
1 
 

3. CVIČENÍ 1.10. – 23.11.1973 ZNOJMO a KAPLICE . 
 

Na své třetí vojenské cvičení jsem nastoupil v pondělí 1. října 1973 k ženijnímu praporu  

VÚ č.6396, který sídlil ve znojemském klášteře v Louce 

 

Znojmo (německy Znaim) je město s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji na levém 

břehu řeky Dyje, 55 km jihozápadně od Brna a 75 km severozápadně od Vídně. Hranice Rakouska 

probíhá osm km od města. Ve Znojmě žije cca 34 tisíc obyvatel a je druhým největším městem 

Jihomoravského kraje a historickým centrem jihozápadní Moravy. 

Po příjezdu do Znojma jsem se musel ve městě nejdříve zorientovat a vyptat místních na 

cestu, protože kromě kasáren VÚ č.6396 v Louckém klášteře, kde jsem se měl hlásit, byla 

ve středu Znojma ještě i Žižkova kasárna VÚ 9108, ve kterých sídlil 9. motostřelecký pluk 

a také zde byl i rozsáhlý areál 4. brigády Pohraniční stráže (PS 5688).  

První říjen byl dnem, kdy na svoji základní vojenskou službu nastupovali k vojenským 

útvarům v celé republice noví vojáci. Strážní a dozorčí v kasárnách ženijního praporu VÚ 

č.6396, sídlícího ve znojemském Louckém klášteře, mě proto považovali také za nováčka 

a vítali mě slovy:„ Ááá, tak první už je tady!“ 

Klášterní chodba se stolkem  dozorčího                                    Premonstrátský klášter v Louce  
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Do přijímače v louckých kasárnách nastoupilo tehdy přes tisíc nových vojáků. Jako záložák 

jsem tam ale přišel jenom já sám a tak jsem skoro celý den musel čekat na dlouhé 

klášterní chodbě, než si mě někdo všimne. Teprve až k večeru mě konečně vybavili, 

vystrojili a hned potom mě odeslali na školení do jihočeské Kaplice, kam jsem po 

celonoční cestě vlakem dorazil druhý den, v úterý ráno 2. října 1973.  

Kaplice (německy Kaplitz) je město v okrese Český 

Krumlov v Jihočeském kraji, 15 km jihovýchodně od 

Českého Krumlova na řece Malši při severozápadním okraji 

Novohradských hor. Městská práva má Kaplice od roku 

1382, již předtím byla zmiňována jako městečko a i později 

byla vedena jako městys.     9. července 1936 byla 

povýšena na město. Až do druhé světové války zde 

převažovalo německé obyvatelstvo. V roce 1945 zde žilo 

asi 5.000 stálých obyvatel z toho jen asi 30 Čechů. 

V zdejších kasárnách byla škola záložních důstojníků a oddíl 

Wehrmachtu přesunutý ze Znojma.                                                                                  

Do roku 1960 byla Kaplice okresním městem. V roce 1997 

žilo přímo ve městě 6466 obyvatel a dalších 638 v 

přičleněných osadách.  

V kaplických kasárnách jsem měl být v průběhu dalšího měsíce spolu s asi 20 dalšími 

záložáky přeškolen pro funkci proviantního náčelníka a složit důstojnické zkoušky. 

V kasárnách nás přivítal major, který tam měl být naším velitelem. Nebylo mu ale při jeho 

řeči vůbec rozumět a říkali jsme mu proto major Huhňa.  

Byli jsme všichni už „staří psi“ a tak se nám nelíbilo, že zde po nás vyžadovali, abychom 

chodili na rozcvičky a také na jídlo výhradně společně a v pochodovém tvaru. Kromě 

celodenního školení a občasné služby dozorčího roty jsme zde ale žádné jiné vojenské 

povinnosti neměli. Říjnové noci zde byly ale už dost chladné a tak jsme si alespoň 

prosadili možnost topit v kamnech na světnici po celou noc. U útvarů ČSLA se tehdy 

mohlo topit pouze ve dne a do večerky ve 22.00 hod. musel být oheň v kamnech uhašen, 

popel vybrán a celá kamna vyčištěna.  

Několik dní před naším příchodem, nechali zdejší velitelé na jatkách porazit několik 

v kasárnách chovaných prasat. V kuchyni se jim ale poškodily lednice a tak jsme dostávali 

vepřové maso ke snídani, obědu a také i k večeři. Vojáci, sloužící v kuchyňské směně se 

nám pak zlomyslně snažili zkazit chuť k jídlu barvitým líčením, jak prý musí z kazícího se 

masa vytahovat před jeho přípravou velké bílé červy.  

V rámci školení jsme si jednoho dne měli připravit stravu sami v polních podmínkách. Byli 

ale s námi na školení renomovaní kuchaři z interhotelů, kteří předcházející večer naložili a 

ochutili maso tak dobře, že po jeho upečení na polním vařiči v okolních lesích jsem do té 

doby ještě nic chutnějšího neokusil. Jiný den jsme zase v areálu kasáren vařili v polní 

kuchyni. Do čaje jsme tehdy přilili i rum, jehož vůně sem přilákala skoro všechny 

důstojníky z kasáren, kteří tento čaj potom skoro po celý den ochutnávali, dokud nebylo 

vše vypito.  

Kromě tradičního chození do hospod, jsme si jedno volné nedělní odpoledne zpestřili         

i návštěvou závodů mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu, které se 

konaly v motokrosovém areálu Blanské kotliny v bezprostředním sousedství Kaplice.  
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Školení v Kaplici bylo důkladné a poměrně dost náročné z důvodu, že proviantní služba v 

ČSLA byla součástí týlového zabezpečení spolu s dalšími službami, jako výstrojní, 

zásobování PHM a jinými. Její úloha při zabezpečení vojsk, jak za standardního mírového 

života v posádkách, tak hlavně při různých cvičeních nebo výcvikových soustředěních ve 

vojenských výcvikových prostorech i mimo ně byla dost zásadní. Na rozdíl od jiných 

armádních složek byla proviantní služba prověřována třikrát denně každý den. Proviantní 

služba tedy nemohla na rozdíl od jiných složek něco předstírat, ale musela fungovat stále 

naplno. Strava byla připravována z velké většiny „záklaďáky“ sloužícími ve funkci kuchaře 

podle jídelního lístku, který si vytvářel každý útvar sám. Hotová strava byla pak také 

ihned hodnocena všemi strávníky.  

Po skončeném školení jsme na konci října vykonali odborné a důstojnické zkoušky a byli 

odveleni zpět ke svým útvarům. Když jsem před odjezdem z Kaplice šel ještě s jedním 

odjíždějícím záložákem na vlakové nádraží, uviděli jsme na nádražním plošinovém vozíku 

ležet plnou polní jednoho „oprsklého“ barmana z Karlových Varů, který si ji nechával 

posílat vlakem jako spoluzavazadlo. Žádný nádražák v okolí nebyl a tak jsme mu do polní 

přibalili ještě dvě cihly, které ležely na zemi opodál. Snad z toho měl po jejich vybalení 

trochu radosti. 

Nočním vlakem jsem se potom zase vrátil k ženijnímu praporu do Premonstrátského 

kláštera Louka ve Znojmě. 

Premonstrátský klášter Louka byl 

založený roku 1190 knížetem Konrádem 

Ottem. Po staletí byl mohutný klášterní 

komplex významným centrem nejen 

kulturního života na jižní Moravě. Po 

několika ranách osudu v podobě ničivých 

válek přišla v roce 1784 rána definitivní – 

zrušení kláštera v rámci josefínských 

reforem a do kláštera se na dlouhých 200 

let nastěhovali vojáci. Uprostřed kasáren 

byl také trojlodní kostel Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Václava, kde se stále 

konaly bohoslužby a kam v neděli 

chodívali na mši místní věřící.  

Kromě asi šedesátičlenné stálé vojenské posádky, bylo v době mého cvičení v klášteře 

ubytováno ještě více jak 1000 nováčků základní služby v přijímacím výcviku. Jako záložák 

jsem byl ale v kasárnách sám a proto jsem byl z nedostatku jiného místa ubytován na 

jedné světnici spolu mužstvem, kde jediným nedostatkem bylo, že ráno museli ostatní 

vojáci upozorňovat dozorčí, že mě nemají budit, protože mi už byly přiznávány 

důstojnické výhody. 

V prvních dnech po mém příjezdu, když po snídani odešli všichni ze světnice do strážní 

služby nebo na výcvik a údržbu techniky do nedalekého autoparku a přístaviště, chodil 

jsem pomáhat kuchyňské směně připravovat a čistit zeleninu, cibuli a česnek, což mě 

evidentně chránilo před nachlazením ve studených klášterních místnostech.  Seznámil 

jsem se přitom dobře s chodem a organizací kuchyně, což se mi později velmi hodilo. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter
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Asi po třech takto strávených dnech si mě zavolal náčelník týlu, který mi oznámil, že budu 

zastupovat proviantního náčelníka, který si i s účtovatelnou bere dovolenou. Ti mě pak 

krátce informovali o místních zvyklostech a předali mi svoji agendu a kancelář. Musel jsem 

se tedy začít starat o chod poměrně velké kuchyně, sestavovat jídelníčky, vyřizovat 

veškeré objednávky, likvidovat faktury, kontrolovat kuchyni a sklady, vést denní výkazy a 

veškerou další související agendu. Skladník proviantu, kterým byl praporčík z povolání, 

zde ale zůstal a stále zajišťoval fyzický příjem, výdej a skladování proviantu.                                                                                                                      

Kuchařů v prostorné kuchyni bylo asi deset a vařili takovým způsobem, že když šel někdo 

z nich kolem kotle s polévkou a vzpomněl si, že polévka potřebuje přisolit, vysypal do ní 

kilový sáček soli. Za chvíli si ale na totéž vzpomněl i další kolemjdoucí kuchař a rovněž 

přidal bez ochutnávání do polévky další sáček soli. Musel jsem proto stále dbát na to, aby 

do příručního skladu kuchaři dostávali jen nezbytné množství surovin a přísad a také jsem 

musel opakovaně nařizovat hlavnímu kuchaři, aby toto vše stále kontroloval. 

Měl jsem s tím vším dost starostí i proto, že jsem v kasárnách musel často sloužit také 

jako pomocník dozorčího útvaru. Bylo to pro mě zase něco nového a tak jsem si musel 
nastudovat povinnosti, které tato služba obnáší. 

Povinnosti  dozorčího útvaru tehdy nařizoval  Řád vnitřní služby (Zákl.  1 - 1 ). Dozorčí útvaru 

byl určován z důstojníků jednotek, štábu a služeb útvaru. Osobně odpovídal za dodržování 

vnitřního pořádku u útvaru, za výkon služby příslušníků celodenní směny, za uložené pistole 

důstojníků a praporčíků štábu a střelivo k nim. Byl podřízen veliteli útvaru a jemu byla podřízena 

celodenní směna útvaru. Odpovídal za plnění úkolů ve strážní službě, a jemu podřízených stráží      

a služeb. Před nástupem do služby byl poučen a instruován náčelníkem štábu útvaru a bylo mu 

předáno heslo pro určený den, které znali jen pověření funkcionáři. Při převzetí služby kontroloval 

počty a připravenost nastupující směny a stráží, jejich výstroj a výzbroj, znalosti předpisů             

a odpovědnosti. Dále prováděl poučení a předání hesla pro službu osobám pověřeným. Kontroloval 

zbraně a střelivo a ostatní výzbroj a výstroj. Nařizoval odstranit nedostatky a kontroloval jejich 

odstranění. Vydával povel k odchodu do dozorčí a strážní služby a tím ztvrdil odpovědnost všech 

určených za splnění svěřených úkolů. Po rozdílení přebíral od „starého dozorčího“ písemnosti, 

zbraně a střelivo, uložené u něho ve služební místnosti a podle čísel a kontroloval jejich úplnost. 

Dále kontroloval signalizační zařízení a vězně ve výkonu trestu. Přebíral osobně hlášení o převzetí 

služby na jednotlivých podřízených stanovištích a hlásil telefonicky, nebo osobně převzetí služby 

veliteli útvaru. Byl povinen dbát na dodržování denního řádu, vydávat nařízení k vyhlášení 

jednotlivých signálů (bojové pohotovosti, pož. poplachu a p.). Musel osobně kontrolovat ve dne      

i v noci výkon služby podřízených na stanovištích a osobně ihned hlásit všechny zvláštní nebo 

mimořádné události veliteli útvaru. Musel stále být v místnosti dozorčího  a v případě odchodu,      

( jen ze služebních důvodů), musel ponechat na místě svého pomocníka a poučit jej o plnění úkolů 

v době své nepřítomnosti a oznámit mu, kam a na jak dlouho odchází. Musel stále vědět, kde jsou 

jednotky útvaru a jaký výcvik konají, kde jsou vozidla útvaru a jaký úkol plní. Musel kontrolovat 

vnější vzhled vojáků, kteří opouštějí útvar  na vycházku, nebo dovolenou, znát bojové rozdílení 

útvaru a vést o něm přehled, přijímat vězně do vězení, včas je propouštět a vést seznam 

zadržených. Při požáru nebo živelní pohromě činit opatření k záchraně osob, techniky a materiálu, 

povolat požární sbor a do jeho příjezdu řídit hasební práce. Při přijetí signálu k vyhlášení BoPo 

neprodleně předat signál podřízeným, uvědomit velitele, NŠ, jeho zástupce a ostatní funkcionáře    

a dbát na rychlé a organizované opuštění kasáren. Vydával osobní zbraně a střelivo příslušníkům 

velitelství a štábu Musel dbát na dodržování čistoty a pořádku v prostorech útvaru a kontrolovat 

přípravu a výdej stravy. Vydával souhlas k jejímu výdeji a osobně kontroloval její výdej. 



5 
 

Služba dozorčího útvaru začínala přípravou ve 13. 00 hod. Služba byla přebírána od 16.00 

hod. a po ukončení čtyřiadvacetihodinové služby se muselo ještě čekat, než nový dozorčí 

udělá rozdílení, ohlásí převzetí a převezme  hlášení od podřízených. Spát krátce během 

služby mohl pomocník v době od 23.00 hod. do 02.00 hod. a dozorčí od 02.00 hod. do 

05.00 hod.  

K označení funkce nosili dozorčí rot na 

uniformě ozdobně spletené červené šňůry, 

žluté nosil dozorčí útvaru a bílé pomocník 

dozorčího útvaru. Na koncích šňůr byly 

upevněny dvě delaborované 

(znehodnocené) nábojnice s upevněnou 

střelou, nebo jedna nábojnice a plastová 

píšťalka.  

 

Ve službě pomocníka dozorčího útvaru jsem musel nosit důstojnické řemení a pistoli         

a provádět stálé kontroly dozorčích rot a strážných rozsáhlého klášterního komplexu, 

venkovního autoparku  a přístaviště se ženijní technikou. Často jsem přitom přistihl na 

stanovištích vojáky spící. Vždy jsem jim ale jen domluvil a nic dále nikam nehlásil, protože 

,,kmenových“ vojáků bylo v kasárnách málo a tak museli často sloužit ve dvou směnách 

po sobě. 

 Problémy v této službě jsem měl jen se subordinací, protože mi bylo proti mysli stále 

zdravit a podávat hlášení nadřízeným a vyšším důstojníkům. Vystačil jsem si ale téměř 

vždy vysvětlením, že jsem sloužil na „čáře, kde jsem nic takového neprováděl“. Reakce 

většinou byla: „Jó? A kde jsi sloužil?“ Pak jsme si o tom ještě chvíli povídali a vše bylo 

v pořádku. Dokonce mi pak důstojníci stejně odpovídali i na mé civilní pozdravy, jako:     „ 

Dobrý den!“ „Dobrou noc!“, „Na shledanou“ apod. 

Kromě vojáků základní služby měli v jedné z klášterních budov kanceláře i další štábní 

důstojníci, kterých tu bylo také více jak šedesát. Všichni zdejší důstojníci měli každý pátek 

v 16.00 hod. na nádvoří kasáren rozdílení a pořadové cvičení. Já jsem se ale vždy raději 

někam zašil a jen jsem se na ně občas z chodby u kuchyně díval a dost se bavil, protože 

někteří z těchto kancelářských důstojníků by evidentně sami potřebovali absolvovat 

základní vojenský výcvik. 

Náčelníka týlu nazývali vojáci majorem Drdou. Tak jsem ho oslovoval pane Drdo až do 

chvíle, než mě někdo upozornil, že se ve skutečnosti jmenuje Dvořák a Drda mu vojáci 

přezdívají proto, že: „major Drda, každého zmrdá!“ Major ale musel o své přezdívce 

vědět, protože mi na toto oslovení nikdy nic neřekl a vycházeli jsme spolu po celou dobu 

cvičení velice dobře a na konci cvičení mi dokonce vystavil i diplom s poděkováním. 

Záležitosti kolem proviantu a časté služby mi zabíraly hodně času a tak jsem se na 

vycházky dostal jen velmi zřídka. Většinou jsem si ale jen zašel do kina ve městě nebo do 

nejbližší hospůdky na pivo. 
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Spřátelil jsem se tehdy s řidičem kontrarozvědky Jardou, který se mnou zůstával 

v kasárnách, i když ostatní měli službu nebo výcvik. Přestože nebyl nijak velký a spíše 

muší váhy, věnoval se kulturistice a tak jsme jednou večer zašli ve Znojmě i do 

tělocvičny, kde měli trénink vzpěrači. Když nás trochu zlomyslně vybídli, ať zkusíme také 

něco zvednout, byli velmi překvapeni, když malý Jarda bez jakéhokoliv rozcvičování          

a zjevné námahy zvedl nad hlavu více jak stokilovou činku. Hned ho začali přemlouvat, 

aby jel s nimi už příští týden na závody. 

Jeden sobotní večer jsem také šel s ostatními ze světnice do města na taneční zábavu. 

Když si tam kluci u stolu stěžovali, že jim místní berou holky, se kterými chtějí tancovat, 

jen tak z hecu jsem prohodil, že jim tedy půjdeme dát do huby. Jen ale někteří kluci, 

kterým se tento návrh zalíbil, vstali ze židlí, hned k nám přiskočili místní a Jarda, protože 

byl z nás nejmenší, chytil první ránu. Za rvačku mohli ale kluci v kasárnách mít velké 

nepříjemnosti a tak jsem se snažil všechny usmířit. A protože i domorodci možná věděli, 

že kovová přezka, spuštěná na konec zkušenýma rukama roztočeného vojenského 

opasku, je při hospodských rvačkách strašnou zbraní, daly si obě skupiny říci a tak jsme si 

nakonec všichni místo rvaní připíjeli na přátelství.  

Ke konci měsíce listopadu byli mladí vojáci vyřazováni z přijímače a odesíláni k vojenským 

útvarům. Někteří k ženistům, jiní k dělostřelcům nebo k tankistům. Část vojáků byla 

odvelena i na letiště do Náměště nad Oslavou. Myslel jsem na ně, co je tam asi čeká, 

protože se mi často svěřovali se svými plány a představami. A bylo mi trochu líto i toho, 

že u tankistů a na letišti jsem ještě na cvičení nebyl. 

K odchodu z louckých kasáren jsem se potom chystal i já a i když jsem měl dle 

povolávacího rozkazu strávit na cvičení 56 dní, tj. až do neděle 25. listopadu, byl jsem už 

v pátek 23. listopadu 1973 propuštěn do civilu a odjel autobusem domů. 

 

1.8.1974 jsem pak byl mimořádným rozkazem Ministerstva národní obrany č. 0187 

povýšen do hodnosti podporučíka v záloze.  
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