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Tak se kdysi jezdilo 

k Jadranu
Speciální šedý pas jen pro Jugoslávii, devizový příslib, 
polévky v pytlíku a kšeftování s kávou. DOVOLENÁ U MOŘE 
vypadala před desítkami let o hodně jinak než teď.

U moře Češi k Jaderskému 
moři jezdí už nejméně 100 let. 
Základy dnešní popularity 
Jadranu však leží hlavně 
v 80. letech, kdy se tam 
i přes velké překážky jezdilo 
po desetitisících. Požádali jsme 
proto několik uživatelů serveru 
Rajče.net, aby nám poslali své 
fotky z dovolené v někdejší 
Jugoslávii.

 Pavel Zemánek, tak to vypadalo na pláži v obci Tučepi,   
 červenec 1988  



Příběhy 35Víkend  25.–26. května 2013

MaRie HoMolová

Snad máme všechno: do-
klady, konzervy, knäc-
kebrot, špagety, brambo-
ry, vařič s bombou, stan, 
matračky... Píše se, řek-

něme, rok 1985, na jihu čeká Jugo-
slávie, řečená Jugoška. Nejkrásnější 
moře v Evropě, ne-li na světě.

Dodnes mezi Čechy kolují his-
torky o devizových příslibech, dra-
matech na hranicích (kdyby našli 
západoněmecké marky v botě), 
o přepočítávání dinárů a plných 
kempech, kde se mezi stany nes-
la vůně kolínek s kečupem. Ale 
taky o koupání, potápění, tajných 
a prosluněných nuda plážích, skvě-
lé zmrzlině, Plitvických jezerech 
s vinnetouovským kouzlem a vůbec 
nádherné zemi. Jadran byl prostě 
Jadran – ba co víc, ač byla i Jugoslá-
vie komunistickou zemí, tehdy pro 
Čechy a Slováky měla tak trochu 
nádech Západu.

Český návrat na Jadran
Češi Jaderské moře a hory nad ním 
objevili koncem 19. století, první 
masovější vlny našich turistů přinesl 
počátek 20. století. A záhy si nepřijíž-
děli jen užívat, ale taky podnikat. Jen 
do první světové války tam postavili 
řadu hotelů, penzionů a vůbec turis-
tických i lázeňských areálů. Stejně 
tak kvetl zájem o Jadran za první re-
publiky, Čedok inzeroval krásy tam-
ního pobřeží ještě v roce 1939.

Navázat na tu tradici bylo po dru-
hé světové válce složité, Jugoslávie 
pod kontrolou komunistického vůd-
ce Josipa Broze Tita české majetky 
(bylo jich na tři sta, nejen rekreač-
ních) znárodnila, v roce 1948 se 
přidala roztržka mezi Titem a sovět-
ským diktátorem Stalinem, do jehož 
vlivu spadalo i tehdejší Českoslo-
vensko, a ten krásný jih zůstal pro 
našince jen snem.

Velmi střídmá turistika se ozvala 
ve druhé polovině 50. let, silněj-
ší odstartoval až rok 1962 a vůbec 
uvolněná 60. léta. Normalizace 
v 70. letech sice vztahy s Titovou 
republikou opět ochladila, přesto se 
jezdilo dál. Na Západ to moc nešlo 
a z toho, co bylo dostupné, neměl 
Jadran konkurenci. Počet turistů 
do Jugoslávie stoupal, v roce 1973 
jich vyjelo sto tisíc, pět let nato už 
čtyřnásobek. A byli vítáni, stále se 
k nim hlásili pamětníci předváleč-
ného souznění. 

„Němce respektovali, protože jim 
přinášeli peníze, nás milovali jako 
příbuzné,“ vzpomíná na svoje zku-
šenosti z pořádání zájezdů Čedoku 
a Sportturistu viceprezidentka Aso-
ciace českých cestovních kanceláří 
a agentur Soňa Brandeisová. 

K oblíbeným cílům patřila Istrie, 
Makarská riviéra, Split, Dubrov-
ník, Budva, Sutomore, poloostrov 
Pelješac, ostrovy Hvar, Krk, Cres, 
Brač, Korčula a taky hory a v nich 
Plitvická jezera... Druhá světo-
vá válka turistické lokality hodně 

zdevastovala, ale už v 60. letech se 
v nich znovu budovalo, navíc kromě 
přírodních krás lákaly servisem. 

„Tito umožnil soukromé podniká-
ní, připojovaly se zahraniční firmy 
a vznikalo cosi, co nebyl ani komu-
nismus, ani kapitalismus,“ vzpo-
míná Soňa Brandeisová. „Západní 
turisté donutili Jugoslávce, aby se 
jejich nárokům na kvalitu služeb 
přizpůsobili. Také účastníci našich 
zájezdů tak mohli bydlet i v soukro-
mých vilách, často lacinějších než 
státní hotely nebo apartmány.“

Jana Bartošková, která v Čedo-
ku pracovala od poloviny 50. let, 
přidává: „Když jsme v roce 1969 
přijeli na Brač, překvapil mě mo-
derními kuchyněmi. Tito už pouštěl 
Jugoslávce za prací do západního 
Německa, tam čtyři roky těžce dře-
li, ale pak se jich doma pár spojilo 
a za vydělané peníze postavili hotel 
nebo krásné bungalovy, pro nás teh-
dy až luxusní. Pamatuju se, jak naši 
turistku vyvedla z míry záchodová 
mísa přelepená páskem: Dezinfiko-
váno.“

Účastníci zájezdů
Cestovkám dominoval tradiční Če-
dok, přidala se CKM (Cestovní kan-
celář mládeže), Rekrea, Sportturist, 
Balnea, Autoturist. Jadran táhl víc 
než Balt nebo Černé moře, když vy-
pukl prodej zájezdů, stály se fronty 
celou noc, ale kdo uspěl, měl dost 
jistotu, že si dovolenou užije v při-
měřeném komfortu a s programem. 

„V 80. letech jsme tam pořádali 
zájezdy s možností surfingu, plavby 
lodí kolem pobřeží nebo různá cvi-
čení s kvalifikovanými sportovními 
instruktory,“ říká Brandeisová.

Žel, cestovka nemohla zaručit, 
že člověk vůbec vyjede, a nešlo jen 
o omezený počet poukazů pro pat-
náctimilionové Československo. 
Od 70. let ministerstvo vnitra udě-
lovalo nejen na Západ, ale i do Ju-
goslávie výjezdní doložku čili povo-
lení cesty a obezřetná státní policie 
StB si hlídala, aby ji nedostal turis-
ta, jehož výlet nebyl „v souladu se 
státním zájmem“. Chudák leckdy 
ani nevěděl, čím se znelíbil.

Mimochodem, občas naopak 
zasáhli Jugoslávci: v roce 1959 si 
do Čedoku přišla stěžovat paní, že ji 
odmítli pustit do země. Mohla tušit 
proč. Její muž, karikaturista Antonín 
Pelc, v novinách znectil „krvavého 
psa Tita“ a toho se to přirozeně do-
tklo.

Cestovní kanceláře nebyly nej-
levnější, zájezd si zpočátku mohli 
dovolit jen lidé při penězích, ale ča-
sem začaly být dostupné i pro méně 
majetné. 

Po srpnu 1968 se přidal další tón 
– překonat jugoslávské hranice smě-
rem na Západ bylo snadnější než 
překročit ty československé; a Češi 
a Slováci přes ně utíkali.

„Kdo chtěl emigrovat, cestu si 
vždy našel, i třeba přes cestovní 
kancelář, nikomu jsme v tom nebrá-
nili,“ říká Brandeisová. „Na cestě 

 Miroslav, Patrik a Lukáš Fifernovi s přáteli,  .   
Stobreč, 1985 .      

  Šlégrovi, Makarská riviéra, červenec 1985   

 Bedřich Daněk, centrum Lanterna, Poreč, 1969 

 Dana Emingerová, Poreč, 1966 
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zpátky někdy v autobuse chybělo ze 
čtyřiceti až dvanáct patnáct lidí.“

Divný rituál
Letošní prognózy soudí, že se 
do Chorvatska vydá na tři čtvrtě mi-
lionu Čechů. Stačí jim zajít do ban-
ky nebo do směnárny, vyměnit počet 
kun, na jaký dovolenou odhadují, 
a vyrazit k jihu. Pokud kuny dojdou, 
není problém sáhnout do peněženky 
a vyměnit si na místě koruny. Anebo 
prostě jednoduše kartou. 

Ne tak za časů socialistického 
Československa. Rituál byl koša-
tější.

Pokud jsme nejeli s cestovní kan-
celáří, museli jsme počátkem roku 
dodat Státní bance československé 
žádost o devizový příslib, s doporu-
čujícím dopisem od zaměstnavatele. 
Neví snad někdo, co příslib zname-
nal? Nuže: banka jím přislíbila, že 
nám devizy (tehdy jugoslávské di-
náry) vůbec prodá. Kladné vyrozu-
mění poslala, o zamítnutí se neobtě-
žovala informovat.

„O příslib jsme žádali mnoho-
krát, dostali jsme ho až v roce 1984, 
snad pomohlo lékařské doporučení 
– manželovi začínalo astma, starší 
dcera trpěla silnými alergiemi,“ říká 
Michaela Rejhonová z Čerčan, která 
s rodinou do bývalé Jugoslávie vy-
razila znovu hned následující rok. 
„Potřetí jsme jeli v létě 1989, man-
žel měl ze zahraničních služebních 
cest našetřené nějaké valuty, a tak 
jsme banku o příslib žádat nemuse-
li.“

Devizovým příslibem však akce 
nekončila, musela ho doplnit žádost 

na ministerstvo vnitra o zmíněnou 
výjezdní doložku. Pokud ji pasové 
oddělení (spíše StB) schválilo, ode-
vzdali jsme svůj zelený pas a výmě-
nou dostali šedý. Platil jen v Jugo-
slávii, jinde ne. Kuriózní doklad se 
zrodil počátkem 70. let, aby bránil 
rostoucí emigraci přes jugoslávské 
hranice. Dlužno dodat, že marně. 

Peníze, peníze, peníze
Klient cestovky platil zájezd v ko-
runách, v dinárech dostal kapesné. 
Individuální turista si pro finanční 
příděl došel do banky. Vesměs obná-
šel sumu v hodnotě 100 amerických 
dolarů na osobu, přičemž nehrá-
lo roli, jak dlouhá dovolená bude. 
Týden? Tři? To banku nezajímalo. 
Naše koruny byly na jihu k niče-
mu, turistický průvodce z roku 1975 
píše jasně: „Československé peníze 
nelze v Jugoslávii měnit, a to ani 
100 Kčs z částky do 500 Kčs, povo-
lené k vývozu...“ 

Samozřejmě se pašovaly dolary 
a západoněmecké marky, ale kdo 
měl nervy tajit je před celníky?

Ovšem před odjezdem to bylo 
napínavé do poslední chvíle, jak 
z vlastní zkušenosti ví Martin Tuček 
z Ústí nad Labem. „Stačilo v hos-
podě vyprávět politický vtip nebo 
vzbudit podezření, že hodláte emi-
grovat, a měli jste po Jugošce,“ říká. 

Cesta za mořem Typickým 
obrázkem letních silnic bývaly 
škodovky s obrovským vakem 
na střeše. Dálnice byly mnohem kratší 
než dnes a navíc se nesmělo jet kratší 
cestou přes Rakousko.

 Šlégrovi, cestou na Makarskou riviéru, na střeše  
 obligátní vak, červenec 1985  

 V 70. letech se řidiči museli cestou k moři  
 obejít bez dálnic.  
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„U nás takto večer před startem za-
zvonili dva pánové a pasy sebrali.“ 
S manželkou a se synem se k moři 
podívali až po listopadu 1989.

Přesto bylo hodně těch, kdo ná-
strahy překonali a vyrazili. Jezdilo 
se přes Maďarsko, trasu Rakouskem 
mařil fakt, že patřilo ke kapitalistic-
ké cizině. A rozhodně se necestovalo 
nalehko. 

„Jeli jsme na tři neděle, auto na-
ložené po střechu,“ vzpomíná Mi-
chaela Rejhonová. „Zavařená rajská 
a guláš, brambory, cibule, těstoviny, 
polívky v pytlíku, v chladicích taš-
kách chleba a máslo. Přidělené diná-
ry vydaly tak na benzin, ubytování, 
trochu základních potravin a pár ko-
pečků zmrzliny. Udělat velký nákup 
znamenalo za týden jet domů.“ 

Kdo neměl velké nároky, peníze 
stačily, někdy zbylo i na idylickou 

večeři v přímořské restauraci. Hůře 
dopadl ten, kdo chtěl hodně vidět. 

„Zmrzliny jsme si dávali jeden 
kopeček dohromady,“ vzpomíná 
Hana Petrová na výlet, při kterém 
s manželem objela jadranské pobře-
ží i Plitvická jezera. 

Skromnost samozřejmě neplatila 
pro všechny. Podle záznamů StB 
z roku 1973 jugoslávský velvysla-
necký rada soukromě kritizoval, že 

„českoslovenští turisté jezdí s ža-
lostným kapesným, spí pod stanem 
a vaří v kotlíku, zatímco funkcionáři 
se svými rodinami bydlí například 
ve Sv. Štefanu, nejdražším podniku 
v Jugoslávii, kde noc stojí osmdesát 
dolarů“. 

Nedostatek dinárů si ovšem ši-
kovnější člověk mohl vylepšit, míst-
ní dokonce sami obcházeli kempy 
a poptávali se, máme-li něco na pro-

dej. Na dračku šlo kafe, kempinko-
vé židličky, nafukovací matrace... 
Našinci za utržené dináry kupovali 
zlaté řetízky, boty, kožené výrobky 
a vůbec atraktivní předměty s náde-
chem Západu.

Ale i tak jsme si odváželi záži-
tek z moře, jaký se málokde najde, 
a na tehdejší výlety vzpomínáme 
bez hořkosti. 

„Prostě jsme se tam nenudi-
li,“ přiznává Michaela Rejhonová. 
„Čistý Jadran, nádherná vegetace, 
ze zády hory a kolem slovansky přá-
telští Jugoslávci. Uměli se bavit, na-
víc nám rozuměli, věděli, o čem je 
v těch těžkých časech řeč. Po letech 
jsme byli s manželem na Floridě, 
v proslulém Orange Beach. Stála 
jsem na pláži a říkala si: Jeďte se 
podívat do Chorvatska, jak má vy-
padat pobřeží.“

Všechno s sebou Kdo nejel se 
zájezdem, dostal tak malý příděl 

peněz, že bylo nutné vzít si k moři  
i vlastní brambory a polévky v pytlíku. 

Na restaurace nebylo a veškeré jídlo 
se vařilo na plynové bombě u stanu.

Rok 1968 
na Korčule
„Se skupinou turistů jsem byla 
na Korčule a 21. srpna jsme se 
po třech týdnech měli vracet,“ 
vypráví Jana Bartošková, tehdy 
delegátka Čedoku.  „Ráno jsme 
čekali na autobus, nedaleko 
postával hotelový personál a jeden 
z nich volal: ‚Přišli k vám Rusové!‘ 
v přístavu přišel inženýr, který 
uměl česky, a povídá: ‚Jánočka, 
Rusové jsou u vás a je to strašné.‘ 
Na lodi do Dubrovníku lidi vytáhli 
tranzistory, a měli jsme jasno. 
Cítili jsme se jako ztroskotanci, 
hranice zavřené, z velvyslanectví 
mi řekli, ať se vrátíme na ostrov. 
ale Jugoslávci se zachovali 
ohromně. Ještě v Dubrovníku nás 
pozvali na oběd a odvezli zpátky 
na Korčulu, kde čekaly připravené 
pokoje. Neplatili jsme telefony, 
poštovní známky. až do 3. září 
jsme žili na dluh. Mně zůstala menší 
suma na spropitné pro personál. 
obsluhovali nás žáci ze záhřebské 
hotelové školy, šla jsem tedy 
za jejich kantorkou, aby jim dináry 
rozdělila. Druhý den je přinesla 
zpátky, děti je nechtěly. ať si za ně 
koupíme kafe. Je to pětačtyřicet 
let, ale dodnes mám slzy v očích.“

 Šlégrovi, v kempu na Makarské riviéře, červenec 1985 .   

 Eva Fifernová na vycházce do města, Stobreč, 1985 .      


