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Louisi, myslím, že tohle je začátek 
krásného přátelství…1

Mezi pokusy o násilnou změnu režimu 
nastoleného po 25. únoru 1948 zaují-
má čelné místo plán ilegální odbojové 
skupiny označované v odborné lite-
ratuře převážně jako Praha – Žatec.
Dodnes je stále velmi rozšířený názor, 
že bylo jen otázkou několika hodin, 
které dělily bleskový zásah Státní 
bezpečnosti (StB) od chvíle, kdy by se 
tanky z žatecké posádky vydaly na 
Prahu, aby zahájily celonárodní po-
vstání a smetly komunistický režim. 
Do ukončení akce „Norbert“,2 jak li-
kvidaci skupiny označila StB, bylo 
zatčeno 307 osob, z toho 120 přísluš-
níků československé armády, od vo-
jáků základní služby až po vyšší dů-
stojníky generálního štábu, legionáře 
i  vojáky čs. zahraničních armád  
z 2. světové války.3 Za ústřední posta-

vu celého případu je bezpochyby 
zcela právem považován bývalý rot-
mistr francouzské Cizinecké legie 
Miloslav Jebavý. 

Pozornost historiků a publicistů se 
kromě Jebavého upírá především na 
další odbojáře odsouzené komunis-
tickým režimem k nejvyššímu trestu. 
Jde převážně o vojáky z povolání, což 
vyvolává dojem, že na popravišti pan-
krácké věznice skončila 18. července 
1949 životní pouť celého vedení této 
ilegální organizace.4 Jméno nájemce 
nádražní restaurace v Žatci a bývalé-
ho příslušníka čs. zahraniční armády 
na Západě Jiřího Vovse, který od sou-
du odešel „pouze“ s doživotím, se tak 
ve většině prací věnovaných této 
problematice sice objevuje, nicméně 
žádný z autorů jeho životním osudům 
a účasti na vzniku a řízení celé orga-
nizace dosud nevěnoval patřičnou 
pozornost.

MUŽ Z CASABLANCY

Jiří Voves se narodil 18. dubna 1910 
v obci Ledčice v rodině odborného 
a později řídícího učitele Antonína 
Vovse a Heleny, rozené Horčové, jako 
prostřední ze tří synů. Domovsky byl 
příslušný do obce Mnetěš (obojí v teh-
dejším soudním okrese Roudnice nad 
Labem, dnes okres Litoměřice). Vy-
chodil obecnou školu v rodišti a čtyři 
třídy měšťanky v nedaleké Roudnici. 
Rodiče bydleli v Mnetěši č. p. 168. 

Po absolvování škol se vyučil číšní-
kem v Národním domě v Liberci, kde 
také navštěvoval českou pokračovací 
živnostenskou školu (1924–1927). Ná-
sledně pracoval od 1. srpna 1927 do  
30. října 1929 ve svém oboru v nádraž-
ní restauraci ve Falknově nad Ohří 
(dnešní Sokolov). Na přelomu 20. a 30. 
let odjel za prací do Francie.5 Nejdříve 
si našel místo v Saint-Gervais-les  
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Zmařená šance na svržení zločinného režimu, nebo provokace komunistických 
tajných služeb? To je otázka, kterou si položí snad každý, kdo se seznámí 
s mimořádně dramatickým příběhem odbojové organizace Praha – Žatec. Život
ní osudy jednoho z jejích „otcůzakladatelů“, bývalého příslušníka čs. zahraniční 
armády ve Velké Británii, Jiřího Vovse, stojící dosud poněkud stranou badatelského 
zájmu, a nově objevené dokumenty ukazují spíše k druhé z těchto možností.

J IŘÍ  PLACHÝ

1  Úvodní citát je ze závěrečné scény amerického filmu Casablanca z roku 1942 (režie M. Curtiz, v hlavních rolích H. Bogart, I. Bergmano-
vá a P. Henreid).  

2  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis archivní 
číslo (dále jen a. č.) V-6147 MV, operativní podsvazek 5, Závěrečná zpráva o průběhu likvidace akce NORBERT z 5. května 1949. Někde 
je uváděno i krycí označení „akce PRAHA“.

3  Tamtéž.
4  Kromě Miloslava Jebavého zde byli popraveni ještě pplk. gšt. Josef Gonic, pplk. děl. Vilém Sok, rozený Sieger, a kpt. tank. Karel Sabela. 

Posledním popraveným byl architekt Bohuslav Hubálek. 
5  Cestovní pas mu byl vydán Okresním úřadem v Roudnici nad Labem dne 15. května 1931 a prolongován čs. konzulátem v Casablance 

16. března 1939. Ve vlasti byl před válkou naposledy v září 1936.
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-Bains, poté v Ajacciu na Korsice a na-
konec zhruba po roce zakotvil v ma-
rocké Casablance,6 kde pracoval nej-
prve jako číšník a v  roce 1937 se 
vypracoval na nájemce kavárny. Podle 
vlastní výpovědi byl po vypuknutí 
války mobilizován do čs. zahraniční 
armády ve Francii. Přijel tam však až 
v červnu 1940 po uzavření příměří mezi 
Francií a Německem a evakuaci čs. 
jednotek. Přihlásil se v táboře v Agde, 
kde pod francouzským velením probí-
hala demobilizace čs. vojáků, kteří se 
zde rozhodli zůstat.7 O této epizodě se 
však v jeho vojenských dokladech 
nedochoval žádný záznam. Na podzim 
1940 se tedy vrátil do svého původního 
působiště v Africe a k provozování 
kavárny postupem času přibral ještě 
provoz hotelu Lutetia.8

Citát, jímž je tento text uvozen, 
zazněl v závěru klasického americké-
ho filmu Casablanca. Jeho děj je pro 
nás dodnes zajímavý – jedním z hlav-
ních hrdinů je totiž fiktivní vůdce 
československého podzemí Viktor 
László, který prchá před zatčením 
z obsazené Evropy. Dostane se až do 
francouzského Maroka, kde však 
uvázne. V Casablance, která pro něj 
představuje bránu do svobodného 
světa a zároveň vysokou zeď, přes níž 
se nemůže dostat, se zatím strhne 
zápas mezi agenty Spojenců a nacis-
tickými tajnými službami o jeho život. 
Francouzi, kteří zemi vládou, jsou 
rozpolceni mezi přívržence Vichy a de 
Gaullova hnutí Svobodné Francie. 
Rozhodnout se, na čí stranu se přidat, 
musejí všichni. 

Jakkoliv je Casablanca dnes z naše-
ho pohledu vnímána do jisté míry 
exoticky, zapsala se skutečně do dějin 
našeho zahraničního odboje výrazně-
ji než mnohá evropská města. Právě 
přes tento marocký přístav se do Vel-
ké Británie ještě na poslední chvíli 
dostaly desítky našich vojáků a letců, 
kterým v červnu 1940 „ujely“ evaku-
ační transporty z jižní Francie. Další 
dorazili až poté, co se cesta do svobod-
ného světa uzavřela i zde. Podle odha-
dů československého konzulátu v Mar-
seille, který mohl pololegálně působit 
až do jara 1941, v Casablance uvázly 
až dvě stovky čs. vojáků, především 
příslušníků 1. čs. divize. Řadu z nich 
vichistické úřady internovaly v nepří-
liš příznivých podmínkách, jiní přeží-
vali ze dne na den. Většina se však 
dočkala spojenecké invaze na podzim 

roku 1942 a někteří poté znovu nastou-
pili službu v čs. jednotkách.

Dokonce i příběh Viktora Lászla 
(přes jeho exotické příjmení, kterým 
se tvůrci filmu trefili alespoň do ne-
přehledného středoevropského regio-
nu) má svůj reálný podklad. Jedním 
z těch šťastlivců, jimž se podařilo přes 
Casablancu dostat na francouzské 
Antily a odtud do Velké Británie, byla 
legenda českého odboje „Nepolapitel-
ný Jan“ – Jan Smudek.9

S trochou nadsázky můžeme říci, 
že se jádro budoucí ilegální skupiny 
Praha – Žatec formovalo právě v kři-
volakých uličkách Casablanky konce 
30. a první poloviny 40. let. Právě zde 
totiž ve stejné době žili všichni tři 
pozdější „zakladatelé“ skupiny – kro-

6  Od května 1932 do září 1934 pracoval v restauraci Slavia v Casablance, od prosince 1937 do května 1937 v restaurantu Continental 
v Meknésu a od listopadu 1938 do dubna 1939 jako vrchní číšník v hotelu Majestic v Casablance.

7  Rozkazem ze dne 17. června 1940 byly pravidelné jednotky čs. zahraniční armády ve Francii rozpuštěny a dále měli v boji pokračovat 
pouze dobrovolníci. Do Velké Británie bylo následně evakuováno něco kolem 4800 vojáků, zatímco více než sedm tisíc jich zůstalo ve 
Francii.

8  Podle některých údajů zde byl nájemcem, podle jiných spoluvlastníkem. 
9  Jan Smudek, nar. 8. září 1915, zastřelil jako student průmyslové školy v Kladně dne 8. června 1939 německého vrchního strážmistra 

Wilhelma Kneista. Při zatýkání v březnu 1940 postřelil gestapáka Jakuba Neubauera. I když po něm pátral celý protektorátní i němec-
ký bezpečnostní aparát, podařilo se mu s pomocí odboje uprchnout přes Balkán do Francie, kde vstoupil do čs. zahraniční armády.  
Ve Velké Británii, kam přijel až v březnu 1941, se dostal k letectvu a sloužil mimo jiné u čs. letky 68. noční stíhací peruti RAF. Po skon-
čení války byl národním správcem továrny v Ašském výběžku. Krátce po únoru 1948 uprchl znovu za hranice a vrátil se po roce 1989. 
Zemřel 17. listopadu 1999 v Dílech u Klenčí pod Čerchovem.

Celosvětová premiéra filmu Casablanca byla 
26. 11. 1942. Po válce se film promítal i v ČSR. 
Jen málokdo z diváků tehdy tušil, že příběh 
Viktora Lászla prožívaly v marockém městě ve 
skutečnosti desítky českých vlastenců…

Foto: www.fanpop.com

Jiří Voves jako příslušník čs. zahraniční armády 
ve Velké Británii v létě 1944

Foto: VÚA – VHA
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mě Jiřího Vovse a cizineckého legio-
náře Miloslava Jebavého i Václav Ža-
tecký, pracující jako strojní zámečník 
v místním cukrovaru.10 Znali se nej-
později od roku 1938 a spolu sdíleli 
i měsíce válečné nejistoty pod vládou 
„Vichy“. Všichni tři se pak dostali 
z Maroka do Velké Británie. Jebavý 
údajně ilegálně v roce 1941, Žatecký 
v roce 1943 a jako poslední i Jiří Voves.

Ten, jak se zdá, pod prapory vlasti 
příliš nespěchal – do čs. zahraniční 
armády se přihlásil teprve 3. března 
1944. Poměrně dlouhé prodlení mezi 
odjezdem jeho přátel a jeho samotné-
ho lze vysvětlit tím, že na rozdíl od 
Jebavého i Žateckého znamenalo Vov-
sovo přihlášení se do armády konec 
poměrně dlouhé a nikoliv neúspěšné 
etapy jeho života.11 

Krátce nato odjel do Alžíru, kde 
v tranzitním táboře čekal na další 
transport. Do Velké Británie připlul 
až po invazi, 24. června 1944, na lodi 
Champollion a po prověření v Royal 
Patriotic School byl 7. července zařa-
zen jako vojín k Pěší výcvikové rotě 
Náhradního tělesa čs. armády v Sou-
thend-on-Sea v hrabství Essex. Tam 
však pobyl jen dva týdny a po krátkém 

doplňovacím výcviku se 21. července 
přemístil k Brigádním tankovým díl-
nám Čs. samostatné obrněné brigády. 
S touto jednotkou také na přelomu 
srpna a září 1944 odjel do Francie 
a zúčastnil se celého obléhání seve-
rofrancouzského přístavu Dunkerque 
(říjen 1944 – květen 1945). Během 
služby na frontě mu byla udělena ob-
ligatorní Čs. vojenská pamětní medai-
le se štítkem VB (15. 1. 1945) a krátce 
po příjezdu do Československa byl 
povýšen na svobodníka (25. 5. 1945). 
Sloužil pak na demarkační čáře v ji-
hozápadních Čechách. V letních mě-
sících se (údajně po neúspěšném po-
kusu nalézt uplatnění ve svém oboru 
v Československu) přihlásil k demo-
bilizaci do zahraničí s tím, že se chce 
vrátit do severní Afriky. Dne 17. srpna 
1945 byl přemístěn do Střediska pro 
demobilizaci příslušníků čs. zahra-
niční armády u Posádkového velitel-
ství v Plzni a současně jej povýšili na 
desátníka. Po sedmitýdenním čekání 
v Plzni byl 6. října 1945 propuštěn do 
civilu a následně odjel do Francie.12

Podle pozdější výpovědi se v té době 
ucházel o pronájem některé nádražní 
restaurace, avšak neúspěšně. Z toho 

důvodu se také rozhodl pro odjezd. 
Teprve v Casablance, kam se přesunul,  
jej po několika týdnech zastihl tele-
fonát, že jeho žádosti bylo vyhověno 
a může se stát nájemcem nádražní 
restaurace v Žatci.13 Nabídce neodolal 
a rozhodl se opět vrátit. První sud piva 
narazil žíznivým cestujícím na nádra-
ží Žatec-město zřejmě někdy počátkem 
února 1946. Během následujících dvou 
let na sebe příliš neupozorňoval, byť 
o něm bylo známo, že rozhodně ne-
stojí na straně „pokrokových sil“ – byl 
členem čs. národně socialistické stra-
ny. Po únorových událostech však 
podal, tak jako řada jeho bývalých 
spolustraníků, přihlášku do KSČ. Jako 
politicky nespolehlivého jej ostatně 
vedlo také Oblastní velitelství Národ-
ní bezpečnosti v Mostě, které ho po 
zatčení označilo za reakcionáře, šme-
lináře s valutami a zlatem, udržující-
ho styky s osobami, které později 
emigrovaly, a majícího písemný kon-
takt se Západem.14 

Dne 4. listopadu 1948 se oženil s uči-
telkou Bělou Langovou. Od roku 1947 
mu v lokále vypomáhal jako účetní 
jeho mladší bratr Josef, který také 
bydlel v Žatci. Druhý bratr Antonín 

10  Václav Žatecký, nar. 5. prosince 1902 v Novosedlech nad Nežárkou. České národnosti, římskokatolického vyznání. Vychodil obecnou 
školu, tři třídy měšťanky (v rodišti) a dvouletou obchodní školu v Českých Budějovicích. Od 1. 10. 1924 do 31. 3. 1926 vykonával základ-
ní vojenskou službu u 2. polní roty „Vašátkovy“ Pěšího pluku 1 „Mistra Jana Husi“. Do civilu odešel v hodnosti svobodníka (povýšen  
11. 4. 1925). Krátce nato odjel do Francie. Během následujících let dále pobýval ve Francouzské severní Africe (Alžír 1930–1931, Maroko 
1931–1934 a od r. 1935) a ve Španělsku (1934–1935). V Casablance žil od roku 1935. V letech 1940–1942 zde byl vichistickým režimem 
internován. Do čs. zahraniční armády ve Velké Británii (Pěší výcviková rota Náhradního tělesa) byl zařazen 12. srpna 1943 v hodnosti 
četaře(!). K 1. říjnu 1943 byl přemístěn k letectvu (RAF St. Athan – Czech Depot, evid. č. 788 633), kde prodělal základní výcvik.  
Od 3. ledna 1944 v Air Crew Reception Centre No. 3 v Londýně. Po měsíci, 2. února 1944, byl přemístěn k School of Technical Training 
No. 4. Zde absolvoval 14. srpna 1944 kurz palubních mechaniků. Zároveň byl povýšen do britské hodnosti Sergeant (Sgt.) a oprávněn 
nosit odznak Fl/Eng. Dne 2. srpna 1944 byl odeslán k No. 12 Air Gunners School, kde do 4. listopadu 1944 prodělával výcvik palubního 
střelce, po jehož ukončení byl přemístěn k 311. čs. bombardovací peruti RAF. Již po skončení války dosáhl hodnosti Flight Sergeant  
(14. 5. 1945). V čs. hodnostech postupoval následujícím způsobem: 15. 6. 1945 rotný, 1. 12. 1945 rotmistr letectva v zál., 1. 6. 1946 štábní 
rotmistr a ke stejnému dni praporčík letectva v zál. Kromě Čs. vojenské pamětní medaile se štítkem VB mu byl udělen Čs. válečný kříž 
1939 a Čs. medaile Za zásluhy I. stupně (oboje 6. 3. 1946). Do civilu odešel 30. 6. 1946. Po odsouzení mu byla 13. 7. 1949 odejmuta hodnost 
a čs. vyznamenání. Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA), Sbírka kmenových listů, Václav Žatecký, 
nar. 1902.

11  Před odjezdem do Velké Británie složil u různých, převážně bankovních podniků více než 156 000 franků. Šlo o poměrně vysokou 
částku, která s největší pravděpodobností pocházela z prodeje jeho majetku. ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-6147 MV, operativní 
podsvazek 06, opisy různých osobních dokumentů Jiřího Vovse.

12  VÚA – VHA, Sbírka kmenových listů, Jiří Voves, nar. 1910, Kmenový list zahraniční armády J-1868. Hodnost desátníka v záloze mu byla 
odňata správním řízením 24. listopadu 1949.

13  Podle jiných údajů jej tato zpráva zastihla ještě ve Francii.
14  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-6147 MV, operativní podsvazek 06, dálnopisná zpráva OV SNB v Mostě z 31. května 1949. 
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pracoval v  té době jako tajemník 
Okresního národního výboru v Kra-
lovicích a později v Plasech. 

Krátce před likvidací skupiny, dne 
24. ledna 1949, rozhodl Okresní ná-
rodní výbor v Žatci, že Vovsovi nebu-
de udělena hostinská koncese, o niž 
žádal v roce 1946, vzhledem k tomu, 
že nádražní restaurace ČSD nemají 
být do budoucna pronajímány sou-
kromníkům, ale budou převzaty druž-
stevním podnikem.15 

NÁDRAŽNÍ RESTAURACE V ŽATCI  
A JEJÍ MÍSTO VE III. ODBOJI

Během května, respektive června 
1946 došlo také k události, která měla 

v historii ilegální skupiny Praha – 
Žatec zásadní význam. Jiří Voves se 
znovu shledal se svými známými 
z Casablancy. Na nástupišti žatecké-
ho nádraží potkal praporčíka Václa-
va Žateckého, který měl být právě v té 
době demobilizován a odcházel hos-
podařit na zemědělskou usedlost  
č. p. 2 v obci Němčany nedaleko Žat-
ce.16 Následně v Praze vyhledal Milo-
slava Jebavého, jenž se po návratu 
z války stal úředníkem exportní firmy 
svého bratra. Od té doby se jednou za 
čas, tak jako v Casablance, scházeli 
ve Vovsově podniku. Staré přátelství 
bylo obnoveno.

Úloha Vovsovy restaurace je v celém 
případu skupiny Praha – Žatec vprav-

dě nezastupitelná. Vzhledem k tomu, 
že byl bývalým západním vojákem 
a členem národně socialistické stra-
ny, začali jeho podnik vyhledávat ti, 
které postihly únorové události roku 
1948. 

Nejdříve se v ní po únoru 1948 schá-
zeli „vyakčnění“ příslušníci SNB, 
kteří [...] stejně jako Voves sám nesou
hlasili s dnešními státoprávními pomě
ry v ČSR. Tyto schůzky, které v prvních 
počátcích byly nahodilé a při kterých se 
ostrým způsobem kritisovaly poměry 
v ČSR, staly se schůzkami pravidelnými, 
a to zejména od doby, kdy Voves sešel 
se se svým kamarádem Miloslavem Je
bavým, který za ním asi od července 
1948 dojížděl občas do Žatce…17

Mnohem intenzivněji než před Úno-
rem se samozřejmě scházeli také 
všichni tři přátelé z Casablancy. A kde 
jinde než ve Vovsově nádražní restau-
raci. Impulz k tomu vyšel jednoznač-
ně od Vovse. Tím vlastně byly polože-
ny základy osy Praha – Žatec. Při jejich 
debatách nad novou politickou situ-
ací vznikl během letních měsíců plán 
na odchod do zahraničí. Dohodli se, 
že se zmocní letadla z žateckého leti-
ště a přistanou s ním v jižní Anglii. 
Jebavý za tím účelem kontaktoval přes 
svého známého Josefa Dittricha, bý-
valého cizineckého legionáře pracu-
jícího na britském velvyslanectví, 
důstojníka Allied Military Permit 
Office Cpt. Philipa Cedrica Thomase 
Wildashe, který jim údajně domluvil 
bezpečné přistání.18 

Do útěku mělo být nakonec zasvě-
ceno okolo patnácti osob. Podle někdy 
dodnes přejímané verze, kterou se mj. 
hájil Jebavý, k němu nedošlo proto, že 
je jiná skupina předešla a následně 
byla zpřísněna ostraha letišť.

Za skutečným zrušením plánů na 
útěk celé skupiny za hranice však stál 
Jiří Voves. Do protokolu uvedl, že ne-

15  Restaurace na železniční stanici Žatec-město funguje dodnes.
16  Dnes součást obce Krásný Dvůr v okrese Louny.
17  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-6147 MV, I. díl, Trestní oznámení KV StB Praha z 22. dubna 1949.
18  Philip C. T. Wildash (nar. 23. srpna 1916) působil v Praze od listopadu 1947 jako úředník Military Permit Office. Od října 1948 se stal vi-

cekonzulem britského velvyslanectví v Praze. Po Jebavého zatčení v březnu 1949 byl zatčen i on a krátce nato z ČSR vyhoštěn. Military 
Permit Office vydával povolení ke vstupu do britské okupační zóny Německa.

Zápis z kmenového listu desátníka v záloze Jiřího Vovse o dočasném vyjmutí z vojenské evidence 
z důvodu nástupu služby u SNB  Foto: VÚA – VHA
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chtěl opustit svoji tehdejší snoubenku, 
která by jej zřejmě do exilu nenásle-
dovala. Proto si vymyslel onu histor-
ku, že je předešla skupina uprchlíků 
z Litoměřic, kteří si dokonce vybrali 
stejné letadlo jako oni.

V říjnu 1948 Jebavý znovu navštívil 
kapitána Wildashe, který jej měl pře-
mluvit k ilegální práci proti „lidově 
demokratickému“ zřízení, jež má 
vyústit v převrat. Bezprostředně po 
schůzce odjel Jebavý do Žatce, kde se 
sešel s Vovsem (kde jinde než v jeho 
restauraci) a Žateckým. Do této spo-
lečnosti byl na podzim 1948 prostřed-
nictvím štábního praporčíka Antoní-
na Novotného,19 ruského legionáře 
a účastníka bitvy u Zborova, pozván 
důstojník 21. tankové brigády „Volyň-
ských Čechů“ kpt. tank. Karel Sabela. 
Štábní praporčík Novotný se s Vovsem 
znal z návštěv v jeho restauraci, kdy 
mu restauratér prozradil, že pracuje 
v odboji napojeném na Prahu a rád by 
získal kontakty v místní posádce. 

A od Jiřího Vovse vedou i další nitky 
této mimořádně rozvětvené organi-
zace – do Loun, Bíliny, Chomutova i do 
samotné Prahy (zde měl mimo jiné 
údajně kontaktovat pplk. Viléma So-
ka-Siegera). Žatecký, žijící v té době 
stále v Němčanech na Podbořansku, 
měl za úkol získávat pro převratovou 
akci tam usídlené volyňské Čechy 
a příslušníky podbořanské posádky. 
Tím de facto „vypadl“ z hlavní skupi-
ny organizátorů, což mu v budoucnu 
možná zachránilo život.

Restaurace na žateckém nádraží 
a u ní se nacházející Vovsův byt se 
staly doslova hlavním štábem pláno-
vaného povstání – během února 1949 
zde proběhlo několik klíčových schů-
zek, na nichž se setkali spiklenci 
z různých regionů. Jiří Voves vždy 
vystupoval nejen v úloze hostitele, ale 
také velmi aktivně zasahoval do 
jednání. 

Kpt. Sabela po návštěvě u Vovse 
stanul na podzim 1948 v čele vojenské 
složky organizace na Žatecku. Voves 

nadále vedl její část civilní. Veškeré 
dosavadní práce zabývající se tímto 
případem považují, vzhledem k plá-
novanému průběhu převratu, zcela 
logicky za určující složku vojenskou 
a věnují jí také patřičnou pozornost, 
která však odsunuje do stínu podíl 
„civilistů“. (V tom jim na první pohled 
dává symbolicky za pravdu i senát 
Státního soudu – Vovsovo jméno ne-
figuruje ve výčtu nejvyšších trestů, 
ale najdeme u něj „pouhé“ doživotí.) 
Přesto je zřejmé, i vzhledem k výše 
uvedenému, že faktické vůdčí posta-
vení v žatecké rezistenci zaujímal až 
do svého zatčení právě Jiří Voves. 

SABELA NEBO VOVES?

O vzájemném vztahu obou žateckých 
ilegálních „vůdců“ mnohé vypovídá 
např. Sabelova výpověď o jejich po-
sledním setkání před zatčením: Dne 
3. března 1949 jsem byl na obhlídce 
nakládací rampy k provedení výcviku 
v nakládání. Zašel jsem si do restaura
ce k Vovsovi na pivo. Při této příležitos
ti mi Voves sdělil , že k  akci dojde  
z 8. na 9. března, tj. z úterka na středu. 
Podrobnější disposice že mně vydá poz
ději. Toto jsem sdělil týž den odpoledne 
kpt. Drábkovi. Dne 5. března jsem byl 
telefonicky volán do kasáren příbuzným 
Vovsa a ten mne žádal, abych se dosta
vil v 11,30 hodin na schůzku u jednoho 
klempíře, jeho jméno si již nepamatuji, 
že u něho mám již připravenou tu va
ničku. Šlo o fingovaný rozhovor. Po 11,00 
hodině vyšel jsem z kasáren ven a ces
tou jsem u sekretariátu KSČ potkal 
Vovsa, který již šel na schůzku. Voves 
mi sdělil, že akce bude skutečně z 8. na 
9. března, a žádal mě, abychom navá
zali spojení rádiem s posádkou Milovi
ce na dílku 2½ radiostanice 19. Navá
zání spojení mělo býti provedeno dne 
8. března ve 23,00 hodiny tím, že Milo
vice budou volati heslo: „Josef volá ko
váře – spěchá.“ Toto heslo mělo býti 
dvakráte opakováno. Žatecká radiosta
nice měla odpovídati: „Karel volá ková

ře – spěchá.“ Tato hesla znamenala 
zahájení akcí. Domnívám se, že tato 
hesla měl napsána na papírku a tento 
uložen pod pláštěm kapesních hodinek, 
neboť se tyto snažil otevříti, což se mu 
nedařilo, a pak jsem měl dojem, že si na 
hesla vzpomněl. Dále mi sdělil, že milo
vická posádka jde i s velitelem do akce 
a že jejich činnost je ulehčena tím, že 
se toho času nachází v okolí Prahy na 
cvičení. Dále mi Voves sdělil, že ze Žat
ce není nutno vysílati tanky, protože 
jsou k disposici tanky z Milovic, ale že 
je třeba provésti přísun pěchoty do 
Prahy. K tomu že budou zajištěny auto
busy a nákladní auta. Doporučoval dále, 
aby žatecká posádka, která v těchto 
autech pojede do Prahy, se teple oblék
la a vzala si potraviny na jeden den. 
Dále mi sdělil, že se ještě před zahájením 
akce musí jet pro dispozice do Prahy 
a abych k němu poslal vojáka, a to 
v úterý ve 12,00 hodin, kterému sdělí, 
zda vojsko do Prahy má být vysláno, či 
nikoliv. Voves mne dále požádal, abych 
po tomto vojákovi mu též poslal vojen
skou čepici a spinky, že on provede 
odvoz do Prahy osobně sám, a ještě mě 
žádal, abych mu byl nápomocen se 
svojí jednotkou pro zajištění potřebných 
vozidel k tomuto účelu. Po této posled
ní rozmluvě s Vovsem jsem již nikoho 
neinformoval a s nikým jsem o akci 
nemluvil. 20

Ponecháme-li stranou rozbor ob-
sahu Sabelovy výpovědi, který byl již 
v prvních hodinách po zatčení jistě 
ovlivněn vyšetřovateli Státní bezpeč-
nosti, je na první pohled vztah obou 
mužů zcela jednoznačný. Nejde 
o partnerství vůdců civilní a vojenské 
odbojové složky ilegální organizace 
připravujících spolu převrat. Staví 
v zásadě Vovse do vůdčí pozice, kdy 
pouze on vydává rozkazy armádním 
důstojníkům, určuje hesla, žádá za-
jištění dílčích úkolů a oznamuje, jak 
určité věci proběhnou. Je samozřejmé, 
že Sabela se při výslechu logicky 
snažil svoji vlastní roli upozadit. 
Nicméně vzhledem k množství po-

19  Antonín Novotný, nar. 17. srpna 1889 v obci Chotěnice v okrese Chrudim.
20  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-6147 MV, II. díl, Výslechový protokol kpt. Karla Sabely ze 4. března 1949. 
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drobností, které uvádí, a především 
k Vovsově aktivní úloze v předešlých 
dnech lze tomuto líčení jejich vzájem-
ného poměru přiznat autenticitu.

Termín převratové akce se několi-
krát změnil a definitivně jej Miloslav 
Jebavý v Praze určil na půlnoc z 8. na 
9. března 1949. Toto datum sdělil  
4. března i Vovsovi. Krátce nato byl 
zatčen. Sám Voves byl zajištěn až  
7. března, avšak od prvního dne svého 
pobytu ve vazbě začal obsáhle vypo-
vídat nejen o činnosti své, ale přede-
vším o dalších zatčených.21 Stejně 
obsáhlé jsou jeho výslechové proto-
koly i z následujících dnů. V zájmu 
objektivity však uveďme, že od prv-
ního dne podobně vypovídali i další 
zatčení, např. později popravení Bo-
huslav Hubálek, kpt. Sabela a další, 
z čehož je zřejmé, že na ně byl od 
první chvíle vyvíjen enormní nátlak, 
a to, jak v 60. letech dosvědčili ti, kdo 
přežili, především fyzický. V někte-
rých případech by navíc bylo zřejmě 
možné zpochybnit i dataci výslecho-
vých protokolů nebo to, zda vznikly 
skutečně během jediného dne. 

Zdá se však, že Voves po zatčení 
přece jen vycházel záměrům vyšet-
řovatelů vstříc ochotněji než někteří 
další vyšetřovanci. Uveďme např. část 
zápisu o konfrontaci s Václavem Prein-
haltrem, bývalým příslušníkem SNB 
v Žatci, který byl nakonec souzen 
v jednom z vedlejších procesů: 

[…] 1. otázka: Kde jste se s Prein
haltrem setkali a o čem jste jednali? 

Voves: Dne 4. 3. 1949 odpoledne v mé 
restauraci v Žatci na nádraží přišel jste 
ke mně a já jsem Vás informoval o ile
gální skupině, která působila v Žatci. 
Informoval jsem Vás po poslední pražské 
schůzce, která se konala v Anenské 
ulici. 

Preinhalter: Popírám, že bych byl 
u Vás na nějaké takové schůzce, jelikož 
jsem byl v zaměstnání. Naposledy jsem 
s Vámi mluvil asi před půl rokem, ale 

žádné politické debaty jsem s Vámi ne
vedl.

2. otázka: Byl jste Jiřím Vovsem za
svěcen do práce ilegální skupiny?

Voves: V uvedený datum jsem Vás 
informoval o naší ilegální organizaci.

Preinhalter: Popírám, že byste se mně 
někdy zmínil o nějaké ilegální organi
saci nebo o její práci.22

Vyšetřování probíhalo i na tehdejší 
dobu neuvěř itelně rychle – dne  
22. dubna 1949 vyšetřující orgány 
(v tomto případě se jednalo o přísluš-
níky Krajského velitelství StB v Praze) 
uzavřely případ patnáctičlenné hlav-
ní skupiny a již 20. května podal ge-
nerál Jan Vaněk v zastoupení proku-
ratury obžalobu Státnímu soudu 
v Praze. Jeho senát zasedl přesně 
o deset dní později, 30. května 1949. 
Stanulo před ním patnáct obžalova-
ných, které StB vytipovala jako vůdce 
celé ilegální organizace. Kromě dvou 
ze tří přátel z Casablancy – Jebavého 

a Vovse – to byli kpt. Sabela, pplk. 
Vilém Sok, mjr. Ing. Jan Krátký, pplk. 
gšt. Josef Gonic, kpt. František Šlajs, 
štábní strážmistr SNB Václav Šimák, 
architekt Bohuslav Hubálek, úředník 
Svazu bojovníků za svobodu Jan Sei-
fert, student FF UK PhC. Vladimír 
Struska, dělník František Ouřada, 
úředník Fondu národní obnovy Sta-
nislav Körner, úředník František Řepa 
a řídící učitel Antonín Vinš. 

O devět dní později, 9. června 1949, 
byl vynesen rozsudek. Všichni obža-
lovaní byli uznáni vinnými z velezra-
dy, Jebavý, Voves, Šimák, Řepa, Strus-
ka, Sok, Krátký, Sabela a Šlajs pak i ze 
zločinu vyzvědačství. Tresty byly 
neobyčejně tvrdé – padlo pět rozsud-
ků smrti (Jebavý, Hubálek, Sok, Sabe-
la a Gonic), osm trestů odnětí svobo-
dy na doživotí (Voves, Šimák, Řepa, 
Struska, Seifert, Šlajs, Krátký a Vinš) 
a zbývající dva obžalovaní (Ouřada 
a Körner) vyvázli „pouze“ s 25 lety 

21  Výslech ze 7. března 1949 má celkem šest stran strojopisu a ještě dvoustránkový dodatek, s řádkováním jedna, a obsahuje vcelku po-
drobný popis činnosti skupiny a příprav převratu. 

22  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-6147 MV, VI. díl, Záznam o konfrontaci z 13. dubna 1949. Václav Preinhalter, nar. 9. května 1913 
v Novém Strašecí (okr. Slaný). V době zatčení bydlel v Žatci a pracoval jako dělník.

Evidenční karta Krajského velitelství StB Praha z roku 1949 s třídílnou policejní fotografií Jiřího 
Vovse, pořízená po jeho zatčení  Foto: ABS
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odnětí svobody. U všech odsouzených 
soud zároveň vyslovil řadu vedlejších 
trestů. 23

Podle zprávy StB z prvního dne 
hlavního líčení se u soudu Voves: […] 
choval při výslechu zbaběle a vše vypo
vídal podle protokolů, které byly s ním 
sepsány na KV StB Praha. Jenom v ně
kterých bodech byl vyzván prokurátorem 
ke konkrétnímu vysvětlení, protože 
Voves nejasně vysvětloval např. účast 
na schůzkách ilegální skupiny jednotli
vých osob a pořadí jednání na těchto 
schůzkách. Se stejným despektem se 

však ve zprávě psalo i o vystoupení 
Bohuslava Hubálka.24

Kromě Strusky a Šimáka podali 
všichni odsouzení odvolání. Nejvyšší 
soud v Brně jejich odvolání projednal 
ve dnech 28. a 29. června 1949 a všech-
na zamítl. Také žádosti o milost, po-
dané odsouzenými k trestu smrti, 
prezidentu republiky Klementu Gott-
waldovi byly zamítnuty. Všech pět bylo 
dne 18. července 1949 v Praze na 
Pankráci popraveno. Od prvních za-
tčení do vykonání poprav uběhlo 
pouhých 137 dní.

Do ilegální činnosti skupiny Praha 
– Žatec byli zasvěceni i oba Vovsovi 
bratři. Zatímco Josefovi se podařilo 
v březnu 1949 uprchnout za hranice, 
Antonín byl zatčen, ale až 6. prosince 
1949. Důvodem tohoto prodlení bylo, že 
jej StB zaměnila s jeho uprchlým brat-
rem Josefem. Později byl v samostatném 
procesu odsouzen Státním soudem 
v Praze k dlouholetému trestu.25

Zatčeny byly i některé z manželek 
spiklenců, např. Milada Sabelová, 
Františka Hubálková nebo Anna So-
ková. K dlouhodobějšímu veznění Běly 
Vovsové však zřejmě nedošlo. Po 
manželově odsouzení se odstěhovala 
do Kladna ke svým rodičům.

Jiří Voves se svobody nedočkal. 
Trest mu byl sice v roce 1955 snížen 
na 25 let, avšak 13. července 1959 
podlehl v uranovém lágru Vojna u Pří-
brami infarktu.

ZAPOMENUTÝ ZÁZNAM

Zdokumentování mimořádně inten-
zivní a bohaté činnosti skupiny Praha 
– Žatec vyvolává řadu otázek – tou 
nejpalčivější je, zda šlo o skutečný 
odboj, nebo jen o výsledek provokace 
čs. tajných služeb. Své pochybnosti, 
především v souvislosti s nejasnostmi 
okolo osoby Miloslava Jebavého, ale 
i dalšími nesrovnalostmi a nejedno-
značnými okolnostmi, které podpo-
rují tezi o tom, že za celým plánem na 
převrat stála StB, případně OBZ, vy-
slovil v letech 2009–2011 v sérii textů 
vojenský historik Ivo Pejčoch.26 Jiní 

23  Průběhem hlavního procesu se skupinou Praha – Žatec i vedlejšími procesy se zatím nejpodrobněji zabýval vojenský historik Ivo Pejčoch. 
Srov. PEJČOCH, Ivo: Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu v Československu v letech 1948 až 
1958. Svět křídel, Cheb 2011, s. 33–69.

24  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-6147 MV, operativní podsvazek 06, Zpráva z hlavního přelíčení I. skupiny akce NORBERT z 31. 5. 
1949. Jejím autorem byl „orgán 107“.

25  Antonín Voves, nar. 17. ledna 1908 v Ledčicích v okrese Litoměřice, byl odsouzen Státním soudem dne 8. prosince 1950 k trestu odnětí 
svobody na 18 let (sp. zn. Ts I/VII 125/50). Z vězení byl propuštěn v rámci květnové amnestie v roce 1960. V polovině 60. let žil v Litomyšli. 
Josef Voves, nar. 4. března 1922 v Mnetěši, měl být zatčen na základě příkazu KV StB Praha z 8. března 1949. V současné době žije v USA. 

26  PEJČOCH, Ivo: „Akce Praha – Žatec“. Údajný pokus o vojenský protikomunistický puč. Historie a vojenství, 2010, roč. 59, č. 2, s. 33–51. 
Studie byla jako kapitola zařazena i v knize téhož: Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu 
v Československu v letech 1948 až 1958, s. 33–69. Dále např. týž: Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu 
v letech 1948–1955. MO ČR – PIC MO, Praha 2009, nebo týž: Vojáci na popravišti. Vojenské osobnosti, popravené v Československu z politických 
nebo kriminálních důvodů v období 1949–1989. Svět křídel, Cheb 2011. V posledních dvou jmenovaných pracích je věnována pozornost 
životním osudům popravených vojáků, tedy Jebavého, Soka, Sabely a Gonice. 

Na některých policejních snímcích dalších zatčených jsou jasně patrné stopy po týrání příslušníky 
StB. Jedním z nich byl i čtyřiadvacetiletý student FF UK Vladimír Struska.  Foto: ABS
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historici se v duchu závěrečné zprávy 
vyšetřovatelů StB z roku 1949 naopak 
ztotožňují s verzí o autenticitě plánů 
skupiny na převrat.27   

Tato studie by (i přes menší míru 
odolnosti, kterou Voves projevil po 
zatčení) mohla posloužit jako životopis 
neprávem pozapomenutého odbojáře, 
který se mimořádnou měrou zasloužil 
o vybudování jedné z největších orga-
nizací protikomunistického podzemí 
a v boji proti totalitě obětoval svůj ži-
vot. Takovým však bohužel s největší 
pravděpodobností nebyl. Důvodem 
k tomu je nepatrná poznámka úřední-
ka vojenské správy, zanesená ve Vov-
sově poválečném kmenovém listu: 

1. 2. 1946 – Přijat jako čekatel SNB. 
12.28 1947 – Převzat definitivně do 

stavu SNB. Osvobozen po dobu činné 
služby u SNB od služební povinnosti ve 
vojsku…29 

Jak víme, po celou tuto dobu půso-
bil Jiří Voves jako nájemce žatecké 
nádražní restaurace. Pokud byl zá-
roveň příslušníkem SNB, je nemysli-
telné, že by tuto profesi vykonával 
bez vědomí policejních složek, a lze 
předpokládat, že v žatecké nádražní 
restauraci naopak pracoval s jistým 
zpravodajským posláním.

Pokud by v případě odboje šlo o Vov-
sův „privátní“ podnik, je zřejmé, že 
by se se svou příslušností k SNB bě-
hem výslechů nebo před soudem hájil 
tím, že chtěl celou věc dříve či pozdě-
ji oznámit svým nadřízeným. V pro-
tokolech by se také o jeho služebním 
poměru objevila alespoň nějaká zmín-
ka. Kromě vojenských záznamů však 
žádný takový doklad neexistuje. Jako 
pravděpodobné se proto zdá, že jej jeho 
nadřízení přesvědčili, že i po zatčení 
ještě musí pomoci policii spiklence 
odhalit a usvědčit a vystupovat pouze 
v roli odbojáře. 

Jakkoliv se nám může z dnešního 
pohledu zdát podobné krycí nasazení 

právě v takové pozici a lokalitě ne-
smyslné, na několika případech z té 
doby lze dokázat opak. Ve stejném 
regionu, tedy v nově osídlených ob-
lastech severozápadních Čech, došlo 
ještě před únorem 1948 ke dvěma 

policejním provokacím s celostátním 
dosahem – na počátku roku 1947 se 
odehrál na Jáchymovsku pokus vypro-
vokovat ilegální organizaci se spoje-
ním na emigrantské kruhy kolem 
bývalého armádního generála Lva 

27  MALLOTA, Petr: Voják druhého a třetího odboje Miloslav Jebavý. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4, s. 108–124. V textu se k rozkrytí orga-
nizace mimo jiné uvádí: Vše nasvědčuje tomu, že odhalení bylo v podstatě dílem náhody. Stálo za ním nepřímé napojení Bohuslava Hubálka 
a Václava Šimáka na profesora Karla Nigrína… (s. 116).

28  Míněn měsíc prosinec.
29  VÚA – VHA, Sbírka kmenových listů, Jiří Voves, nar. 1910.

Příslušníci StB rádi „zdobili“ vyšetřovací spisy organizačními schématy a „pavouky“ údajných 
ilegálních skupin   Foto: ABS
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Prchaly, mající mimo jiné za cíl kom-
promitovat Jana Smudka. Na podzim 
téhož roku vypukla mnohem známěj-
ší Mostecká špionážní aféra, v níž je 
možné najít řadu podobných prvků 
jako v případě skupiny Praha – Žatec. 
„Neortodoxní“ metody práce čs. taj-
ných služeb v těch dobách je možné 
vysledovat i ve vybírání spolupracov-
níků z  řad různých dobrodruhů 
a hochštaplerů. 

Jistou paralelou je případ skupiny 
„Pravda vítězí“, jejíž osudy byly po-
dobné. Poměrně silné seskupení, 
v němž jako jedna z vůdčích osobnos-
tí působil podplukovník Josef Hruška, 
chystající v téměř totožné době stát-
ní převrat (mělo k němu údajně dojít 
v noci z 24. na 25. února 1949), bylo 
tajnou policií „zneškodněno“ krátce 
před Vánocemi 1948. Jeho činnost 
však byla od začátku do konce v režii 
Reicinova Obranného zpravodajství, 
jehož agentem byl Hruška již před 
Únorem. Ani tato, ani další zásluhy 
jej však neuchránily od toho, že byl 
Státním soudem v Praze odsouzen 
k trestu smrti a spolu se studenty 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze Karlem Bacílkem a Borisem 
Kovaříčkem, které na popraviště 
dovedla jeho provokace, dne 23. květ-
na 1949 v Praze na Pankráci popra-
ven. Vzhledem k výše uvedenému se 
tedy nabízí otázka, zda také Jiřího 
Vovse nadřízení podobně nevyužili 
a potom jako nepohodlného svědka 
„neodklidili“.   

Mimo jakoukoliv pochybnost však 
samozřejmě zůstává, že ve skupině 
označované dnes jako Praha – Žatec 
působily desítky odhodlaných vlas-
tenců, kteří věřili, že pomáhají v ko-
munisty zotročené vlasti znovu vybo-
jovat svobodu a demokracii.30 

Je však také třeba konečně nahlas 
vyslovit, že jakékoliv jejich snahy byly 
předem odsouzeny k nezdaru. Pak-
liže skupina nevznikla přímo jako 

volavčí síť tajné policie (což je na 
základě toho, že jeden z jejích „otců-
-zakladatelů“ byl kmenovým přísluš-
níkem SNB „vysazeným“ v legalizo-
vaném civilním zaměstnání, velmi 

pravděpodobné), měla o ní přinejmen-
ším od okamžiku jejího založení 
podrobné informace a de facto řídila 
nebo alespoň výrazně ovlivňovala její 
činnost. 

30  Třetí z přátel z Casablancy, Václav Žatecký, strávil ve vězení (díky několika pokusům o útěk) více než 15 let. Ještě v roce 1964 odmítl 
podat žádost o podmínečné propuštění s tím, že je nevinný a žádostí by dal za pravdu těm, kteří jej neprávem odsoudili. Byl propuštěn 
až v listopadu téhož roku. Žil v Praze, krátce pracoval jako zámečník v teplárně v pražském Veleslavíně a od ledna 1965 působil jako 
turbinář v elektrárně v Praze-Holešovicích. 

Vyšetřovateli StB sestavená schémata účastníků schůzek ilegálních skupin Foto: ABS


