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1. CVIČENÍ 13.6. – 10.7.1968   VYŠKOV – KEŽMAROK  

 

Byl jsem z vojny doma teprve asi 20 měsíců, když jsem v květnu 1968 obdržel povolávací rozkaz k nástupu na 

vojenské cvičení k VÚ 5611 ve Svatoplukových kasárnách v Brně- Židenicích, kde byl od 1.11.1955                                  

do 31.10.1969 dislokován 258. protiletadlový dělostřelecký pluk.  

                                                                

Když jsem tam ve čtvrtek 13. června jel ráno vlakem, seděl se mnou ve vagónovém kupé i Oldřich Kerber                        

ze Svatoslavi. Když jsme zjistili, že oba jedeme na cvičení ke stejnému útvaru, pobavil mě tehdy slovy: „Kdybys 

měl někdy na cvičení hlad, tak přijď za mnou, protože na cvičení budu dělat kuchaře.“  

Po nástupních formalitách nám v židenických kasárnách vydali vojenskou výstroj a naše civilní šaty byly po dobu 

cvičení uloženy v papírových pytlích ve výstrojním skladu. Potom mi nějaký důstojník řekl, ať si jdu do 

autoparku zapřáhnout dělo. Protočily se mi přitom panenky, protože jsem žádné dělo po celou dobu vojny 

vůbec ani neviděl, natož abych je uměl zapřáhnout. Byla tu ale spousta dalších záložáků, kteří se tohoto úkolu 

ujali. Po připojení děla k vétřiesce jsme pak na její korbě ihned odjeli do cca 30 km vzdáleného Vyškova, kde 

jsme se na tamním svazarmovském letišti ubytovali ve velkých plátěných stanech cca po 12 mužích. 

                      

 

 Vyškovské letiště                                    V roce 1968 zde tato dálnice ještě nebyla                                              Vyškov 

                                                                            Místo našich stanů  

                                                                                                                            Hangáry a letištní 

budovy 

 

 

 

 

 

                

Silnice 

Vyškov – 

Olomouc 

           

              



2 

 

Vyškov je okresní město ležící v severní části 

Jihomoravského kraje na řece Haná. Je 

vzdáleno asi 30 km severovýchodně od Brna. 

Leží téměř uprostřed Moravy na rozhraní 

Drahanské vrchoviny, Litenčických vrchů a 

nížiny Hornomoravského úvalu v nadmořské 

výšce 254 m n. m. Je jedním z hraničních měst 

regionu Haná. Žije zde asi 23 tisíc obyvatel. Jeho 

historické jádro je městskou památkovou 

zónou. Vyškov býval také nazýván "Moravským 

nebo Hanáckým Versailles.“  

 

Druhý den všechny záložáky na betonové letištní ploše před dřevěnými hangáry rozdělili do družstev a čet                  

a podle vojenské odbornosti sestavili obsluhy jednotlivých děl. Mě ale nezařadili nikam a tak jsem se ráno 

s ostatními ze stanu zúčastnil rozcvičky a chodil na nástupy a jídlo, jinak si mě ale nikdo nevšímal. Říkal jsem si, 

že když mě budou potřebovat, najdou si mě sami a nikam jsem se nehrnul. Bylo tehdy krásné letní počasí a tak 

jsem první dny cvičení trávil tím, že jsem ležel na trávě a díval se na výcvik obsluh 88 mm protiletadlových děl, 

rozestavených na letištní ploše. Kolem děl pobíhal s velkým montážním klíčem v ruce také můj tehdejší 

spolupracovník z Chronotechny Brno, Mirek Holý, který si zde odbýval svoji základní vojenskou službu.  

Našli si mě až třetí den. Přišel ke mně nějaký záklaďák s tím, že mám hned přijít do štábu. Tam mne pověřili 

vedením proviantního zabezpečení a předchozí skladník mi bez jakéhokoliv ústního či písemného předání vrazil 

do ruky svazek klíčů od proviantního skladu a odejel do Brna.                                                                                                                             

Proviantní sklad byl umístěn ve trupu staré Dakoty, zakopané na okraji letiště v zemi, kam se scházelo po 

několika provizorních schůdcích a kde se muselo svítit baterkou nebo svíčkou, protože tam nebylo žádné 

osvětlení a ani klimatizace. 

Jídlo pro vojáky se na letišti připravovalo v několika přívěsných polních kuchyních PK 26 H, umístěných pod 

stanovým přístřeškem v malém hájku mezi letištěm a silnicí, vedoucí z Vyškova do Olomouce.  

Spolu s několika záklaďáky tam vařili i záložní kuchaři, mezi kterými byl i Oldřich Kerber ze Svatoslavi, řezník 

Koráb z Přibyslavic, který se později doma zastřelil jateční pistolí a také jeden další kuchař z Ostrovačic.  

I v těchto polních podmínkách nebyly ale s přípravou stravy 

téměř žádné problémy, protože zkušení záložní kuchaři si už 

dovedli se vším poradit sami a byli také mnohem spolehlivější 

a odpovědnější než mladí kuchaři v základní službě. 

Hlavním kuchařem v táboře byl malý, stále se vztekající 

praporčík z povolání, který se mi později svěřil, že musí 

v utajení před manželkou už řadu let platit alimenty, protože 

v mládí hrával s kapelou na zábavách, kde se jednou všichni 

z kapely kromě něho vyspali s nějakou ženou, která potom 

otěhotněla a za otce dítěte označila paradoxně právě jeho.  
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Protože na letišti nebyly u kuchyní žádné příruční sklady, musel jsem kuchařům potraviny vydávat přímo 

z hlavního skladu už v 5 hodin ráno. Spát jsem přitom chodil po nezbytném  úklidu  a přípravách na následující 

den až asi ve 23. 00 hod. 

V proviantním skladu na letišti jsme měli jen trvanlivé potraviny, jako cukr, mouku, těstoviny, rýži, konzervy, 

zavařeniny, čaj a cukrovinky.                                                                                                                                                           

Maso a uzeniny jsme měli uložené v lednicích vyškovských kasáren Vojenské akademie a některé potraviny nám 

dováželi i z brněnské posádky.  

Čerstvý chléb, pečivo a zeleninu jsem jezdil nakupovat do Vyškova, pro mléko a mléčné výrobky jsme jezdili do 

mlékárny v sousedních Hošticích - Herolticích.                                                                                                                              

K cestám na nákupy jsem dostal vétřiesku s řidičem, občas jsme ale jezdili nakupovat i s velkou Tatrou 111, což 

nám v některých úzkých vyškovských uličkách způsobovalo menší problémy.                                                                                                                                                        

 

Rok 1968 byl rokem revolučních politických změn. Mluvilo se tehdy hodně i o tom, že bychom měli být vojensky 

neutrálním státem, podobně jako Rakousko nebo Švýcarsko. Zmatení důstojníci proto žili v obavách o svoji 

budoucnost a v táboře panoval volnější režim. Volně se tu ve stánku přímo na letišti čepovalo pivo, večer nám 

promítali různé filmy a skoro každý víkend jsme mohli jezdit domů. 

Nezapomenutelné na vyškovském cvičení byly ale záchody, které tvořilo pouze dlouhé dřevěné prkno, vedoucí 

podél dlouhého příkopu vysypaného nehašeným vápnem, kde potřebu konající vojáci seděli vedle sebe jako 

slepice na hřadu. Nezastřešený záchod pak byl pouze obehnaný cca 1 metr vysokou ohradou z jutové pytloviny. 

Mohli jsme se ale chodit často koupat do městského koupaliště, které bylo nedaleko za letištěm.                                                                                                                  

U příležitosti nějakého vyškovského výročí tam v přírodním amfiteátru vystupovalo tehdy velmi populární 

pražské divadlo Rokoko, které se právě vracelo z Bratislavské lyry.  

Na pódiu hrála skupina Mefisto se Zdeňkem Rytířem, zpíval Waldemar Matuška, duo Irena a Olga (Blechová, 

pozdější Matuškova manželka), Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Václav Neckář a další. Helena 

Vondráčková se s námi koupala ve vedlejším bazénu a na dece vedle nás ležel tehdy ještě málo známý skladatel 

Karel Svoboda, kterého jsme považovali za nějakého kulisáka a utahovali si z něho pro jeho tloušťku. Neckářovi 

bylo tenkrát zřejmě dost špatně po nějakém předchozím flámu a tak po celou dobu svého zdejšího pobytu 

seděl zelený na židli ve vyhrazeném prostoru pro účinkující. Vystupovat jsem ho proto vůbec ani neviděl. 

Ke konci června jsme se museli připravit k odjezdu na ostré střelby do vojenského výcvikového prostoru 

Kežmarok. Dostal jsem k dispozici několik vojáků, s nimiž jsme všechen proviant ze skladu naložili na 

zaplachtovanou vétřiesku, se kterou jsme potom večer tajně odjeli na pár piv do hospody v blízké Pustiměři. 

Druhý den byla na vlakovém nádraží v Křižanovicích všechna auta, děla a i naše vétřieska s proviantem naložena 

na plošinové vagóny zvláštního vojenského vlaku. Proti posunu byla kola automobilů a děl zajištěna dřevěnými 

klíny, které řidiči ještě přibíjeli velkými hřeby k dřevěné podlaze vagónu. 

Do jednoho „dobytčího“ vagónu jsme naložili i naši polní naftovou kuchyni a potřebné zásoby proviantu, 

protože jsme měli vařit teplé jídlo i během cesty. V tomto dobytčáku jsme pak ještě s několika dalšími záložními 

kuchaři a jedním záklaďákem, který jako jediný uměl polní kuchyni s naftovým topením obsluhovat, jeli až do 

Kežmaroku. Nebylo to nijak pohodlné, protože v našem  vagónu byla jen polní kuchyně,  800 litrový zásobník  

s pitnou vodou, malý stůl a několik dřevěných přepravek s nádobím.                                                                                          

Všichni ostatní vojáci ale jeli v normálních osobních vagónech.                                                                                         
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Cestou na Slovensko jsme potkávali i další vojenské vlaky, kterými se vraceli sovětští vojáci ze skončeného 

cvičení Varšavské smlouvy „Družba“ zpět do Ruska. 

Při cestě jsme vařili jídlo pouze pro záložáky, protože jídlo pro záklaďáky si vařili jejich kuchaři v jiném vagónu 

sami.   

Jídlo, které jsme vařili během jízdy, jsme vydávali záložákům do jejich ešusů při občasných zastávkách vlaku. 

Vzpomínám si, že se nám k tomu na Slovensku skoro vždy přimotal nějaký železničář a žadonil, ať mu také něco 

k jídlu dáme. Také záklaďáci se na nás při výdeji jídla trochu žádostivě dívali, protože naši záložní kuchaři byli 

rychlejší než jejich a tak jsme měli vždy uvařeno mnohem dříve než oni.                                                                                         

Ke studené večeři dostávali vojáci pak už jen chleba, uzeniny, konzervy a horký čaj.                                                                              

 

Do Kežmaroku jsme jeli s občasnými zastávkami po celý den a noc. V noci jsme ve vagónu spali, jak se dalo. 

Někdo spal na stole, jiný na nádrži s vodou a další na zemi. Já jsem celkem dobře spal na přepravkách 

s nádobím, rozestavených za sebou jako postel. 

Vyčurat během jízdy jsme se ale mohli jen z vrat vagónu a také při velké potřebě jsme se museli chytit tyče mezi 

otevřenými vraty a holý zadek vystrčit ven. Někdy jsme pak takto projeli i přes několik vesnic a nádraží. 

Část cesty jsem tehdy strávil na také korbě naší vétřiesky s proviantem, kam jsem při jednom zastavení šel pro 

nějaké další zásoby. Když se ale vlak náhle zase rozjel, musel jsem zde čekat až do další zastávky.  

Druhý dne ráno jsme dojeli na nádraží v Kežmaroku, kde jsme všechno z vagónů přeložili na vétřiesky a odjeli 

do vojenského výcvikového prostoru Kežmarok, který byl nejmladším výcvikovým prostorem čs. armády a 

zároveň byl třetím největším výcvikovým prostorem (po VVP Hradiště a VVP Libavá). Vznikl 1.3.1952 pro 

potřeby provádění střeleb protiletadlového dělostřelectva a nacházel se v podřízenosti tehdejšího velitelství 

protiletadlové obrany státního území. Ve věcech výkonu státní správy byl VVP zařazen do obvodu Újezdního 

úřadu Vojenského újezdu Javorina, zřízeného již k 1.2.1952. Vojenský výcvikový prostor byl několikrát 

rozšiřován a jeho celková rozloha nakonec činila 31 640 ha, z čehož pro výcvikové účely se využívalo 1 128 ha. 

Vystěhování civilního obyvatelstva bylo poměrně zdlouhavé a teprve 1.1.1955 byl v plném rozsahu předán 

vojenské správě. K 1.3.1955 VVP přešel do podřízenosti náměstka ministra národní obrany pro PVOS a letectvo, 

od 1.10.1960 podléhal velitelství 7. armády PVOS a letectva. Již 1.9.1960 se vrátil do podřízenosti náměstka 

ministra národní obrany pro PVOS a letectvo, ale 1.9.1965 byl opětovně předán velitelství 7. armády PVOS. 

Nakonec byl 15.10.1968 podřízen velitelství Východního vojenského okruhu, které v lednu 1979 svoje 

pravomoci přeneslo na velitele 60. tankového pluku. V rámci VVP byly postupně vybudovány protiletadlová 

střelnice, protitanková střelnice, tanková střelnice, pěchotní střelnice, cvičiště PVO a cvičiště pro jízdy bojových 

vozidel. 

Kežmarok (německy Käsmark / Kesmark,                         

maďarsky Késmárk, 2. pád v češtině Kežmarku) je 

slovenské město v Podtatranské kotlině, v 

Prešovském kraji. Ve městě, které je centrem oblasti 

Spiš žije asi 17 000 obyvatel. Ve městě je k vidění 

řada zajímavých objektů. Historické jádro bylo již v 

roce 1950 vyhlášeno městskou památkovou 

rezervací.  
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Utábořili jsme se ve stanech u malé slovenské obce 

Zaľubica, necelých 7km od Kežmaroku. Uprostřed tohoto 

stálého vojenského tábořiště stála přízemní zděná 

budova kuchyně s příručními sklady, vybavená stoly a 

několika kuchyňskými kotly na pevná paliva. Na okraji 

vedlejšího lesa bylo několik nevábných dřevěných latrín     

a hned vedle, na okraji tábora, stála i zděná budova 

proviantního skladu a jednopatrová budova umývárny.  

Táborem protékala i říčka Ľubica, do které jsme se 

chodili ráno umývat.  A zatímco se všichni vojáci a 

důstojníci museli ubytovat ve stanech, já jsem se ještě 

s jedním záklaďákem z týlového útvaru ubytoval v jedné 

z místností proviantního skladu. Byla to sice jen malá 

místnost, určená původně ke skladování chleba, kde bylo místo jen pro dvě vojenské postele postavené nad 

sebou, malý stůl a dvě židle, ale i tak to bylo oproti ubytování ve stanu téměř luxusní a to i proto, že z asi 15 km 

vzdálených Vysokých Tater, jejichž štíty byly z celého tábora dobře viditelné, čišel v noci značný chlad, takže 

jsme zde v noci všichni spávali v teplácích. Do největší místnosti skladu jsme uložili proviant, v další místnosti 

byla velká lednice na maso a uzeniny a jednu místnost jsme používali jako kancelář a případnou ubytovnu pro 

proviantního náčelníka a další proviantní důstojníky, kteří sem občas z Brna přijeli.  

Naše ubytování bylo ale trnem v oku některým důstojníkům, kteří museli být ubytování ve stanech a nejvíce to 

vadilo výstrojnímu náčelníkovi, majoru Balážovi z Tišnova, který se stále snažil nastěhovat do skladu místo nás. 

Neměl ale žádnou možnost toto naše ubytování nějak změnit.  

V horním patře nad umývárnou byly tehdy také ubytovány tři mladé ženy, které si někteří důstojníci, jakožto 

údajné holičky, přivezli až z Brna. Protože sem na ostré střelby jezdil útvar z Brna každoročně, měl zde i major 

Baláž svoji stálou místní milenku, která byla ale na můj vkus dost škaredá. 

Hned první den se nám do kuchyně vetřel jeden záložák a sám od sebe začal hned chystat dřevo a zatápět pod 

kotly. Nemohli jsme se ho nijak zbavit a tak pak při této činností strávil v kuchyni celé svoje cvičení. Byl ale 

užitečný i tím, že nám byl u místních obyvatel schopen vypůjčit některé kuchyňské strojky, které jsme si sebou 

nepřivezli. 

I když jsme si hodně proviantu přivezli sebou, čerstvé potraviny jsem jezdil nakupovat skoro denně. Chleba a 

pečivo do pekárny v Popradu a maso do masokombinátu ve Svitu. Zeleninu a některé další potraviny jsme 

nakupovali i v Kežmaroku. Občas jsme si také nějaké koření nebo jiné přísady vyměňovali se sousedním 

táborem dělostřelců z Českých Budějovic. Zásoby skladovaných potravin jsem pečlivě kontroloval a doplňoval 

každý den, takže problémy nám občas způsoboval jen proviantní náčelník, major Klíma, který sem přijel na 

několik dní z Brna a který byl stejně jako ostatní zdejší důstojníci ze současné politické situace dost nervózní       

a tak se snažil vojákům všemožně přilepšovat stravu bez ohledu na stanovené finanční limity. Když potom zase 

odejel, měli jsme plné ruce práce jím způsobené finanční manko srovnat.  

V roce 1968 vrcholila krize v KSČ, z funkcí byl odvolán Antonín Novotný, novým tajemníkem UV KSČ se stal 

Alexander Dubček a novým prezidentem ČSSR Ludvík Svoboda. Velmi aktivně vystupovali i další členové 

reformního křídla, Černík a Smrkovský ve snaze o hospodářskou a společenskou reformu „socialismu s lidskou 

tváří“ podle akčního programu demokratizace a plurality názorů Zvyšovala se pravomoc podniků a jednalo se i 

o federalizaci ČSSR. 
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Protože se stravováním nebyly v táboře téměř žádné problémy, měli jsme určitou protekci i u náčelníka týlu, 

který byl na cvičení také osobně přítomen. Jednou přišel do skladu zrovna ve chvíli, když jsme ještě s několika 

vojáky z týlu hráli v kanceláři karty, popíjeli pivo a jedli nějaké uzeniny. Na nic jsem nečekal a hned jak vešel do 

dveří, tak jsem mu vrazil do ruky také láhev piva a kus salámu. Překvapený náčelník mi tehdy jen řekl: „je vidět, 

že jsi dobrý provianťák“ a zapojil se s námi také do hry.  

Také se nám ho podařilo přemluvit k tomu, že nám místo plánovaných ostrých střeleb ze samopalu obstaral 

terénní Tatru 850,  se kterou jsme se potom ještě s několika dalšími řidiči  a týlovými vojáky vydali na okružní 

jízdu po Vysokých Tatrách, které jsou jediným pohořím Slovenska a i Polska, které má velehorský charakter. 

Vysoké Tatry mají všechny znaky vysokohorské krajiny - velkou nadmořskou výšku, vysokou členitost                          

a bohatství různých skalních forem - štítů, skalních stěn a věží. Rozkládají se na území o ploše 341 km
2, z čehož 

260 km
2
 připadá Slovensku a 81 km2

 Polsku. Délka hlavního hřebene Vysokých Tater činí asi 26 km. Průměrná 

výška Vysokých Tater činí asi 1 700 metrů, přičemž průměrná nadmořská výška štítů dosahuje hodnoty 2 357 m.  

Ve čtvrtek 4. července 1968 jsem byl denním rozkazem č. 134/68 povýšen do hodnosti desátníka v záloze. Bylo 

to mimořádné povýšení, protože vojáci v záloze jsou obvykle povyšování příslušnou Okresní vojenskou správou 

až po skončeném cvičení. V kuchyni mi tehdy ostatní dali hobla a vykoupali v jednom kotli s vodou. Nikdo mi 

pak ale nevyvrátil podezření, že tu vodu z kotle nevypustili, ale uvařili z ní pro ostatní vojáky čaj.  

V neděli odpoledne jsme se také chodívali koupat a opalovat na koupaliště do nedaleké Ĺubice. Do hospod jsme 

tam ale skoro vůbec nechodili, protože tamní hospody, které byly stále plné sveřepě a nepřátelsky se tvářících 

snědých hostů, neskýtaly záruku klidného posezení a ani zdejší šarišské pivo nám moc nechutnalo. 

Protiletadlová děla byla umístěna v palpostech několik kilometrů za táborem. Večer jsme pak mohli často slyšet 

výstřely a sledovat ohnivé dráhy střel. Jedno pozdní odpoledne, když jsme posílali vojákům na palpostech 

večeři, jsem si sedl do auta také a jel se na střelby podívat zblízka. Děla, už tehdy poměrně zastaralé 

protiletadlové flaky 88 mm, používané už ve II. světové válce, byly automaticky naváděny na cíle mobilními 

radiolokátory, umístěnými ve skříňových vétřieskách. Střely tehdy museli nabíječi tzv. „časovat“, tj. nastavit 

výšku jejich výbuchu. Cvičné cíle tvořily makety letadel, tažené na kilometrovém  laně za stihačkou MIG 15. 

Maketě letadla z duralového plechu se říkalo drak, nebo po slovensky šarkan. Kousky plechů z rozstřílených 

šarkanů si pak někteří vojáci brali domů  jako suvenýry, Při jedné střelbě se u děla ulomil úderník a dělo 

nevystřelilo, což bylo ale velkým štěstím, protože se dodatečně zjistilo, že tehdy omylem zaměřili místo makety 

tažné letadlo.  

Po skončených cvičných střelbách jsme pak zase celý tábor vyklidili, naložili vše na auta a na nádraží 

v Kežmaroku v úterý 9. července 1968 vše opět navagónovali. Ručně jsme  naplnili vodou 800 l zásobník, který 

už byl uložen ve vagónu, kam jsme potom naložili polní kuchyni a vše ostatní jako při příjezdu. Po cestě jsme 

zase v dobytčáku vařili a ráno, ve středu 10. července 1968 jsme dojeli na brněnské nádraží. Vagóny si už tam 

vykládali záklaďáci sami, protože hned po příjezdu byli všichni záložáci odvezeni do židenických kasáren               

a propuštěni do civilu. 

Další měsíc, v noci z úterý 20.srpna 1968 na středu 21.srpna 1968, postupně přiletělo na ruzyňské letiště v 

Praze několik civilních letadel ze Sovětského svazu, jež později v noci řídila letecký výsadek sovětských 

ozbrojených sil a vojska pěti zemí Varšavské smlouvy (SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) překročila čs. hranice. Počet 

vojáků prvního sledu, kteří se bezprostředně účastnili invaze, je odhadován na 70 000 mužů a 1800 tanků z 

Polska, 35 000 vojáků a 1300 tanků z NDR, 40 000 vojáků a 1500 tanků z Maďarska; spolu s nimi přešlo hranice 

na 20 000 mužů týlních oddílů, speciálních technických útvarů a policie, celkem se jednalo o 160 000 mužů         

a 4600 tanků. 
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