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MÍSTO ČINU: PRAHA – ŽATEC / Petr Mallota

Plánovaný pokus o ozbrojený vojenský převrat, jehož hlavními aktéry byli 
vojáci major Miloslav Jebavý z Prahy a kapitán Karel Sabela ze Žatce, 
patří bezesporu k vůbec nejzajímavějším a zároveň i nejtragičtějším 
příběhům Třetího, protikomunistického odboje. V odborné, ale i neod-
borné literatuře ho můžeme najít pod různými názvy: jako tzv. „Jebavého 
puč“ nebo „Jebavého převrat“, či jako „akci odbojové skupiny Praha – 
Žatec“. V prvním případě je označení odvozeno od korunního organizá-
tora odbojových aktivit Miloslava Jebavého, druhý název se drží logiky 
označení akce podle hlavních bašt odbojářů, k nimž měl vedle Prahy 
patřit právě Žatec. Sama komunistická tajná policie (StB) vedla tento 
případ pod nic neříkajícím krycím jménem „Akce Norbert“. 
Vše prý začalo krátce po únorovém komunistickém puči, kdy se bývalý 
příslušník francouzské Cizinecké legie Miloslav Jebavý rozhodl opustit s 
několika stejně smýšlejícími přáteli nesvobodné Československo. To mělo 
být provedeno nikoli „pěšky“ přes stále ještě propustné hranice se Zápa-
dem, nýbrž pomocí letadla ze žateckého letiště. Přestože tento poněkud 
dobrodružný a zcela jistě riskantní nápad Jebavý a jeho druhové na-
konec opustili, v odporu proti svévolné komunistické diktatuře zůstali 
neochvějní. Impulsem pro běh dalších událostí se pak stalo setkání Je-
bavého s vicekonsulem britského velvyslanectví kapitánem Philipem Wil-
dashem. Byl to totiž právě tento muž, který údajně přesvědčil Jebavé-
ho, aby z Československa neodcházel, ale naopak zde zůstal a stal se 
hlavním koordinátorem vzniku a činnosti protikomunistických odbojo-
vých skupin. Cílem těchto aktivit mělo být ozbrojené vystoupení proti 
totalitní moci, jehož úspěch měl umožnit konání nových svobodných 
voleb. Bývalý válečný veterán nabízenou funkci přijal a Wildashe pak o 
svých aktivitách pravidelně informoval.
V týdnech a měsících, které byly odbojářům vyměřeny, se zřejmě 
skutečně dařilo rozšiřovat protikomunistickou podzemní základnu. 
Nejagilněji si přitom počínala žatecká skupina zformovaná okolo restau-
ratéra Jiřího Vovsa (jeden z účastníků plánovaného útěku letadlem). Té 
se podařilo získat pro zamýšlený převrat nejen kapitána Karla Sabelu, 
ale i důstojníky z Hlavního štábu v Praze (Sok-Sieger, Gonic a další) a 
také mnoho civilních osob. Vedle toho se pak lidé z této skupiny na-
pojili na některé stejně smýšlející příslušníky dalších menších vojenských 
posádek. Miloslav Jebavý v Praze zkontaktoval civilní odbojovou skupinu 
Bohuslava Hubálka, která údajně připravovala vlastní puč již na Vánoce 
1948. Na schůzkách vedoucích odbojových organizací v Žatci, Praze 
a Kralovicích nakonec Jebavý stanovil definitivní datum. Povstání mělo 
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vypuknout 8. března 1949 v noci. Nestalo se tak. Ještě předtím se totiž 
rozběhlo masové zatýkání v režii Státní bezpečnosti a vojenského obran-
ného zpravodajství.
Případ rozvětvené odbojové skupiny Praha – Žatec je velice složitý a 
nejednoznačný. Mezi historiky budí dodnes rozporuplné reakce. Není 
se čemu divit. Přestože se prameny převážně úřední provenience, jež 
máme k dispozici, počítají na tisíce stran, neumožňují nám s defini-
tivní jistotou odpovědět na zásadní otázku: Jednalo se o autentickou 
přípravu na svržení komunistické vlády, tedy o jeden z nejvýznamnějších 
činů domácího protikomunistického odboje, nebo jen o sérii provokací 
a dodatečnou rozsáhlou konstrukci Státní bezpečnosti a 5. oddělení 
Hlavního štábu? Ať už tomu bylo tak či onak, nemění to nic na autenticitě 
obětí a hrdinství jednotlivých protagonistů.

Foto na titulní straně: Žatec v roce 1949 také podporoval Národní frontu pod 
vedením Klementa Gottwalda. Rozpadající se budova se nacházela uprostřed 
dnešního Kruhového náměstí.
(Foto: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci) 
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ÚNOR 1948 – KOMUNISTÉ DOBÝVAJÍ MOC 
/ Václav Veber

V únoru 1948 vyvrcholilo úsilí komunistů získat moc. Šlo o dlouho 
připravovaný puč, schválený a proponovaný v Moskvě, který byl re-
alizován podle předem dohodnutého scénáře. Hlavní komunistickou 
jistotou byly policejní pohotovostní pluky a ozbrojené lidové milice a 
samozřejmě i přítomnost a podpora sovětské tajné policie, jejíž příslušníci 
v počtu několika set přibyli do Československa již na podzim roku 1947, 
celkem bez povšimnutí politiků, médií i veřejnosti země. Tzv. demokratičtí 
politici nedokázali komunistickým přípravám účinně čelit a po několika 
dnech vyhrocené politické krize koncem února 1948 podlehli. Nedovedli 
se sjednotit a měli mezi sebou až příliš mnoho zrádců, kteří se brzy po 
převratu stali prvními vyhlášenými kolaboranty komunistické moci. Mezi 
poražené se zařadil i prezident Beneš, který svým podpisem Gottwal-
dova seznamu nové vlády porušil všechny zásady slušnosti, zákon i 
Ústavu; největší díl politické prohry dopadl ovšem na československou 
veřejnost.
Následovala rychlá stalinizace země, místní komunističtí lokajové Moskvy 
se snažili ze všech sil. Nejviditelnější byly aktivity akčních výborů, které 
se postaraly o propuštění a někdy i zatčení všech možných politick-
ých odpůrců komunistického režimu. Akční výbory vytvářely atmos-
féru strachu, která se zdála být – a také byla nekonečná. V Ústavě 9. 
května, přijaté v roce 1948, se ještě na mnoha místech textu používala 
demokratická frazeologie, ale následné zákony, nejrůznější nařízení 
a hlavně praxe již nastolovala nekompromisně komunistické pořádky. 
Důsledně platilo komunistické heslo: Kdo nejde s námi, je proti nám!

1. Prezident Beneš se loučí s Gottwaldem, poté co podepsal jeho návrh s demisí 
14 ministrů a nového obsazení vlády. 
(Foto: ČTK)

2. Prohlášení československé politické veřejnosti, které podepsalo 81 představitelů 
demokratické kultury a vědy, bylo v únorových dnech významným činem pro-
tikomunistické opozice – zde je fotokopie jednoho z podpisových archů v čele 
se spisovatelem Jaroslavem Kvapilem. (Foto: archiv Václava Vebera)

3. Jedna z posledních prací českých historiků o únoru 1948.  
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ÚNOR 1948 V ŽATCI / Jiří Matyáš

Dlouhodobé napětí v zemi mezi Komunistickou stranou Československa 
a nekomunistickými stranami vyvrcholilo 20. února 1948 vznikem vládní 
krize po demisi ministrů národně socialistické, lidové a demokratické 
strany. Druhý den ráno se vypravily ze všech žateckých továren de-
legace zaměstnanců do Prahy, aby se zúčastnily demonstrace na 
Staroměstském náměstí. Také ony tleskaly návrhům Klementa Gottwalda 
na řešení krize (tj. přijetí demise prezidentem a doplnění vlády o nové 
členy). Zástupce dělníků ze Žatce Viktorin Vavřín (dělník z továrny Telátko 
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a někdejší španělský interbrigadista) byl 
účasten jedné z mnoha delegací, které 
navštívily prezidenta Edvarda Beneše a 
prosazovaly Gottwaldovo řešení krize. 
Tento den rovněž vznikly v Žatci pod tak-
tovkou KSČ první akční výbory, které však 
byly otevřené i členům jiných stran a bez-
partijním. Šlo o to, aby KSČ získala na svou 
stranu většinu občansky aktivních obyva-
tel. Do čela akčních výborů v žateckém 
okrese se postavil štábní kapitán Jan 
Zicha, dosavadní předseda Okresního 
národního výboru (a také jeden ze 
strůjců masových poprav Němců v pos-
toloprtských kasárnách v roce 1945). V 
dalších dnech tyto akční výbory nah-
radily správní úřady a vyhazovaly ze 
zaměstnání nepohodlné zaměstnance 
úřadů, škol, továren, železnice, ale i Sbo-
ru národní bezpečnosti. Říkalo se tomu 
„očista veřejného a hospodářského 
života“ a v Žatci bylo takto „vyakčněno“ 
186 občanů. 
Řešení vládní krize, navrhované Kle-
mentem Gottwaldem, bylo podporová-
no i jinými formami. Dne 24. února 1948 
vypukla v celé republice manifestační 
generální stávka. Na Žatecku stávkovali 
tento den od 12 do 13 hodin všichni pra-
covníci v průmyslu a většina osazenstva 
úřadů (zde se však vyskytli „stávkoka-
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zi“ – jak tituluje kronika města 
zaměstnance, kteří nesouhlasili 
s politikou KSČ), zemědělský 
venkov zůstal pasivní. Stávkující 
vyslechli rozhlasový projev odbo-
rového předáka Evžena Erbana. 
Manifestační stávka se tak stala 
tím nejhmatatelnějším projevem 
názorů občanů na Žatecku. Žádné 
vystoupení proti politice KSČ, které 
by mělo význam souměřitelný s generální stávkou, se zde nekonalo.
Rozhodnutí padlo v Praze dne 25. února, kdy prezident Edvard Beneš 
demisi odstupujících ministrů přijal a jmenoval na Gottwaldův návrh 
„vládu obrozené Národní fronty“. „Únorové vítězství pracujícího lidu“ 
(jak byly únorové události později nazývány) bylo v Žatci oslaveno hned 
26. února lidovou veselicí na náměstí dr. Edvarda Beneše a dělníci ze 
žateckých továren na ni přišli přímo ze svých pracovišť v pracovních 
oděvech. Netrvalo dlouho a řada dosavadních členů národně sociali-
stické, lidové i sociálně demokratické strany přešla do KSČ. Byl uzavřen 
okresní sekretariát národně socialistické strany a na žádost akčního 
výboru téže strany (!) bylo rozhodnuto o jejím rozpuštění. V rámci lidové 
strany se akční výbor neutvořil, musela přestat úplně vyvíjet činnost a v 
žateckém okrese zanikla. Po tzv. slučovacím sjezdu v červnu 1948 zůstala 
na Žatecku jedinou stranou Komunistická strana Československa. 

1. Alegorický vůz Sboru národní bezpečnosti během Dočesné roku 1949. 
(Foto: Regionální muzeum 
K. A. Polánka v Žatci)

2. Nastoupené Lidové mi-
lice na hlavním žateckém 
náměstí (tehdy už náměstí 
VŘSR) během 1. máje 1949. 
(Foto: Regionální muzeum 
K. A. Polánka v Žatci)

3. Výzdoba radnice již 
v  roce 1949 odpovídala 
potřebám doby.
(Foto: Regionální muzeum 
K. A. Polánka v Žatci)



VOJENSKÁ POSÁDKA V ŽATCI / Jiří Kopica 

Žatec byl již za dob Rakouska-Uherska tradičním posádkovým městem. 
Nejinak tomu bylo v prvorepublikovém Československu a stejně tak 
se na tuto tradici navázalo i po roce 1945. V rámci nové organizace 
armády měla v Žatci působit tanková jednotka, která měla být součástí 
vševojskové divize určené k prvotní obraně státní hranice v případě na-
padení. 
Na podzim 1946 tak byla do Žatce přemístěna 21. tanková brigáda, která 
byla součástí 1. (rychlé) divize. Tanková brigáda byla nejprve vyzbrojena 
ještě předválečnými československými tanky LT-38/37 a stíhačem tanků 
ST-1, který v Československu zůstal po německé armádě. V průběhu 
podzimu, nejspíše po přesunu do Žatce, proběhlo přezbrojení celé 
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tankové brigády. Hlavní bojovou 
technikou se staly britské střední 
tanky Cromwell IV. a VI. a pro 
průzkumné úkoly sloužily americké 
lehké tanky Stuart. S touto výzbrojí 
se pak počítalo během pokusu o 
státní převrat.
Žatecko se stalo místem, kde se 
usídlilo velké množství Volyňských 
Čechů, kteří zamířili po válce do 
Československa. Tento fakt se 
odrazil i v čestném jméně tank-
ové jednotky. Dne 3. 3. 1948 
podepsal prezident Beneš roz-
kaz k čestnému pojmenování 
21. tankové brigády „Volyňských 
Čechů“. Svoji roli sehrál i fakt, že 

mezi samotnými vojáky bylo také mnoho jedinců z této komunity. Po 
odhalení odbojové skupiny proběhla v žatecké posádce čistka. Kdo 
nebyl zatčen, byl přeložen. Na velitelská místa přišli „kovaní“ komunisté, 
kteří měli zajistit, aby se už nic podobného neopakovalo. Stejně tak došlo 
i k organizační změně brigády, která ovšem vyplývala z reorganizace 
celé armády. Jejím cílem bylo, aby se co nejvíce podobala sovětským 
bojovým silám. 
Díky tomu se brigáda na sklonku roku 1950 transformovala na 21. tanko-
samohybný pluk. O dva roky později následovala reorganizace útvaru 
na 21. tankový pluk. V říjnu 1958 se 1. divize přeměnila z mechanizované 
na tankovou. Na základě rozkazu prezidenta republiky se pluk stal 25. 3. 
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3.

4.

1970 nositelem čestného názvu 
„kapitána Otakara Jasioka“. 
V rámci reorganizace tankové 
divize na 1. mechanizovanou 
brigádu prodělal útvar 1. 7. 1994 
přeměnu na tzv. posádkový 
komplet. Při redukci brigády na 
1. mobilizační základnu byl k 30. 
9. 1997 zrušen. 

1. Žatec byl tradičním vojenským 
městem.
(Foto: Regionální muzeum K. A. Po-
lánka v Žatci)

2. Sídlo republikového vedení Svazu Volyňských Čechů v ČSR bylo v Žatci. Kvůli 
tomu a vzhledem k velkému počtu samotných „Volyňáků“ v jednotce přijala 21. 
tanková brigáda čestný název „Volyňských Čechů“.
(Foto: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)

3. Slavnostní nástup u příležitosti převzetí čestného pojmenování jednotky 
Volyňských Čechů dne 28. 11. 1949.
(Foto: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)
 
4. V roce 1953 byla již žatecká vojenská posádka pevnou záštitou KSČ. Armáda 
stojí u žatecké radnice během tryzny za zemřelého prvního dělnického prezi-
denta.
(Foto: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)



PRVNÍ OHNISKA ODPORU / Jiří Kopica    

Volyňští Češi – skupina JOPO
Do druhé poloviny roku 1948 spadá činnost protikomunistické skupiny 
JOPO (Judexova odbojová protikomunistická organizace). Zformovala 
se mezi studenty na obchodní škole v Postoloprtech, kam docházeli stu-
denti i ze Žatce, Loun a  dalších obcí z okolí. Její jádro tvořili mladí Volyňští 
Češi, kteří nesouhlasili s novými poměry v republice. Během své činnosti 
šířili protikomunistické letáky. K jejímu prozrazení došlo za nevyjasněných 
okolností krátce po 17. listopadu 1948. Došlo k zatýkání a výslechům, 
které vedla mostecká Státní bezpečnost. Obžalováno z velezrady po-
dle zákona na ochranu lidově demokratické republiky (č. 231/1948 Sb.) 
bylo celkem 43 členů, z nichž 31 jistě patřilo k Volyňským Čechům. Soud 
proběhl v květnu 1949 před Státním soudem v Praze. Vůdci skupiny, Jiřímu 
Kořánovi, byl navržen trest smrti, později byl změněn na 20 let těžkého 
žaláře. Další tresty se pohybovaly v rozmezí od 7 měsíců do 12 let. 

Studentská odbojová činnost
„...jsou vinni, že od listopadu 1948 do února 1949 v Žatci založili orga-
nizaci ilegální jménem Evžen a vydávali letáky štvavého obsahu, které 
rozšiřovali v Žatci v tom úmyslu, aby podvraceli samostatnost, ústavní 
jednotnost nebo územní celistvost ČSR.“ Na základě této citace z roz-
sudku by dnes člověk nabyl přesvědčení, že soud právě odsoudil velmi 
nebezpečná individua, která se ničeho neštítila, jen aby dosáhla svého 
cíle. Co se však stalo ve skutečnosti? Na přelomu let 1948/1949 se na 
žateckém gymnáziu zformovala skupina několika gymnazistů, kteří se ro-
zhodli bojovat proti novému režimu tiskem letáků a jejich šířením po městě. 
Celkem se jednalo o 5 studentů a studentek, k nimž se přidal ještě jeden 
kamarád. Jeden z podomácku tištěných letáků po smrti Jana Masaryka 
například zněl: „Věrný a poctivý lid ČSR pomstí Masaryka a únor, protože 
včas prohlédl duté fráze samozvanecké vlády“. Skupina byla odhale-
na koncem února 1949. Po výsleších na mostecké expozituře StB byla 
odsouzena Okresním soudem v Žatci podle zákona č. 231/1948 Sb. Dva 
z obžalovaných byli již plnoletí, takže je soud odsoudil k těžkému žaláři na 
10 a 8 měsíců. Pobyt ve vězení se jim naštěstí zkrátil o dobu, kterou strávili 
ve vyšetřovací vazbě (5 měsíců). Neplnoletí odbojáři dostali po 10 a 6 
měsících. Ovšem vzhledem k věku jim byl stanoven podmíněný odklad 
na 1 rok. Na základě vzpomínek jedné z odsouzených víme, že se s nimi 
tato jejich mladická epizoda táhla celý život. Pamětnice vzpomíná, že 
několikrát dostala výpověď z pracovního místa právě na základě zjištění, 
že se jako mladá účastnila výše uvedené letákové akce. 
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1. Studenti již zestárli, ale při třídních 
srazech si vždy našli chvíli, aby 
společně zavzpomínali. Zleva: 
Vlastimil Amler, Antonie Jarešová 
(stojící vzadu), Jaromír Fürst, Danuše 
Matějková, Danuše Novotná. Toto 
bylo odsouzené jádro „letákových 
odbojářů“. Dále sedící Josef Rada 
byl při soudu osvobozen. 
(Foto: Archiv pamětnice Danuše Novotné)

2. Ročenka žateckého gymnázia 
z roku 1949. Podtržená jména patří 
„odbojným studentům“. Všichni až 
na Josefa Radu byli soudem uznáni 
vinnými. Danuše Novotná chodila do 
vedlejší třídy. 
(Foto: Archiv pamětnice Danuše Novotné)

3. Danuše Novotná (vpravo) na snímku 
s mladší sestrou a svojí matkou v roce 
1949. 
(Foto: Archiv pamětnice Danuše Novotné)

4. Svaz Čechů z Volyně měl své síd-
lo přímo v Žatci. V roce 1949 žilo na 
Žatecku již několik tisíc „Volyňáků“. 
Mnozí z nich měli neblahé 
vzpomínky na sovětské komunisty. 
Jak vyplývá ze vzpomínek, byl toto 
jeden z důvodů jejich odboje. 
(Foto: Regionální muzeum K. A. 
Polánka v Žatci)

3.

1.

2.
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DIKTATURA EXPANDUJE / Jaroslav Rokoský     

Totalitní režim budovala KSČ rychle a bez skrupulí. Skutečné i domnělé pro-
tivníky likvidovala bez lítosti. Po sovětském vzoru si vytvořila vlastní pravid-
la, metody a instituce, které většinou nedbaly na zákonnost. V rozdělené 
české společnosti nebylo jasné, kdo je kdo, komu se může důvěřovat. Češi 
stáli proti Čechům. Třídní justice rázně zlikvidovala soudcovskou nezávis-
lost. Všechny zločinné rozsudky umožnil a legalizoval zákon „na ochranu 
republiky“ číslo 231/1948 Sbírky ze 6. října 1948. V politických procesech 
rozhodovalo vedení KSČ: kdy se bude proces konat, kdo bude žalován, 

jaká bude obžaloba a jaké budou tresty. Od-
bojovou skupinu „Praha – Žatec“ tvořili vojáci 
a civilisté. Hned po válce komunisté zcela ov-
ládli některé důležité útvary zřízené po vzoru 
Rudé armády, např. Hlavní správu obranného 
zpravodajství (OBZ). Měli své „důvěrníky“ od 
nejmenší vojenské jednotky až po generální 
štáb. Po komunistickém puči nastala čistka. 
Byla vedena třemi směry: proti generalitě, proti 
vyšším důstojníkům, účastníkům druhého od-
boje a proti důstojníkům v rozpuštěných bran-
ných organizacích, ve vojenských školách 
a Památníku odboje. Vojenské soudy je po-
sílaly na popraviště, odsuzovaly na doživotí 
nebo k vysokým trestům. V boji proti „třídnímu 
nepříteli“ tvořila mocnou oporu režimu Státní 
bezpečnost (StB). Prudce narůstal počet jejích 
členů, z nichž mnozí neměli dokončené ani 
základní vzdělání. Nekompetentnost nahra-
zovali pracovním elánem a brutalitou. StB 
vyvolávala pocit nebezpečí a neustálého 
ohrožení ve společnosti. Sledovala skutečné 
odpůrce režimu, ale také si je vymýšlela, čímž 
vytvářela zdání vlastní nepostradatelnosti. 
Metody provokace byly naprosto běžné a z 
hlediska výsledků kladně hodnocené. Oběťmi 
provokací  se stalo množství nevinných lidí. Ti-
síce politických vězňů zaplnily komunistické 
kriminály a lágry. Politické násilí vtrhlo do měst, 
městeček a obcí a nenávratně změnilo životy 
lidí. 

1.
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1. Ministr národní obrany Lud-
vík Svoboda patřil k válečným 
hrdinům, podpořil KSČ a přihlížel 
perzekuci v československé 
armádě.
(Foto: archiv Jaroslava Roko-
ského)

2. Zákon, podle kterého byla 
většina politických vězňů 
odsouzena, byl ve sněmovně 
přijat jednomyslně, stejně jako 
zákon o Státním soudu.
(Foto: Archiv bezpečnostních 
složek)

3. Rudé právo, deník s nejvyšším 
nákladem, sehrávalo klíčovou 
roli v ideologické propagandě.
(Foto: Knihovna Jána Langoše)
 

2.

3.
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TŘETÍ ODBOJ A JEHO PODOBY / Václav Veber    

Třetí odboj – tj. protikomunistický odpor a od-
boj – měl v padesátých letech dvacátého 
století nezastupitelné místo a musí být vnímán 
jako nedílná součást doby. I podle hlášení 
komunistické tajné policie se ho zúčastňovaly 
desetitisíce lidí, jen odsouzených bylo na 
začátku padesátých let více než 25 ti-
síc. Dělíme ho do několika složek, z nichž k 
nejvýznamnějším patří: Třetí zahraniční odboj 
– již v únorových dnech odcházeli za hranice 
první odpůrci komunistického režimu, kterým 
hrozilo zatčení. Brzy se v exilu ocitlo několik 
desítek tisíc uprchlíků, kteří ustavovali orga-
nizace, vydávali časopisy, snažili se být užiteční 
– mnozí z nich skončili v redakcích četných 
radiových stanic, k nejznámějším patřila Svo-
bodná Evropa a Hlas Ameriky. Pokusy o oz-
brojené převraty patřily k nejnebezpečnějším 
akcím z hlediska režimu. Tajná policie – Stát-
ní bezpečnost (StB) je zvláště sledovala, 
používala nejrůznějších forem provokací, aby 
je dostala pod kontrolu a poté zlikvidovala. 
O jeden  z takových převratů se pokusila i 
žatecká posádka. Domácí protikomunistický 
odpor je odbojovou kategorií, pod níž se 
skrývá celý kaleidoskop činů: tvorba letáků a 
jejich šíření, organizované přechody hranic, 
soustřeďování a posílání zpráv, činnost kurýrů 
a jejich přechovávání doma, partyzáni a je-
jich akce na domácí půdě a hlavně vytváření 
odbojových skupin, které přijímaly nejrůznější 
jména, např. Pravda vítězí, Věrni zůstaneme, 
Černý lev, Lilka, Odboj Jana Masaryka, Legie 
svobody - DAAK a další. 
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1. Jeden z letáků Svobodné Evropy č. 17 „Jde to a půjde to!“.
(Foto: archiv Václava Vebera)

2. Ferdinand Peroutka, první ředitel rádia Svobodná Evropa.
(Foto: archiv Jaroslava Rokoského) 

3. Státní bezpečností zabavená vysílačka patřící jedné z moravských 
odbojových skupin.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek) 

4. Vybavení jednoho z mnoha 
kurýrů, kteří ve službách západních 
zpravodajských služeb přecházeli 
hranice do komunistického 
Československa. Průkaz totožnosti 
je pochopitelně falešný. 
(Foto: Archiv bezpečnostních 
složek)

2.

3.

4.
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ARMÁDA A BEZPEČNOSTNÍ SBORY PO ÚNORU 1948   
/ Libor Svoboda 

Výstavba československé armády (ČSA) v letech 1945–1948 sice 
formálně navazovala na tradice, právní normy, řády a předpisy armády 
první československé republiky, v praxi však byla významným způsobem 
poznamenána spory mezi zastánci různých názorů na podobu a charak-
ter československé branné moci. Tyto spory věrně odrážely průběh mo-
cenského boje mezi KSČ a nekomunistickými stranami, které se snažily 
komunistům neúspěšně zabránit v postupném ovládnutí ozbrojených a 
bezpečnostních sil. Největší část velitelského sboru ČSA tvořili důstojníci 
předmnichovské armády. Část z nich byla za války perzekvována za 
účast v odboji. Méně početnou, avšak významnou skupinu představovali 
příslušníci zahraničního odboje. Příslušníky ČSA se stalo i mnoho důstojníků 
armády někdejšího Slovenského štátu, veteránů SNP, bývalých partyzánů 
či bývalých příslušníků 
vládního vojska. Mezi 
jednotlivými skupi-
nami existovala velmi 
silná rivalita, čehož 
komunisté dovedně 
využívali. Zvýšenou 
aktivitu komunistů v 
bezpečnostních a oz-
brojených silách obecně 
umožnilo zrušení zákazu 
činnosti politických stran 
v jejich rámci. Komunisté 
ovládli Obranné zpra-
vodajství (OBZ)  a Hlavní 
správu vojenské osvěty 
(HSVO). V únoru 1948 
sice KSČ armádu ještě zcela neovládala, jak však pravil Klement Gottwald 
„politicky ji neutralizovala“. 
Vzápětí po únoru 1948 přikročilo vedení KSČ k čistkám v bezpečnostních 
a ozbrojených silách. V první fázi se jednalo o odstraňování politicky ne-
spolehlivých osob, především těch, u nichž nebyly jakékoliv pochyby 
o nepřátelském postoji k novému režimu. Skutečně systémové změny 
byly započaty až na přelomu let 1948–1949 v souvislosti s tím, jak KSČ 
upevňovala svou moc. V prvních měsících roku 1949 padla řada 
důležitých rozhodnutí (mobilizace členů strany do armády, přesun velkého 
počtu protiprávně propuštěných a politicky nespolehlivých důstojníků do 

1.
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pracovních táborů 
v dubnu 1949). 
Mezníkem, který pot-
vrdil a urychlil tento 
vývoj, byl IX. sjezd 
KSČ v červnu 1949, 
který se odehrál až 
po rozbití protistát-
ní skupiny Miloslav 
Jebavý a spol., jež 
údajně připravovala 
ozbrojený převrat. 

1. Vrchní velitel 
č e s k o s l o v e n s k é 
armády v letech 1945–
1948, prezident Edvard 
Beneš.
(Foto: Vojenský 
ústřední archiv-Vojenský historický archiv)

2. Tři spolubojovníci, tři rozdílné poúnorové osudy. Vyznamenaní Richard Tesařík, 
Antonín Sochor a Josef Buršík.
(Foto: Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv)

3. Muž, který se dal plně do služeb nastupujícího totalitního režimu. Ministr národ-
ní obrany generál Ludvík Svoboda.
(Foto: Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv)

3.

2.
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POKUSY O VOJENSKÉ OZBROJENÉ PŘEVRATY    
/ Anna Macourková

Pokusy o ozbrojené převraty představují významnou součást protikomu-
nistického odboje. Většina těchto plánů na násilnou změnu režimu však 
byla podchycena Státní bezpečností a vojenským obranným zpravoda-
jstvím nebo byla dokonce od počátku součástí příprav na vykonstruo-
vaný soudní proces. Do sítě agentů provokatérů se chytilo několik stovek 
důstojníků i prostých vojínů, ale i civilistů. Většina z nich se na přípravách 
ozbrojeného povstání podílela s čistými úmysly a s touhou svrhnout 
komunistický režim. Jednalo se o lidi nespokojené s novým politickým 
uspořádáním – nejen o vojáky, kteří za druhé světové války bojovali na 

západě, ale i o studenty, živnostníky či 
o příslušníky Sboru národní bezpečnosti. 
Zřejmě prvním „plánovaným“ pokusem o 
zvrat politického vývoje v Československu 
byl   pokus protistátní skupiny „Pravda 
vítězí“ (počátek roku 1949). Její činnost 
však fakticky řídil agent vojenského obran-
ného zpravodajství – pplk. Josef Hruška. 
Výsledkem práce tohoto muže byly tři 
tresty smrti, kromě dvou mladých studentů 
Borise Kovaříčka a Karla Bacílka skončil na 
popravišti i Josef Hruška. Dalšími údajnými 
pokusy o zvrat poúnorového režimu byly 
akce odbojářů kolem Jaroslava Borkovce, 
v níž výraznou úlohu hrál opět voják – mjr. 
Květoslav Prokeš a pražské ilegální orga-
nizace Zvon, jejímž vedoucím byl Emanuel 
Čančík. V květnu 1949 došlo k mohutné 
vlně zatýkaní a v následném monstrpro-
cesu bylo vyneseno šest trestů smrti (J. 
Borkovec, K. Prokeš, V. Janda, E. Čančík, 
V. Polesný, J. Charvát). Konečně jeden z 
nejznámějších a největších pokusů o oz-
brojený vojenský převrat chystala na jaře 

1949 odbojová skupina „Praha-Žatec“. Hlavním iniciátorem jejího vzniku 
byl válečný veterán a bývalý příslušník Cizinecké legie Miloslav Jebavý. Ten 
po únoru 1948 udržoval v Praze styky s vicekonsulem britského velvyslan-
ectví kapitánem Philipem Wildashem a na jeho popud začal budovat 
rozvětvenou podzemní síť, jež se měla stát základnou pro ozbrojenou 
změnu režimu. Vedle Prahy a Žatce (Karel Sabela a spol.), které byly 
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hlavními centry chystaného povstání, se do jeho příprav přímo či nepřímo 
zapojily i další vojenské a civilní ilegální skupiny (Beroun, Chomutov, Kral-
ovice, Litoměřice, Milovice, Plzeň aj.). 

1. Miloslav Jebavý jako voják Cizinecké legie.
(Foto: SOA Pardubice)

2. Jedna z obětí provokací Státní bezpečnosti a vojenského obranného zpra-
vodajství, mladý student Právnické fakulty Boris Kovaříček.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)

3. Karel Bacílek, člen protistátní skupiny „Pravda vítězí“, který spolu s Borisem 
Kovaříčkem patřil mezi první oběti z řad protikomunistických odbojářů.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)

4. Další z účastníků protikomunistického odboje, Emanuel Čančík, popravený 5. 
listopadu 1949.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)   

5. Mjr. Květoslav Prokeš, jedna z hlavních postav skupiny Jaroslava Borkovce, 
odsouzený za velezradu a vyzvědačství k trestu smrti v roce 1949.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)
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ŽATECKÁ CIVILNÍ ODBOJOVÁ SKUPINA – VÁCLAV 
ŽATECKÝ a spol. / Libor Svoboda    

Paralelně s ilegální skupinou příslušníků žatecké vojenské posádky, ve-
denou štábním kapitánem Karlem Sabelou, se kolem žateckého res-
tauratéra Jiřího Vovsa zformovala druhá žatecká ilegální skupina z civil-

ních osob. Byli to lidé, kteří nesouhlasili se 
změnou politických poměrů po únoru 1948. 
Většiny z nich se změny přímo existenčně 
dotkly (např. vyhození příslušníci Sboru 
národní bezpečnosti (SNB) František Ouřada, 
Stanislav Körner, Antonín Zajíček, František 
Šebesta, řídící učitel Antonín Vinš ad.). 
Zpočátku pouze skupina příležitostných 
návštěvníků Vovsovy restaurace se poté, 
co od léta 1948 začal J. Vovsa pravidelně 
navštěvovat M. Jebavý (znali se ještě z dob 
před válkou), změnila v jádro protistátní sk-
upiny, která prostřednictvím Jebavého na-
vazovala kontakty s ostatními skupinami v 
kraji. U Vovsa se Jebavý setkal s dalším přítelem 
z dob před válkou Václavem Žateckým, který 
se měl stát jednou z čelných postav povstání 
na Žatecku. V září 1948 bylo údajně dohod-
nuto, že bude zformována ilegální skupina, 
jejímž cílem bude zorganizování násilného 
převratu v Československu. Bývalý příslušník 

SNB F. Ouřada potvrdil, že pokud se do příprav 
ozbrojeného převratu zapojí vojáci, tak s nimi 
půjdou i všichni bývalí příslušníci SNB, propuštění 
po únoru 1948. Václav Žatecký měl dohodnout 
zapojení Volyňských Čechů. Prostřednictvím 
praporčíka Josefa Novotného se Vovsově 
skupině skutečně podařilo navázat kontakt s 
vojáky a jejich schůzek se začal zúčastňovat 
i  štábní kapitán Sabela. Zásluhou J. Vovsa 
se podařilo získat napojení na další skupiny v 
Bílině, Lounech a Chomutově. V prosinci 1948 
se v jeho bytě uskutečnila tajná schůzka, jíž se 
účastnilo celkem 8 lidí (M. Jebavý, S. Körner, 
K. Sabela, F. Ouřada, F. Šebesta, J. Voves, 
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1. Vězeňská fotografie Jiřího Vovsa.
(Foto: Národní archiv) 

2. Václav Žatecký jako vězeň komunistického režimu.
(Foto: Národní archiv)

3. Václav Žatecký jako příslušník 311. bombardovací perutě ve Velké Británii.
(Foto: Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv)

4. Mezi zatčenými odbojáři byli i příslušníci SNB. Ukázka z personálního spisu 
praporčíka Karla Trinera.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)

V. Žatecký, A. Zajíček). Jebavý přítomné in-
formoval o tom, v jakém stavu se nacházejí 
přípravy ozbrojeného převratu. Bylo dokonce 
již stanoveno jeho datum. Převrat, který byl po 
několika odkladech naplánován na 8. března 
1949 se nakonec neuskutečnil, protože J. 
Vovsa a ostatní pozatýkala počátkem března 
Státní bezpečnost. Jiří Voves byl souzen přímo 
s hlavními iniciátory údajného převratu M. Je-
bavým, K. Sabelou, B. Hubálkem a dalšími. Dos-
tal doživotí. Ostatní členové žatecké ilegální 
skupiny označené jako Václav Žatecký a spol., 
byli v počtu 11 osob ve dnech 11. – 13. 7. 1949 
odsouzeni Státním soudem v Praze k trestům 
odnětí svobody v rozmezí od 4 do 12 let.

4.
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ŽATECKÁ VOJENSKÁ ODBOJOVÁ SKUPINA   
/ Anna Macourková

Největším procesem s důstojníky československé armády byl soudní pro-
ces se skupinou „Praha-Žatec“, která podle obžaloby usilovala o státní 
převrat. Výraznou úlohu v chystaném převratu hrála žatecká vojenská 
posádka, která měla vyjet na pomoc odbojářům v Praze. S žateckými 
důstojníky navázala spolupráci civilní skupina Jiřího Vovsa, správce 
nádražní restaurace v Žatci, a to zřejmě přes praporčíka Antonína No-
votného ze 4. tankové roty. Praporčík Novotný údajně donášel Jiřímu 
Vovsovi zprávy o náladách v žatecké posádce a poskytl mu prý mj. 
informaci o chystané vzpouře mezi mužstvem. Na podzim roku 1948 se 
hlavní vojenskou osobou v žatecké ilegální skupině stal kpt. Karel Sa-
bela, velitel 4. roty 21. tankové brigády, který měl pro převrat získat asi 
dvacet tanků a část posádky. Jeho úkolem mělo být nejprve obsadit 
žatecká kasárna a důležité budovy ve městě a pak vyjet s tanky na 
pomoc pražské části ilegální skupiny. Spolu s vojáky z dalších  posádek 
měl obsadit ruzyňské letiště, Ministerstvo národní obrany a další klíčová 
ministerstva, pankráckou věznici a budovu ÚV KSČ. Jako první ze žatecké 
posádky byl 4. 3. 1949 zatčen kpt. Karel Sabela. Po výsleších hlavních 
členů skupiny následovala další vlna zatýkání mezi žateckými vojáky – ke 
dni 22. března 1949 jich bylo zadrženo 36. 

1.Ladislav Janáček
(Foto: Národní archiv)
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Jméno     Datum narození  Výše trestu

Douša Antonín   26. 12. 1925  nezjištěno
Drábek Vladimír     2.   1. 1920  3 a půl roku
Dubský Jiří     4.   1. 1926  nezjištěno
Dufek Václav     7. 12. 1898  18 let
Fikrt Jiří    30.   5. 1923  6 let
Haničák Josef   12.   4. 1925  zproštěn obžaloby
Harabuza Dominik  22.   5. 1909  4 roky
Jabor František   23.   2. 1925  15 let
Janáček Ladislav  13. 10. 1923  25 let
Jaroš František   31.   5. 1925  zproštěn obžaloby
Jenč Vlastimil   13.   7. 1924  14 měsíců
Kadlec Ctibor   29. 10. 1925  14 měsíců
Klein Karel     4. 11. 1895  1 a půl roku
Kovařík Josef   18. 11. 1927  12 let
Laštovka Lumír     1.   4. 1925  1 a půl roku
Ledvina Josef   14.   3. 1923  20 let
Lhoták Vlastimil   18.   8. 1923  8 let
Löppen Marcel     5.   9. 1926  1 a půl roku
Malý Tadeáš     4.   5. 1923  1 rok
Masopust Josef     5. 11. 1911  2 roky
Mospan Josef     5.   2. 1927  zproštěn obžaloby
Němeček Přemysl  14. 12. 1925  20 let
Novotný Antonín  17.   8. 1889  18 let
Nový Václav     6. 11. 1923  1 rok
Podaný Rudolf   22.   3. 1927  23 let
Proksa Jan   23. 12. 1925  nezjištěno
Rašín Vlastimil   22.   9. 1896  3 roky
Roubal Cyril     5.   7. 1898  2 a půl roku
Stehlík Miloslav   24.   6. 1925  21 let
Stoy Arnošt   14.   3. 1925  1 rok
Šilhánek Ladislav  16.   8. 1923  doživotí
Voltr Karel   14.   9. 1926  8 let
Vyskočil Zbyněk   16.   6. 1924  8 let
Wohlgemuth Miroslav  26.   5. 1925  1 rok
Zána Oldřich   15.   1. 1927  1 rok
Žaloudek Karel   22. 12. 1926  1 rok

2. Příslušníci žatecké posádky, zatčení v souvislosti s chystaným převratem 
ilegální skupiny „Praha-Žatec“ – Ladislav Šilhánek.
(Foto: Národní archiv)

3. Josef Kovařík
(Foto: Národní archiv)

4. tabulka

4.
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SPOLUPRACUJÍCÍ VOJENSKÉ POSÁDKY – PLZEŇ A 
CHOMUTOV / Libor Svoboda  

Prostřednictvím desátníka Ladislava Šilhánka, plzeňského rodáka, 
se štábní kapitán Karel Sabela pokusil v lednu 1949 navázat spojení s 
příslušníky plzeňských vojenských útvarů. Šilhánek jeho příkazy splnil a o 
činnosti ilegální skupiny v Žatci informoval příslušníky útvaru vojenské hud-
by č. 8828 Plzeň, svobodníky Drahoslava Skálu a Jana Proksu, kteří měli 
za úkol sehnat spolehlivé lidi a především vypátrat, kde jsou umístěny 
sklady tankové munice. Podle původních plánů měl Šilhánek v den 
převratu poslat do Plzně prázdné nákladní automobily, které měl Proksa 

naplnit střelivem pro tanky Crom-
wel (ukázalo se však, že tanková 
munice nebyla uskladněna v Plzni, 
ale v Nýřanech). Koncem února 
1949 přišel Šilhánek s novým up-
raveným plánem. Do Plzně měly 
být vyslány tři tanky, jež zde měly 
za pomoci osob získaných Prok-
sou obsadit vysílačku. Plzeňské 
skupině hrozilo odhalení už v 
průběhu února 1949, kdy Obranné 
zpravodajství začalo na základě 
udání délesloužícího četaře Jaro-
slava Kopejtka vyšetřovat Skálu 
kvůli organizování protistátní sk-
upiny. Aktivních příprav se v Plzni 
účastnil jeden důstojník, štábní 
kapitán Josef Kučera z VÚ 2116, 
jeden rotmistr, 9 vojínů, celkem 11 
osob. Další vojenskou posádkou, 
jejíž příslušníci měli v úmyslu se do 
chystaného povstání zapojit, byl 
Chomutov. Zde byl hlavním orga-
nizátorem poručík Josef Latín. Za 

velitele povstání v Chomutově byl určen pplk. Karel Prášil. Další vojáci 
zasvěcení do příprav převratu byli štábní praporčík Josef Plachý, štábní 
kapitán MVDr. Josef Němec, praporčík Štěpán Bartíšek, praporčík Jaro-
slav Papoušek, praporčík pěchoty Čeněk Bečka. Soud s chomutovskými 
vojáky proběhl 13. 6. 1949 a všichni byli odsouzeni k vysokým trestům 
odnětí svobody.

1.
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1. Jeden z mužů, kteří se z komunistick-
ého kriminálu nevrátili - svobodník Dra-
hoslav Skála.
(Foto: Národní archiv)

2. Ani beznadějný zdravotní stav Draho-
slava Skály nepřiměl okresního prokurá-
tora k přerušení trestu.
(Foto: Národní archiv)

3. Vyrozumění o úmrtí politického vězně 
Drahoslava Skály.
(Foto: Národní archiv)

4. Vězeňská fotografie poručíka Josefa 
Latína.
(Foto: Národní archiv)

2.

3.
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SPOLUPRACUJÍCÍ VOJENSKÉ POSÁDKY – BEROUN A 
KRALOVICE / Petr Mallota   

V údajných plánech Miloslava Jebavého a dalších na ozbrojený převrat 
měly vedle žatecké posádky figurovat i jiné, menší vojenské útvary. Je-
jich úkolem bylo přispěchat po začátku protikomunistického povstání 
do metropole, aby zde napomohly stabilizovat situaci, případně se měly 
zapojit do probíhajících bojů. Jednalo se mj. o posádky z Berouna a z 
Kralovic, s nimiž se počítalo pro obsazení levého břehu Vltavy. Jelikož 
se odbojářům nepodařilo před rozbitím jejich organizace do berounské 
posádky významněji proniknout (jediným získaným se stal zřejmě pplk. 
Hubert Fišer), sázeli především na kralovický útvar. Dle materiálů StB a 
vojenského obranného zpravodajství zde vznikla podzemní vojenská sk-
upina v čele s kapitánem Františkem Šlajsem. Tohoto muže o existenci 
příprav na protikomunistický převrat zpravil řídící učitel z Kralovic Antonín 
Vinš, který byl napojen na Jebavého přes svého bratrance Jiřího Vovsa. 
Dalšími vojáky z Kralovic zasvěcenými do chystané akce byli nadporučík 
Michal Babič, poručík Miloslav Jindra a kapitán Arnošt Miklas. Kapitán 

František Šlajs, který se zhos-
til pokusu zapojit posádku 
v Berouně (sám tam totiž 
dříve sloužil), se prý osobně 
zúčastnil poslední tajné 
schůzky spiklenců, jež se kona-
la v Praze 27. února 1949. Na 
ní údajně navrhl uskutečnit 
převrat již 5. března 1949. V 
ten den se měl totiž vracet se 
svou rotou vlakem přes Prahu 
do Kralovic z ostrých střeleb 
v Milovicích. Šlajsův termín 
však Jebavý odmítl, což 
odůvodnil nepřipraveností 
pražských odbojářů a stanovil 
nové datum 8. března. V 
té době však ani beroun-
ská, ani kralovická posádka 
nemohly cokoli učinit, jelikož 
již proběhlo rozsáhlé zatýkání 
všech podezřelých.
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1. Kapitán František Šlajs ve výkonu trestu. Stejně jako Antonín Vinš byl odsouzen 
nejdříve na doživotí, posléze mu byl trest „zmírněn“ na 25 let těžkého žaláře. Na 
svobodu se dostal až 10. května 1962.
(Foto: Národní archiv)

2. Politický vězeň Miloslav Jindra.
(Foto: Národní archiv)

3. Vězeňská fotografie Antonína Vinše z Kralovic, odsouzeného původně na 
doživotí. Jeho bratr Václav byl kralovickým farářem. Právě na jeho faře se 
později odbývaly tajné schůzky odbojářů.
(Foto: Národní archiv)

4. Schéma propojení ilegálních skupin údajně připravujících ozbrojený převrat z 
vyšetřovacího spisu Státní bezpečnosti.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)

2.
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SPOLUPRACUJÍCÍ VOJENSKÉ POSÁDKY – PRAHA, 
LITOMĚŘICE A MILOVICE / Petr Mallota    

Zapojení pražských vojenských posádek do protikomunistického povstání 
Jebavého mělo jedno specifikum: až na 
skupinu, kterou okolo sebe na Hlavním 
štábu údajně vybudoval podplukovník 
Vilém Sok, se pro samotné provedení 
převratu s žádnou pražskou posád-
kou nepočítalo. Těžký úkol ovládnout 
pravý břeh Vltavy se všemi klíčovými 
budovami, tj. Československý rozhlas 
na Vinohradech, telefonní ústřednu na 
Žižkově, sekretariát KSČ na Příkopech, 
pankráckou věznici či kasárna Jana 
Roháče z Dubé ve Vršovicích a kasárna 
Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky, 
tak připadl na sílu „zvenčí“, na tank-
ový útvar z Milovic. Tato jednotka v síle 
800–1000 mužů měla dorazit do Prahy 
současně se žateckými tanky  v nočních 
hodinách z 8. na 9. března 1949, kdy 
mělo povstání po několika odkladech 
konečně vypuknout. Pražská odbojová 
skupina obchodníka Bohuslava Hubálka 
a příslušníka SNB Václava Šimáka měla 
poskytnout spojky navádějící milovické 
vojáky do nástupových prostorů. Podle 
verze vyšetřovatelů vznikla zmiňovaná 
Sokova skupina z popudu Miloslava Je-
bavého na počátku února 1949 a velmi 
rychle se rozšiřovala. Jejími členy se stali 
např. major Jan Krátký, podplukovník 
generálního štábu Josef Gonic či štábní 
rotmistr Vladimír Dratva. Hlavním úkolem 
těchto mužů bylo připravit obsazení 
budovy Ministerstva národní obrany a 
Hlavního štábu. Samotné obsazení bu-
dovy ministerstva a Hlavního štábu by 
vzhledem k její poloze na levém břehu 
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Vltavy provedli Sabelovi lidé s pomocí 
dvou žateckých tanků, které by vyrazily 
vstupní dveře. Sokova „důstojnická“ pro-
tikomunistická organizace navázala kon-
takt i s představiteli milovické posádky, 
jmenovitě se štábním kapitánem Karlem 
Martínkem. Obdobnou cestou byl osloven 
i major Jiří Schnirch z Litoměřic.

1. Válečný veterán Miloslav Jebavý, podle 
vyšetřovatelů hlavní postava připravovaného 
ozbrojeného převratu na poválečné civilní fo-
tografii.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)

2. Bohuslav Hubálek po zatčení Státní bezpečností. Z fotografie je patrné, čím 
vším musel tento muž ve vazbě komunistické tajné policie projít.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)

3. Podplukovník generálního štábu Josef Gonic jako mladý důstojník prvore-
publikové armády. Tehdy nemohl nikdo tušit, jaký tragický konec mu osud 
přichystá.
(foto: Vojenský historický ústav)

4. Vojenská fotografie podplukovníka generálního štábu Viléma Soka-Siegra. I 
on zaplatil cenu nejvyšší.
(Foto: Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv)     

3. 4.
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KAREL SABELA / Anna Macourková  

Karel Sabela se narodil 12. prosince 1917 v Českém Těšíně. Po maturitě 
na reálném gymnáziu nastoupil 1. října 1938 prezenční vojenskou službu. 
Po nacistické okupaci odešel v roce 1939 do Francie, musel však nas-
toupit do Cizinecké legie. Po porážce Francie odjel do Velké Británie. 
Jako příslušník československé obrněné brigády bojoval v letech 1944–45 
u  Dunkerque. Byl vyznamenán Československým válečným křížem, me-
dailí Za chrabrost před nepřítelem a medailí Za zásluhy druhého stupně. 

Po návratu do Československa vs-
toupil v roce 1946 do KSČ. Od 1. 
ledna 1946 byl v hodnosti kapitána 
velitelem tankové roty ve Smílkově 
u Českého Krumlova, 15. října 1947 
byl převelen k první rotě 21. tankové 
brigády v Žatci. Od 1. července 1948 
velel v Žatci čtvrté tankové rotě. 
Podle posudku rehabilitační komise 
z roku 1991 byl Karel Sabela „korekt-
ního a přímého chování se smyslem 
pro povinnost a odpovědnost, byl 
iniciativní s velmi dobrou pamětí a 
živé povahy“. Byl dvakrát ženatý 
a byl otcem tří dětí. K ilegální  
skupině „Praha-Žatec“, která měla 
připravovat ozbrojený převrat, se 
připojil na podzim roku 1948. Kapi-
tán Karel Sabela měl s tankovou 
rotou ovládnout Žatec a pak vyjet 
do Prahy. Vyšetřovatelé označovali 
Karla Sabelu za hlavní vojenskou 
osobu v ilegální žatecké organiza-
ci, jehož vina podle nich spočívala 
nejen v účasti na přípravách celé 
akce, ale také v aktivním získávání 
dalších příslušníků žatecké posádky. 
Dne 4. března 1949 byl Karel Sabela 
zatčen a posléze souzen Státním 
soudem v Praze v procesu se sku-
pinou Jebavý a spol. Popraven byl 
18. července 1949.

1.
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1. Karel Sabela, účastník bojů druhé světové 
války a kapitán 4. tankové roty v Žatci.
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)

2. Část obžaloby Státního soudu Praha s popisem 
„velezrádné“ činnosti kpt. Karla Sabely.
(Foto: Národní archiv) 

3. Fotografie Milady Sabelové, která byla 
zatčena v souvislosti s účastí svého manžela 
Karla Sabely na plánovaném ozbrojeném 
převratu. 
(Foto: Archiv bezpečnostních složek)

4. Ohledací list kapitána Karla Sabely.
(Foto: Národní archiv)

2.

3.
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PŘÍSLUŠNÍCI SNB V ŽATECKÉ ODBOJOVÉ SKUPINĚ   
/ Anna Macourková

FRANTIŠEK OUŘADA
Jeden z odsouzených v procesu se skupinou Jebavý a spol. se narodil 
24. května 1909 v Hazlbachu u Domažlic. 
Po skončení  prezenční vojenské služby v Trenčíně zůstal u pluku v Plzni 
jako délesloužící poddůstojník. V roce 1935 byl přijat na policejní školu 
v Praze. Po jejím absolvování sloužil postupně v Liberci, Žatci,  Praze, 
na Kladně a v Plzni. Po reorganizaci prvorepublikového četnictva a 
vytvoření Sboru národní bezpečnosti sloužil od 8. července 1945 v Žatci. 
Byl členem Československé strany národně socialistické a za tuto stranu 
vykonával funkci dopravního referenta v žateckém národním výboru. 
Po únorových prověrkách byl František Ouřada nejprve poslán na do-
volenou a v září 1948 ze SNB propuštěn. Živil se jako pomocný klempířský 
dělník a v době svého zatčení pracoval ve sběru surovin. 
K žatecké odbojové skupině se František Ouřada podle své výpovědi 
přidal na přelomu ledna a února 1949, kdy se poprvé zúčastnil několika 
schůzek v bytě Jiřího Vovsa. Dne 7. března byl zatčen a odsouzen Stát-
ním soudem na 25 let vězení. Propuštěn byl v roce 1960 na amnestii.

STANISLAV KÖRNER
Dalším členem žatecké ilegální skupiny, který měl za sebou dlouholetou 
službu u četnictva a ve Sboru národní bezpečnosti, byl Stanislav Körner. 
Narodil se 14. ledna 1913 ve Lhotě pod Radčem na Rokycansku. Vyučil se 
obchodním příručím a v roce 1933 nastoupil vojenskou prezenční službu. 
Po jejím skončení sloužil jako četník v Praze, Lounech a na Kladně. Od 
roku 1945 bydlel i pracoval v Žatci. V červenci 1947 byl ale pro nemoc 
poslán do výslužby. Poté pracoval jako úředník ve Fondu národní ob-
novy a v březnu 1949 byl zaměstnán ve sběru surovin. V Žatci se zapojil 
do ilegální skupiny, která se scházela v nádražní restauraci Jiřího Vovsa. 
V den plánovaného převratu byl  Stanislav Körner zatčen a převezen do 
Bartolomějské ulice k výslechu. V procesu se skupinou Jebavý a spol. byl 
Státním soudem odsouzen k 25 letům vězení. V roce 1962 vyšel z vězení 
na základě amnestie.
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1. Vězeňská fotografie 
bývalého příslušníka 
SNB Stanislava Körnera, 
zatčeného v souvislosti 
s chystaným převratem 
odbojové skupiny Praha-
Žatec.
(Foto: Národní archiv)

2. a 3. Vězeňská kar-
ta Stanislava Körnera, 
kterého Státní soud 
odsoudil k 25 letům 
vězení.  S. Körner byl 
podmínečně propuštěn 
na základě amnestie v 
roce 1962. 
(Foto: Národní archiv)

1.

2.

3.
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SOUD S ODBOJÁŘI / Petr Mallota  

Ve dnech 30. května – 9. června 1949 probíhalo před tribunálem Stát-
ního soudu Praha za předsednictví dr. Jaroslava Nováka soudní líčení s 
první a nejvýznamnější skupinou zatčených odbojářů z „akce Norbert“. 
Jednalo se o 15 mužů v čele s Miloslavem Jebavým, které prokurátor, 
jímž byl generál justice Jan Vaněk, žaloval z hrdelních zločinů velezrady 
a vyzvědačství podle § 1 a 5 nechvalně známého zákona číslo 231/48 
Sb. Komunistickou justicí zinscenované osmidenní divadlo se odehrávalo 
v budově soudu na Pankráci za účasti veřejnosti. Účelům propagandy 
posloužil také rozhlas a tisk, který charakterizoval  obžalované v duchu 
třídní morálky i logiky: „Odsouzený Miloslav Jebavý je typický žoldák, 
cynik, zvyklý na krev a masakry. […] Odsouzený Hubálek, bývalý 
velkoobchodník, velkokapitalista, který před soudem prohlašuje, že 
jeho jmění dosahuje tří milionů Kč, a na otázku předsedy soudu, zda jeho 
jmění není větší než deset milionů, krčí rameny a říká: „Je to možné!“.“ 
Rozsudek byl nezvykle krutý i s přihlédnutím k tehdy panujícím poměrům: 
5 trestů smrti, 8 trestů doživotí a 2 tresty těžkého žaláře v trvání 25 let. U 
všech obžalovaných byla navíc vyslovena konfiskace veškerého jmění a 
ztráta práv občanských. Poté, co Nejvyšší soud v Brně zamítl 29. června 
1949 odvolání odsouzených a prezident Klement Gottwald odmítl udělit 
milost, byli Josef Gonic, Vilém Sok, Karel Sabela, Bohuslav Hubálek a 
Miloslav Jebavý 18. července 1949 v časných ranních hodinách na dvou 
nádvořích pankrácké věznice popraveni. Jejich tělesné ostatky byly po 
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sejmutí ze šibenice převezeny do Ústavu soudního lékařství k pitvě a 
následně bez jakékoliv piety zpopelněny a pohřbeny do neoznačeného 
hromadného hrobu na hřbitově v Praze – Ďáblicích.

1.– 4. Část rozsudku Státního soudu Praha z 9. června 1949.
(Foto: Národní archiv)

5. Komunistická totalitní mašinérie v akci. Chladné a nezúčastněné vyrozumění 
o obrovské lidské tragédii.
(Foto: Národní archiv)  

3.

5.
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VĚZEŇSTVÍ / Jaroslav Rokoský 

Svět za mřížemi byl v padesátých letech krutý. Nelítostné zacházení s 
vězni bylo nejen tolerováno, ale přímo vyžadováno. „Vězeň nesmí mít 
dojem, že má na něco nárok. Není na místě žádná sentimentalita, teď 
když jsou ve vězení největší gauneři,“ tak byli v duchu třídního boje 
školeni velitelé věznic na Ministerstvu spravedlnosti. Vězně tak čekal hlad, 
zima a bití. Přes rozdílné povahy, způsoby myšlení a prožívání vězeňské 
reality drželi muklové, tj. muži určení k likvidaci, při sobě. Vzájemně si 
dodávali naději. Třeba při rozpadu manželství, což potkalo také Stanisla-
va Körnera. Manželka, s níž měl dvě dcery, se s ním rozvedla po dvaceti 
letech společného soužití v listopadu 1959. Student Filozofické fakulty 
Karlovy univerzity Vladimír Struska, odsouzený na doživotí, „dostudoval“ v 
kriminále v debatách s příslušníky duchovní elity národa, která tam byla 
tehdy vězněna. Na otázku, jestli lituje 
trestného činu, a jak jej chce napravit, 
odpověděl: „Nikdy v životě jsem nekonal 
nic proti svědomí, nikomu jsem neublížil 
a ani nechtěl ublížit. Podle stávajícího 
zřízení jsem vinen §1 a §5 státního trest-
ního zákona. Svůj čin napravuji prací ve 
vězení“. Ne všichni příslušníci třetího od-
boje se vrátili domů. Zemřeli ve věznicích 
jako Jiří Voves. Ve věku 49 let podlehl 13. 
července 1959 v táboře Vojna u Příbrami 
srdečnímu infarktu. Političtí vězni sdíleli 
zásady a hodnoty, které byly založeny 
na masarykovských ideálech. Pomáha-
lo jim to přežít. Podmínečně propuštěni 1.



byli často až po 10 
letech věznění. Domů 
se vraceli zdravotně 
zbídačení, jen vel-
mi obtížně sháněli 
zaměstnání, vykonávat 
mohli jen dělnické pro-
fese. Zachovali si však 
většinou 
čistý štít.

1. Dvojnásobný „zločinec“ 
Jan Seifert. Lidovým sou-
dem v Berlíně odsouzen 
k 10 letům žaláře, Stát-
ním soudem v Praze k 
trestu těžkého žaláře na 
doživotí.
(Foto: Národní archiv)

2. Vězeňský úděl Františku 
Ouřadovi ještě ztěžknul. 
Manželka mu zemřela 
po těžké nemoci v roce 
1952, a tak výchovu dcery 
Vlasty, tehdy 14leté, musel 
převzít tchán. 
(Foto: Národní archiv)

3. V padesátých letech byl 
Jiří Voves vězněn v jáchy-
movském lágru. Ve vězení 
mu sňali otisky prstů.
(Foto: Národní archiv)

2.

3.
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HRDINSTVÍ ZAVAZUJE / Jaroslav Rokoský 

Legionáři, českoslovenští letci ve Velké Británii, lidé, kteří zahynuli v odboji 
za nacistické okupace. K těmto tradičním hrdinům patří také muži a ženy, 
kteří bojovali proti komunistické totalitě. V době, která byla zaslepená 
třídní nenávistí, zachraňovali čest českého národa. Jejich odvaha, vz-
dor, odhodlání zaslouží respekt a úctu. Také odbojáři z rozsáhlé skupiny 
„Praha-Žatec“ nechtěli jen přihlížet, jak se buduje totalitní režim. Rozhodli 
se, že je třeba proti tomu něco dělat. Nechtěli jen vyčkávat, jak vše do-
padne. Překonali všudypřítomný strach a jednali podle svého nejlepšího 

svědomí. Postavili se režimu, jenž 
likvidoval nevinné lidi, posílal je 
do kriminálů, okrádal je o rod-
inný majetek, bral jim půdu, na 
které po staletí hospodařili jejich 
předci. Jistě, nebyli to hrdinové 
bez bázně a hany, na to je život 
příliš složitý. Bránili však svobodu 
a spravedlnost v komunistickém 
Československu, i když svůj zápas 
o návrat demokracie prohráli. 
Komunistický režim z těch, kteří 
se mu postavili, udělal „nepřátele 
lidu“. Pro budoucnost měli zůstat  
bezejmenní a zapomenutí. O 
mužích a ženách, kteří se hned od 
počátku postavili komunistickému 
režimu, stále víme málo. Jeden z 
nich, Vladimír Struska, zdůrazňoval 
při různých příležitostech, že zvůli a 
násilí je třeba se vždy bránit a je-li 
to nezbytné, třeba i za cenu obětí. 
Na otázku, proč se účastnil vojen-
ského povstání v březnu 1949, 
odpověděl: „Chtěli jsme alespoň 
dokázat, že tento národ se o svou 
svobodu dokáže poprat, protože 
národ, který nedokáže bojovat 
za svou svobodu, nemá právo 
svobodně žít.“ 

1.
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1. Demokrat a vlastenec Vladimír 
Struska.
(Foto: Národní archiv)

2. Manželka Běla si mohla jen přijet 
vyzvednout věci po vězni, který 
zdůrazňoval, že od komunistů nic 
nechce a stěžoval si, že vydřené 
peníze při těžbě uranu nemůže ode-
slat rodině. 
(Foto: Národní archiv)

3. Ani kruté patnáctileté věznění Vá-
clava Žateckého nezlomilo.
(Foto: Národní archiv)

2.

3.
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