
 

5. CVIČENÍ 25.8. –

Ve středu 25. srpna 1982 jsem odejel vlakem na své p
třítisícového města Rajhradu, ležícího na 
centra Brna. 

Na místě města dříve existovalo 
rozsáhlé opevněné velkomoravské 
hradiště stejného jména (založené 
okolo roku 950 a o 100 let později 
zaniklé)2. listopadu1234 byl Rajhrad 
povýšen na městečko a dne 27. října 
2000 na město.                                             
Ve městě je mužský klášter tvořící 
centrum benediktinskéhoopatství
Rajhrad, a také ženský klášter 
Kongregace sester Těšitelek 
Božského Srdce Ježíšova. Od roku 
1948 až do roku 1990 byly oba 
kláštery užívány armádou. 
 

„ Na mě určitě nebudou mít tak velkou uniformu a než by ji dali šít, to mě 
domů“ povídá jeden hodně tlustý záložák, který stejně jako já a několik dalších nastoupil 
ve středu 25. srpna 1982 na strážnici VÚ 1754 v
chvíli skutečně odešel domů, vyfasovali jsme vojenskou výstroj a 
Pak nás ubytovali v jedné budově rozsáhlých kasáren bývalého komplexu kláštera sester 
Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. 

Klášter sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova. 

Většina vojáků a důstojníků útvaru, spolu s
cvičení před námi, byla v té době na cvičení mimo kasárna a tak ještě dříve, než jsem se 
stačil pořádně rozkoukat, poslal mě dévéťák odvézt železný šrot do sběrny v
Horních Heršpicích. Přidělil mi k
vojenského auta mohl být jen důstojník z
lodičky svoji důstojnickou brigadýrku. Trochu jsme tehdy armádě vylepšili rozpočet, 
protože když jsme ve sběrně v 
sedět v autě. Po vyložení šrotu jsme ale vrátnicí prošli zpět pěšky, aby váhový rozdíl 
naloženého a prázdného auta, jakože váha odevzdaného šrotu, byla co největší. 
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„ Na mě určitě nebudou mít tak velkou uniformu a než by ji dali šít, to mě 
domů“ povídá jeden hodně tlustý záložák, který stejně jako já a několik dalších nastoupil 
ve středu 25. srpna 1982 na strážnici VÚ 1754 v Rajhradě k vojenskému cvičení. Když za 
chvíli skutečně odešel domů, vyfasovali jsme vojenskou výstroj a byli zařazeni do stavu. 

jedné budově rozsáhlých kasáren bývalého komplexu kláštera sester 
Těšitelek Božského Srdce Ježíšova.  

ského srdce Ježíšova.  

Většina vojáků a důstojníků útvaru, spolu s další skupinou záložáků, kteří nastoupili na 
té době na cvičení mimo kasárna a tak ještě dříve, než jsem se 

stačil pořádně rozkoukat, poslal mě dévéťák odvézt železný šrot do sběrny v
Horních Heršpicích. Přidělil mi k tomu dva místní záklaďáky, a protože
vojenského auta mohl být jen důstojník z povolání, dal mi na cestu místo fasované 
lodičky svoji důstojnickou brigadýrku. Trochu jsme tehdy armádě vylepšili rozpočet, 

e když jsme ve sběrně v  Heršpicích vážili naloženou vétřiesku, zůstali jsme všichni 
autě. Po vyložení šrotu jsme ale vrátnicí prošli zpět pěšky, aby váhový rozdíl 

naloženého a prázdného auta, jakože váha odevzdaného šrotu, byla co největší. 
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„ Na mě určitě nebudou mít tak velkou uniformu a než by ji dali šít, to mě raději pošlou 
domů“ povídá jeden hodně tlustý záložák, který stejně jako já a několik dalších nastoupil 
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další skupinou záložáků, kteří nastoupili na 
té době na cvičení mimo kasárna a tak ještě dříve, než jsem se 

stačil pořádně rozkoukat, poslal mě dévéťák odvézt železný šrot do sběrny v Brně 
záklaďáky, a protože velitelem 

povolání, dal mi na cestu místo fasované 
lodičky svoji důstojnickou brigadýrku. Trochu jsme tehdy armádě vylepšili rozpočet, 

Heršpicích vážili naloženou vétřiesku, zůstali jsme všichni 
autě. Po vyložení šrotu jsme ale vrátnicí prošli zpět pěšky, aby váhový rozdíl 

naloženého a prázdného auta, jakože váha odevzdaného šrotu, byla co největší.  
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Po návratu do kasáren, mě druhý den poslali za ostatními vojáky a záložáky do asi 3 
kilometry vzdáleného výcvikového tábora u řeky Svratky za Rajhradicemi, kde měli 
vybudovaný stanový tábor a prováděli ženijní výcvik.                                                                                    
Všechny stany už tam byly ale plně obsazené a tak jsem spal na jedné posteli 
v prázdném nemocničním stanu. 

Dostal jsem za úkol dovážet a rozdělovat pro 
vojáky v táboře stravu. A i když vedle tábora 
stálo nečinně několik gazíků a vétřiesek, dostal 
jsem k dovozu jídla velký nákladní automobil 
ZIL se spotřebou 100 l benzínu na 100 km, 
kterým jsme pak dováželi z rajhradských 
kasáren do tábora hotové jídlo a vodu do vaků 
v provizorní umývárně. Nakupoval jsem 
vojákům také pití, různé osobní potřeby a další 
věci. Při těchto cestách jsme jezdili kolem 
Benediktinského kláštera, který je nejstarším 
klášterem na Moravě a náleží k nejstarším 
moravským církevním institucím. Armáda tam 
teď ale měla svoje střežené sklady.Benediktýnský klášter 

Třetí den po mém příjezdu do tábora, právě ve chvíli, když jsem ležel na břehu řeky 
Svratky a díval se, jak ženisté,vedeni hlasitými povely vztekajícího se rtuťovitého 
poručíka staví pontonový most, dostal jsem rozkaz vrátit se hned do kasáren. Tam už na 
mne čekali ve své kanceláři proviantní náčelník s účtovatelem, kteří mi protokolárně 
předali celou svoji proviantní agendu a odjeli na dovolenou, takže jsem se musel začít 
starat o proviantní zabezpečení celého útvaru.                                                                              
Stravu jsme museli zajišťovat jak pro vojáky v kasárnách, tak i pro vojáky na cvičeních 
v terénu.Každé ráno mi proto písaři jednotlivých rot přinášeli hlášení o početním stavu 
vojáků s výhledem na příští den. Pro udávané počty mužů jsem pak podle normativů 
vypočítával a z proviantního skladu nechávalvydávat potřebné množství surovin  k 
 přípravě stravy dle schváleného jídelníčku. Potřebné potraviny k přípravě stravy jsem 
objednával u externích dodavatelů, kteří nám je většinou sami dováželi až do kasáren, 
vyřizoval jsem faktury a vedl veškerou související agendu. Musel jsem se také starat a 
neustále kontrolovat kuchyni a sklady. O proviantní sklad, fyzický příjem, výdej a 
skladování proviantu se zde staral skladník, kterým byl voják v základní službě. V měsíci 
září to již měli mazáci „za pár“ a nedalo se očekávat jejich plné nasazení. Pověřil jsem 
proto vedením kuchyně jednoho snaživého kuchaře z prvního ročníku místo dřívějšího 
mazáckého hlavního kuchaře. Myslím, že se to vyplatilo, protože mladý kuchař se 
opravdu snažil a tak velitel útvaru, pplk. Šouc, nešetřil při svých kontrolách kuchyně 
chválou a často mi také po skončení některých venkovních výcvikových akcí děkoval za 
jejich zvládnutí. 

Kromě vojáků základní služby byla na cvičení v Rajhradě i řada záložáků, kteří nastoupili 
na cvičení ještě před mým příchodem a odcházeli proto ze cvičení dříve než já, takže 
jsem s nimi strávil v kasárnách jen asi 14 dní.Záložákům tam velel ing. Josef Koláčný 
z Hvozdce v hodnosti nadporučíka. Byl asistentem na elektrotechnické fakultě VUT v 
Brně, kde je v současnosti profesorem. Přicházeli jsme spolu hodně do styku, jak 
služebně tak i na vycházkách a dost jsme se proto spřátelili.I když jsme jako důstojníci 
mohli z kasáren po službě od 17.00 hodin kdykoliv odejít, chtěli jsme si vyzkoušet, jak se 
chodí v kasárnách „přes plot“ a tak jsme spolu jedno odpoledne přelezli v zadní části 
kasáren klášterní zeď a přes pole a zahrady se vydali k obvyklému cíli našich vycházek, 
do hospůdky „U Zlatého srnce“ v sousedních Holasicích.  
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V kasárnách měli důstojníci svoji jídelnu, do které jsem ale moc často nechodil a jedl 
jsem raději přímo v kuchyni. Kuchyně, jídelny, sklady a kanceláře byly umístěny v zadní 
části kasáren v samostatné budově, ve které je v současné době veřejná jídelna a 
výrobna hotových jídel Sansimon. Za stolem v kanceláři tam ale na mě po celý den svítilo 
slunce, což bylo dost nepříjemné, protože jsem musel být stále předpisově ustrojený. Po 
skončení služby jsem proto hned vyrážel do nejbližší hospody, kde jsem si u pultu poručil 
dvě piva; to první jsem hned vypil na ex a teprve až s tím druhým jsem se na chvíli 
posadil ke stolu. Vracel jsem se ale zase brzy zpět do kasáren a chodil na pivo až po 
večeři s ostatními záložáky.  

Spolu s dalšími důstojníky v záloze jsme měli na střelnici 
v Židlochovicích také ostré střelby z pistole. Z pistole jsem moc 
často nestřílel a tak jsem měl radost, že lepším než já byl jen 
jeden důstojník z povolání.  

Kromě proviantní činnosti jsem sloužil i  jako pomocník dozorčího útvaru, rozvážel a 
kontroloval stráže ve venkovních objektech a sousedním velkém autoparku. 

Abych měl informace o potřebách proviantního zabezpečení, musel jsem také chodit na 
porady velitele útvaru pplk. Šouce. Chvíli mi tehdy trvalo pochopit, proč na konci porady 
vždy rezolutně zahuláká: „dopity!“ A proto zahulákání mi chvíli trvalo pochopit,že Šouc, 
jakožto Slovák, se vlastně ptá, zda má někdo nějaké dotazy. 

V kasárnách se také udála mimořádná událost, kdy se pokusil jeden absolvent v základní 
službě spáchat sebevraždu. Vyšetřováním se později zjistilo, že za tím byla šikana 
některých zdejších mazáků. Dávali jsme za to vinu i veliteli útvaru pplk. Šoucovi, který 
když už předtím zdejší mazáci fyzicky napadli některé absolventy přímo na jejich ubikaci, 
neprovedl žádná opatření a pouze prohlásil, že se voják nemá nechat. I proto bylo 
zřejmě mazáctví a šikanování v rajhradských kasárnách značně rozšířené. Z důvodu 
šikany se zde také koncem měsíce září konal se dvěma zdejšími mazáky veřejný 
vojenský soud. Když tehdy na toto jednání připravovali vojáci kinosál, vyzval mě jeden 
z nich, abych se posadil na židli, kde měli při soudním jednání sedět obžalovaní a pak mi 
řekl, ať se podívám nahoru. Ze stropu kinosálu, který byl zřízen v prostoru bývalé 
klášterní kaple, tam přímo na toto místo shlíželo z klenutého stropu veliké boží oko. 

Vojenský soudce v hodnosti plukovníka ještě před zahájením soudu prohlásil, že tento 
proces a vynesený rozsudek bude exemplární a skutečně pak oba dva souzení vojáci 
dostali za svoje prohřešky, měsíc před odchodem do civilu, tvrdé tresty. Jeden byl 
odsouzen na dvanáct a druhý na osmnáct měsíců do vojenského vězení v Sabinově na 
východním Slovensku. Oba dva byli přitom už ženatí a měli i malé děti. 

Jel jsem tehdy také do brněnských jatek nechat porazit několik v kasárnách chovaných 
prasat. Abychom je mohli na jatkách od ostatních prasat rozlišit, natřeli jsme jim proto 
před odjezdem hřbety červenou barvou.  Na jatkách nahnali vždy několik prasat do 
uzavřeného prostoru, kde je postupně dva řezníci velkými elektrickými kleštěmi omráčili 
a za zadní nohy pověsili na hák stále se pohybujícího dopravníku, u kterého stála podél 
stěn celé haly řada řezníků. Ti prasata podřízli a nechali vykrvácet, zbavili štětin a stáhli 
hřbetní část kůže, tzv. krupon.                                                                                                                        
Další řezníci zbavili prasata střev a vnitřností, jakousi okružní pilou nesenou na břiše je 
rozpůlili a hygienik, sedící na židli vedle dopravníku dal na každou půlku prasete razítko. 
Zavěšené půlky prasat potom putovaly na další zpracování nebo do mraznice, kde jsme 
si půlky našich prasat podle barevného označení vyzvedli. 
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Šel jsem se tam také podívat na porážku hovězího. Mladí býčci byli na porážku přiváděni 
úzkou ohrazenou uličkou, kde je elektrickými obušky popoháněli k cestě do klece 
v jateční hale. V kleci střelil řezník stojícího býčka jateční pistolí za hrbolkem s rohy do 
hlavy. Zvířeti se podlomily nohy a začalo se celé silně třást. Dostalo potom do hlavy ještě 
několik ran, než se podlaha klece otevřela a býček vypadl na podlahu haly k dalšímu 
zpracování. Připadalo mi to celé dost kruté a tak jsem se už dál dívat nešel. 

Tři poslední týdny cvičení jsem zůstal v kasárnách jako záložák sám, jen ještě s jedním 
záložním rotným Tiborem z výstrojního útvaru, který byl v civilu učitelem. Chodili jsme si 

spolu prohlížet Rajhrad a Rajhradice a také jsem ve volných chvílích  
chodil na ošetřovnu hrát s tamními doktory karty.                                                                                               
V kinosále se tu často promítaly filmy a tehdy promítaný film Hotel 
Modrá hvězda mi připomínal stejnojmenný hotel v Horní Blatné z 
 doby mé základní vojenské služby na pohraniční rotě Podlesí. Jeden 
večer zde měla také koncert dnes už nežijící populární brněnská 
zpěvačka Valérie Čižmárová se svojí kapelou.  

Na světnici jsem teď spával úplně sám a mohl jsem si proto každý večer vybrat, na 
kterou postel si lehnu.                                                                                                                                                       
Několikrát jsem se také dostal na neděli domů. Zpět jsem se vždy vracel v pondělí ráno 
vlakem, který jel z Tišnova přímo až do Rajhradu. Cesta trvala necelou hodinu a do 
kasáren se mnou z Tišnova jezdil  i výstrojní náčelník, kapitán Souček. Při poslední cestě 
domů jsem si ale přivezl do Rajhradu auto, kterým jsem se v úterý 28. září 1982 vrátil z 
tohoto cvičení domů. 

Dne 1. listopadu 1983 jsem pak byl rozkazem NKVS 084 povýšen do hodnosti 
nadporučíka v záloze. 

 

 

 

 


