vzdor i postupnou rezignaci.

Spletité drama se zásadními přesahy 
a často tragickými konci bez rozpaků 
odhaluje některé detaily z počátků čes-
ké protikomunistické rezistence oteví-
rající zároveň nové perspektivy. Její 
podstata je přitom založena na prosté 
snaze nebýt lhostejný k tomu, jak se 
přicházející totalitní režim v zemi pre-
zentoval.

Ale přenesme se nejprve v čase více 
do minulosti a na pozadí zatím jen let-
mého seznámení s protagonisty knihy 
si v rámci této úvodní kapitoly přibliž-
me některé s jejich příběhem více či 
méně související události a zlomové 
okamžiky politického vývoje.

Na poválečnou atmosféru Českoslo-
venska se můžeme podívat netradičně 
očima příslušníka jiného státu – ame-
rického diplomata Waltera Birge, který 
možná více než někteří Češi, Slováci 
a z nich i mnozí politici vnímal stou-
pající politický vliv komunistické 
strany a její nenápadnou, i když pře-
sto poměrně čitelnou strategii, jak se 
co nejlépe připravit na převzetí moci 
v zemi:

Česká komunistická strana ve svém odhodlání získat vládní kontrolu využila oku-
pační sovětskou armádu, jak nejlépe mohla. Okupace trvala šest měsíců a sovětská 
přítomnost několika set tisíc mužů úžasně usnadnila práci komunistům a jejich sou-
putníkům usilujícím o uchvácení moci. Nešlo o to, že by sovětská armáda jakkoliv 

Foto: Soukromý archiv autorky – rodiny Oty 
Tulačky
Ota Tulačka, dědeček autorky, na fotografii 
z poloviny čtyřicátých let 20. století. Křestní 
jméno Oty bylo často různě poněmčováno na 
Oto, Otto či Otta. Je proto třeba poukázat na 
to, že rodný list byl vystaven na jméno Ota 
Tulačka.

Tři muži proti totalitě
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intervenovala do poválečného politického života země, ale přítomnost této síly byla 
zastrašující, a díky ní se komunistická strana zahalila do aury neporazitelnosti.1

V podstatě již během závěrečné eta-
py druhé světové války probíhala jed-
nání mezi exilovou vládou v Londýně 
a moskevským vedením Komunistické 
strany Československa v čele s Kle-
mentem Gottwaldem. Tato jednání 
vyústila v dohodu o vytvoření domácí 
vlády Národní fronty Čechů a Slováků 
– už tehdy komunistická strana výraz-
ně posílila svoji politickou moc.

Dne 29. března 1945 byl dokonce 
v Moskvě podepsán vládní program, 
který určoval zásady budoucí poli-
tiky Československa. Tento klíčový 
programový dokument, známý jako 
Košický vládní program, byl násled-
ně dne 5. dubna slavnostně vyhlášen 
v Košicích, přičemž se pro veřejnost 
uvádělo, že byl připravován vládou 
po příjezdu na československé území 
a schválen až během zasedání na Slo-
vensku. Těžko říci, zda se někdo z pří-
tomných během projevu Edvarda Be-
neše, tj. vyhlášení Košického vládního 
programu, pozastavil nad jediným, ale 
zato obřím portrétem Josefa Stalina, 
který tvořil přísně dohlížející kulisu na 
pozadí. Bystrému oku a uchu jistě neu-
niklo, že pravidla hry byla v oné chvíli 
zcela v jeho režii.

S odstupem času je evidentní, že hlavním smyslem Stalinových rošád po osvo-
bození či spíše dobytí příslušných území v srdci Evropy byl export komunistické 
ideologie. Západní mocnosti koncem války pravděpodobně neřešily jen otázku, 
kam až jsou ochotny nechat Stalina dojít. V případě porušení dohod o poválečném 

Foto: reprint Walter Birge: They Broke the 
Mold. The Mémoirs of Walter Birge
Walter Birge – budoucí třetí tajemník velvy-
slanectví Spojených států amerických v Praze 
na fotografii z počátku čtyřicátých let (Irák 
r. 1944 nebo Turecko r. 1942). Období jeho 
české zahraniční služby trvalo od 2. listopadu 
1945 do 9. května 1949.

Úvod  Cesty za svobodou a ke svobodě

1  Walter BIRGE: They Broke the Mold. The Mémoirs of Walter Birge. Paul Mould Publishing, 
Great Britain 2012, s. 288–289. Tato kniha vznikla z autentického strojopisu Birgeových pamětí 
sepsaných v letech 1990–1992. Text později přepsala a k publikování upravila manželka Virginia 
Birge. Za zaslání kopie strojopisné verze pamětí ještě před jejich knižním publikováním vřele 
děkuji historiku Igoru Lukešovi.
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uspořádání Evropy totiž hrozila reálná možnost, že by sovětská vojska mohla být 
poslána dál na západ, aby tak dokončila úspěšně načatou operaci bolševizace Ev-
ropy. Nic nejspíše nesmělo posloužit jako sebemenší záminka, a snad i proto měly 
americké jednotky striktní příkaz dodržet předem ujednanou linii styku na území 
Československa.

Ostatně, jak majetnicky se Sovětský svaz choval k československému území ješ-
tě před koncem války, může možná naznačit i povolení vystavené Otovi Tulačkovi 
pro dny 1. až 3. května 1945, kdy se chtěl z Domažlicka dostat do Prahy.

V té době byl členem ilegálního Národního výboru ve Kdyni, kde bydlela jeho 
rodina a kde byl také zaměstnán. Do Prahy buď proto potřeboval jet služebně, nebo 
jeho skutečným záměrem mohlo být něco více. V té době totiž armáda generála 
Pattona již čekala za hranicemi s Německem na okamžik, kdy dostane rozkaz k ob-
sazení západních Čech. Jednotky Rudé armády Sovětského svazu přitom v tomto 
okamžiku byly daleko za hranicemi českého území bývalého československého 
státu. Nicméně i přesto Národní výbor v Rokycanech u Plzně na demarkační linii 
již vystavoval pro cesty do Prahy povolení v ruštině včetně prověřování, za jakým 
účelem se ten který člověk do hlavního města chystal. Za pozornost přitom stojí 

Foto: ČTK, reprint Jan Cholínský: Klíč k sovětizaci Československa (Paměť a dějiny 2013/02)
Košice 5. dubna 1945 – Edvard Beneš při vyhlášení programu vlády Národní fronty, v po-
zadí dohlíží portrét Josifa Vissarionoviče Stalina v nadživotní velikosti.
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fakt, že potvrzení bylo zcela jistě vyplněno rodilým mluvčím (viz diakritika v pří-
padě křestního jména).

Povolení Oty Tulačky v azbuce bylo podepsáno dvěma osobami a vyznačeno 
dobře viditelným červeným razítkem. Jeho překlad nám prozrazuje:

Národní výbor v Rokycanech
Národní výbor v Rokycanech povoluje volný průchod pěšky – automobilem – mo-

tocyklem – na kole či vlakem z Rokycan do Prahy
Pro   Otta Tulačka,
[účel]  služ.[ební] cesta,
tam i zpět.
V Rokycanech, dne 1.–3. 5. 1945.2

V roce 1947 přešel Ota Tulačka do podnikového ředitelství Přádelny vlny n.p. 
Praha. Prý byl schopný, ale jako lidovec měl podstatně nižší plat než ostatní. 

Zdroj: Soukromý archiv autorky – rodiny Oty Tulačky
Povolení v azbuce pro Otu Tulačku vystavené Národním výborem v Rokycanech v době, kdy 
sovětské jednotky byly stovky kilometrů od Prahy.

Úvod  Cesty za svobodou a ke svobodě

2  Soukromý archiv autorky, Překlad autorky z ruského do českého jazyka – jedná se o povolení 
v azbuce vydané pro Otu Tulačku Národním výborem v Rokycanech zřejmě dne 1. 5. 1945.
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O svém působení během druhé světové války a politickém zaměření Ota Tulačka 
koncem šedesátých let napsal:

Okupaci jsem končil s poctivým jménem jako člen ilegálního nár.[odního] výboru 
ve Kdyni. Podle košického programu jsme se rozdělili a já jako katolík jsem zastu-
poval čsl.[československou] stranu lidovou. Členem strany až do odchodu H.[ele-
ny] Koželuhové z funkce.3

Názory této političky byly Otovi Tulačkovi velmi blízké, a zřejmě proto z lidové 
strany na protest vystoupil.4 Není divu, nekompromisní protikomunistické postoje, 
osobité, až mnohdy sarkastické vyjadřování neteře bratří Čapků se staly ohromně po-
pulárními. Koželuhová v období tzv. třetí republiky právě jako členka Českosloven-
ské strany lidové totiž kromě jiného také kritizovala Šrámkovo vedení za taktizující 
shovívavost vůči komunistům. Za to byla ze své strany už krátce po parlamentních 
volbách v červnu 1946 dokonce vyloučena a byl jí odebrán poslanecký mandát.

Z celkového počtu osmi stran v českých zemích vstupovaly do volebního boje 
pouze čtyři – Československá sociální demokracie (ČSD), Československá strana 
lidová (ČSL), Československá strana národně socialistická (ČSNS) a Komunistická 
strana Československa (KSČ). Právě úryvek kritického, až varovného příspěvku 
Koželuhové do Lidové demokracie z května 1946 nám napoví o tehdejší předvoleb-
ní atmosféře a politické situaci:

To je tedy ta druhá a poctivější tvář socialismu a státního kapitalismu. Mocichti-
vost méně schopných, méně pilných a odmítajících nést riziko za své chyby. Nejsme 
socialisty a jsme na to hrdi, protože chceme zastupovat opravdu všechny lidi, chceme 
hájit zájmy všech a nechceme podporovat nové a ještě mocnější nadlidi, kteří by ze 
všech ostatních vytvořili masu ovládaných otroků. Bojujeme za svobodného, šťastné-
ho a rovnoprávného člověka. Nás neokouzlí a nezaslepí žádná sebelákavěji vypada-
jící doktrína. Klidně se jí podíváme pod masku a zjistíme, komu má vlastně prospět.

A tentokráte jde o příliš mnoho. Jde o poslední útok, nejnebezpečnější, protože 
nejskrytější a nejleskleji zabalený útok proti demokratické svobodě a pro uchvácení 
moci kastou dravců. Mnozí jejich halapartníci, a v tom je nebezpečí, to nepoznali, 
třeba i stojí v prvních řadách. Jsou slepými nástroji a ani netuší, komu pomáhají. 
Jinak by s hrůzou utekli a nikdy se nevrátili. Čas je však naučí, a po určité době 
prohlédneme všichni. Zatím jenom většina.5

3  Ota TULAČKA: Dopis právní zástupkyni 31. 10. 1968, soukromý archiv autorky.
4  Helena Koželuhová (1907–1967), novinářka a spisovatelka, manželka poválečného ministra zdra-

votnictví Adolfa Procházky. Rozhodně vystupovala proti komunistům, zatímco stranické vedení 
Jana Šrámka (bývalého předsedy exilové vlády Československa v Londýně) se snažilo s komunisty 
vyjít.

5  Helena KOŽELUHOVÁ: Sladko je vládnout, Lidová demokracie 15. května 1946. Přepis celého 
článku včetně dalších a více nejen o Heleně Koželuhové viz Milan DRÁPALA: Na ztracené vartě 
Západu, Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948, Prostor, nakladatelství s.r.o., 
Praha 2000, s. 74–158.
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Záhy po definitivním převzetí moci komunisty, jen o necelé dva roky později po 
tomto bystrém úsudku, se Heleně Koželuhové podařilo uniknout pozornosti bezpeč-
nostních složek a překročit česko-německé hranice. Nově nastolený totalitní režim 
zemi uzavřel, ale přesto do uprchlických táborů americké kontrolní zóny začaly 
nejrůznějšími skulinkami proudit tisíce demokraticky smýšlejících občanů.

Právě v té době se Ota Tulačka, úředník na ředitelství Kdyňských přádelen 
v Praze s kontakty v příhraničí, stal pro mnohé zárukou, že se za hranice skutečně 
bezpečně dostanou. V hraničním prostoru se již střílelo a navíc se na několika mís-
tech podél celé jihozápadní hranice s Německem pohybovali příslušníci českoslo-
venských bezpečnostních složek v uniformách německé pohraniční stráže. Spolu 
s falešnými důstojníky americké armády na falešných úřadovnách americké vojen-
ské kontrarozvědky měli v uprchlících vytvořit dojem, že se nachází na německém 
území. Smyslem celého podvodu takzvaných akcí „KÁMEN“ bylo přesvědčit oběti, 
že jsou v rukou amerických úřadů a pod ochranou Spojených států.

Jen díky přísnému dodržování zásad konspirace se dokázalo uskupení okolo Oty 
Tulačky udržet v tajnosti před bezpečnostními složkami více než rok a půl. Do-
konce ani osoby odcházející za hranice nesměly vůbec nikomu prozradit, tedy ani 
Američanům nebo Britům, jak se jim přes ně podařilo dostat.

V té době celá řada odbojářů, nově vznikajících ilegálních skupinek a organizací 
usilovně hledala nejúčinnější formu odporu proti nastolenému komunistickému 

režimu. Velkou naději na možnou pod-
poru snah o znovuobnovení svobody 
přitom spatřovala v politických re-
prezentacích západních států. Reakce 
některých politiků Západu na únorové 
události v Československu se totiž 
zdála být příslibem pomoci možnému 
boji za obnovení demokracie.

I proto se Josef Hýbler a Ota Tu-
lačka snažili být se zahraničím v pří-
mém kontaktu. Považovali za důležité 
informovat jednotlivá velvyslanectví 
a podávat tak světu důkazy o bezbřehé 
propagandě stávajícího režimu, který 
tím zastíral uvržení československého 

Foto: Free Czechoslovak Air Force 
Associates Ltd. (fcafa.wordpress.com)
Major Josef Hýbler jako příslušník 310. stí-
hací perutě RAF. V třetím odboji vystupo-
val pod krycími jmény „Vašek“ a „Black-
wood“.

Úvod  Cesty za svobodou a ke svobodě
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– v převážné míře příprav a způsobu provedení ozbrojeného převratu, je popsán 
také únikový plán pro případ neúspěchu. Odbojáři byli údajně připraveni prchnout 
za hranice. To jim měl umožnit tankový a pancéřový doprovod včetně početné oz-
brojené skupiny. Všichni však věřili, že se podaří povstání vyvolat a dostat ho pod 
kontrolu. Ostatně kromě celé řady již zmíněných vojenských posádek byly na pře-
vratovou akci připraveny také posádky v Podbořanech, Hradci Králové, Českých 
Budějovicích a v Plzni. Počítalo se přitom i s velmi důležitou leteckou vojenskou 
podporou.187

Není divu, že represivní bezpečnostní složky považovaly celou na poslední chvíli 
odhalenou kauzu za nesmírně nebezpečnou. Mohla skutečně vyvolat zásadní změ-
ny, které by uvolnily cestu k demokratickým poměrům. Míru ohrožení dosavadních 
lidově-demokratických pořádků popsal autor trestního oznámení na Josefa Hýblera 
a spol. následovně:

Za všech okolností vpředu uvedených jest nutno konstatovati a posuzovati celou 
činnost osob vpředu trestního oznámení uvedených za velmi vážnou, jejichž charak-
ter byl do nejvyšší míry nebezpečný našemu státu.

Jest nutno posouditi zejména tu skutečnost, že v této rozsáhlé illegální organi-
saci byly zapojeny nejenom osoby civilní, ale zejména osoby vojenské a příslušníci 
SNB a tito dva poslední činitelé měli k disposici jak zbraně a střelivo, tak i tanky 
a letadla. Jenom ze řad armády bylo počítáno se 6.000 vojáky, při tom značný po-
čet vyšších důstojníků a kromě toho bylo počítáno s lidmi ze řad civilistů, zejména 
z organisace HUBÁLKA, ŠIMÁKA a VOVSA. […]

Krom toho bylo počítáno se 3.000 volyňských Čechů, o kterých jim bylo známo, 
že jich lze použíti jako nespokojeného živlu s dnešními poměry. Připojovali se k těm-
to jednotkám zbytek příslušníků SNB ze Žatce i z Prahy a civilní osoby illegální 
HUBÁLKOVY organizace […] máme jasný obraz o tom, jak nebezpečný charakter 
této organisace a její vedoucí osoby za daného stavu, se skrýval v této činnosti ostře 
zaměřené proti českému národu a naší čsl. vládě.188

Závěr trestního oznámení na Josefa Hýblera a spol. byl dále formulován v pro-
pagandistickém duchu tak, jak to doba vyžadovala. Jeho obsahem však bylo i – zdá 
se – upřímné zhodnocení vzájemné spolupráce obou odbojových uskupení včetně 
„uznání“ odhodlání, ke kterému byli všichni odbojáři připraveni a které nesmí být 
zmenšováno.

Celá akce navíc mohla mít dalekosáhlejší důsledky, pokud uvažujeme v kontextu 
tehdejší mezinárodní politické situace. Mohla totiž například skončit i ozbrojeným 
vpádem sovětských vojsk na československé území, což by již mohlo být chápá-
no jako ohrožení západoevropských států. A právě o to zahraničním výzvědným 
službám mohlo jít – tj. zjistit, do jaké míry se Sovětský svaz připravuje na zcela 

5  Přípravy na ozbrojený převrat

187  Tamtéž, s. 16–17.
188  Tamtéž, s. 17–18.
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reálně hrozící ozbrojený konflikt, tedy jaká opatření k tomuto účelu uskutečňuje na 
československém území (proto také souvislost se získáváním špionážních informací 
například ze strategických uranových dolů či podniků).

V závěru nutno však podotknouti, dodává autor trestního oznámení, že ve skuteč-
nosti osoby v případě zúčastněné, zejména hlavní představitelé illegálních skupin 
chovali se navzájem vůči sobě neseriosně, když udávali počet svých spolupracovní-
ků v té které illegální skupině a operovali převážně imaginárními čísly, na př. že SB 
[Svaz brannosti], který jest zapojen do převratu, čítá 500 osob a pod.

Přesto však tyto okolnosti nemohou omluviti ani zmenšiti vinu [dnes již můžeme 
použít slovo „odvahu“] všech obviněných, protože jejich úmysl byl stejný, sledovali 
jeden cíl a spoléhali jeden na druhého v tom ohledu, že zapojují více a více lidí do 
protistátní činnosti a to vše jenom pro zájmy západních kapitalistů a buržoasie [ve 
skutečnosti však pro zájmy všech demokraticky smýšlejících československých 
občanů].

Uvedený případ staví do jasného světla podkopnou činnost imperialistických 
států, která je základní funkcí anglických a amerických diplomatů, v tomto případě 
representovaná osobou vicekonsula Cpt. WILDASCHE [Wildashe], oficielně vedou-
cího úředníka MPO v Praze, jinak jak bylo v uvedeném případě prokázáno agenta 
Inteligenc Servic (sic). Takové zasahování do vnitřních záležitostí jiného státu se 
příčí normám mezinárodních vztahů a diplomat, konkrétně Cpt. WILDASCH, který 
porušil tyto normy, přestává být automaticky persona grata.

I když nelze předpokládati, že by tato poměrně silná skupina dosáhla toho cíle, 
aby uskutečnila skutečný převrat a rozrušení našich státoprávních poměrů, jest 
jasné, že by nějakou nepředložeností došlo ke značnému krveprolití a ke ztrátě na 

Zdroj: ABS
Úryvek jednoho z protikomunistických letáků z autorské dílny herce Vesnického divadla 
Bohuslava Ličmana zabaveného bezpečnostními orgány v březnu 1949.
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životě osob, v případě nezúčastněných, že by byla porušena naše státní stabilita na 
mezinárodním fóru […]189

Vše nakonec záviselo také na lidském charakteru a odvaze v dané konkrétní vy-
pjaté situaci. Každý sebemenší článek si musel uvědomovat, že v případě nezdaru 
bude životní situace jeho i všech členů rodiny v nejvyšším ohrožení. I proto se 
mnozí od účasti na přípravě protikomunistického povstání opatrnicky distancovali; 
z důvodů „rozumných“ ale i vypočítavě „záchranných“.

Tak došlo bohužel také k tomu, že otec tří dětí Bohuslav Hubálek, kterému se 
podařilo včas uprchnout – v noci z 3. na 4. března stihl dokonce ještě pohladit po 
čele svého staršího syna Bohuslava a upozornit ho, že musí utéci – byl stejně po 
několika hodinách dopaden. Jeho o dva roky mladší bratr Antonín pod nátlakem 

Zdroj: ABS, soukromý archiv Bohuslava Hubálka
Přidělené tresty odsouzeným ze dne 28. května 1949. Z dokumentu je patrné, že Bohuslavu 
Hubálkovi byl dodatečně trest změněn z „doživotně“ na „smrt“. Jednoduše nesplnil, co se 
o něj žádalo – tj. podepsat spolupráci s StB.

5  Přípravy na ozbrojený převrat

189  Tamtéž, s. 18.
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přivedl Státní bezpečnost až do jeho pražského úkrytu u policejního komisaře Jo-
sefa Fakana. Antonín Hubálek se s tímto činem do konce svého života nedokázal 
vyrovnat, i když ani při posledním rodinném rozhovoru před popravou mu to jeho 
bratr nijak nevyčítal a nechal ho pozdravovat.190

Poslední slova, která šestnáctiletý Bohuslav od tatínka při loučení v cele smrti 
ve sklepě Pankrácké věznice slyšel v noci ze 17. na 18. července 1949, tj. několik 
málo hodin před popravou, byla: „Kdybych byl podepsal spolupráci s StB, mohl 
jsem žít.“ […]

Rovněž považuji za potřebné, abych Vám písemně potvrdil, že tatínek sám od 
sebe asi 3x během posledního rozhovoru říkal: „Nás shodil Kapic a Šimák.“ I k to-
mu jsem nalezl obdobně silné indicie, jako je změna tatínkova rozsudku – rukou 
JUDr. Jaroslava Nováka, předsedy senátu Státního soudu v Praze. Je to tentýž, kte-
rý dal písemný souhlas s neveřejným pohřbem Bohuslava Hubálka, ale i pplk. Vilé-
ma Soka – popravených ve stejný den.

[…] to je jenom malý a pravdivý kamínek do mozaiky skutečností. Jejich množi-
na pak je podkladem pro konečné a zásadní stanovisko.191

Snad není od věci dodat, že komunistickému režimu v Československu nepo-
máhala jen propaganda a obávaná Státní bezpečnost, nýbrž také nová legislativa 
přispívající k celkové nejistotě, úpadku morálních zásad a postupné rezignaci oby-
vatelstva. V jejím rámci pak obzvláště vynikal zákon č. 231 z října roku 1948 na 
ochranu lidově demokratické republiky. Kdo o trestném činu jakkoliv ohrožujícím 
lidově demokratické zřízení jen věděl (aniž by se účastnil), ale nepověděl, mohl být 
podle § 35 „Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu“ odsouzen k několika le-
tům těžkého žaláře. I přesto však rezistence obyvatelstva přetrvávala a stále se našli 
lidé, kteří byli přesvědčeni, že svůj smysl má a že je potřeba dát ji najevo.

190  Rozhovor autorky s Bohuslavem Hubálkem mladším v Praze dne 27. 2. 2014.
191  Soukromý archiv autorky, dopis Bohuslava Hubálka mladšího autorce 28. 2. 2014.
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/ 6 /

SPOLUPRÁCE TULAČKY S HÝBLEREM
PO 9 LETECH ODHALENA

Autenticita příprav vojenského převratu a snahy
o její zpochybnění

Na ozbrojený převrat protikomunistické odbojové organizace „Praha – Žatec“ se 
připravovali přes zimu i Ota Tulačka s Josefem Hýblerem. To bylo již v době, kdy 
Stanislav Liška byl zajištěn ve vazební věznici, a právě z tohoto důvodu a také pro 
sníh bylo na nějaký čas od ilegálních přechodů hranic upuštěno. Tulačka neboli 
„Cyril“ se tak mohl soustředit na svůj nový a mnohem důležitější úkol, neboť se 
při jedné ze schůzek od „Vaška“ (tj. Josefa Hýblera, oba se totiž stále neznali svými 
skutečnými jmény) dozvěděl, že se na československém území připravuje vojenský 
převrat na zvrácení dnešního režimu (údajně se počítalo i s vojenskou posádkou 
v Klatovech).

Za tímto účelem byl jsem Vaškem vyzván, vypovídal Ota Tulačka před vyšetřova-
teli StB o devět měsíců později, abych na našem okrese vyhledal v každé obci spo-
lehlivého člověka, který by byl v případu takovéto akce pověřen k vedení jednotlivé 
obce, nebo okresu. K tomuto jsem uvedl, že můžu takovouto věc zajistit, poněvadž 
poměry v okrese velmi dobře znám. Tuto práci jsem mu přislíbil a započal jsem ve 
vyhledávání osob a to tím způsobem, že jsem nikoho z lidí přicházejících v úvahu 
k nastoupení vedení obcí anebo okresů z měst nesměl o této věci informovat pře-
dem.

O převratové akci mi nic bližšího neřekl a dostal jsem čistě od něho příkaz k vy-
pracování seznamu lidí přicházejících v úvahu a to čistě pro svoji osobu. Bylo mi 
jím řečeno, že na tuto věc mám dosti času a abych ji prováděl pořádně a svědomitě. 
Během dalších schůzek jsem byl jím upozorňován a dotazován, jak v práci pokraču-
ji […] Toto trvalo až do měsíce ledna 1949, kdy jsem byl jím vyzván, že k převratové 
akci může dojíti každou hodinu ba i minutu.192

Během pokračování v protokolární výpovědi na Krajském velitelství StB Praha 
koncem září 1949 Tulačka tento úkol upřesnil – aniž by sám nebo dokonce vyšet-
řovatelé StB tušili, kdo oním tajemným „Vaškem“, který zmizel na jaře roku 1949, 

192  ABS, V-6424 MV, Zápis o výpovědi sepsaný s O. Tulačkou, verze podepsaná zleva ze dne 14. 
9. 1949, s. 13.
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Foto: Soukromý archiv Zdeňky Syrovátkové – rodiny Zdeňky Vackové-Bouškové
USA – Taťána Hermanová, vdova po popraveném Veleslavu Wahlovi a bývalá politická 
vězeňkyně na fotografii z devadesátých let.

Foto: Soukromý archiv Zdeňky Syrovátkové – rodiny Zdeňky Vackové-Bouškové
Praha 2002 – Zdeňka Boušková, rozená Vacková, bývalá politická vězeňkyně a blízká pří-
telkyně Taťány Wahlové-Hermanové na fotografii v kavárně Luxor.
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Foto: Soukromý archiv Virginie Birge – rodiny Waltera Birge
Columbus Ohio USA 1975 – Josef Hýbler s manželkou Ludmilou na přátelské návštěvě 
v domě Waltera Birge na fotografii se psem Oliverem.

Příloha
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