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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o emigraci z Československa za využití Jugoslávie jako 

tranzitního státu. Cílem práce je poukázat na fakt, že ačkoliv Jugoslávii využilo ke své 

emigraci několik tisíc československých občanů, nedá se tato emigrační trasa 

považovat za zcela bezproblémovou. Vycházet budu z omezených primárních zdrojů, 

jako jsou vzpomínky účastníků nebo záznamy v archivních materiálech.   V první části 

představím historický kontext, shrnu politický vývoj a představím hlavní způsoby 

emigrace z komunistického Československa. Dále se budu ve své práce zabývat 

přelomovým rokem 1968 a následným procesem normalizace v návaznosti změn 

v přístupu k cestování do ciziny a zejména pak do Jugoslávie. Představeny budou 

potřebná povolení pro možné vycestování na rekreaci k pobřeží Jadranu. Zmíním 

postoj jugoslávské politické reprezentace v přístupu k emigraci a také způsoby, jak se 

českoslovenští obyvatelé dostávali přes tuto tranzitní zemi dále na Západ. V závěrečné 

kapitole se pokusím analyzovat a porovnat hlavní dvě emigrační trasy 

z komunistického Československa a tím i poukázat na všeobecnou náročnost při 

rozhodnutí opustit Československo.  

 

The topic of the Bachelor thesis is the emigration from Czechoslovakia through 

Yugoslavia, which was used as a transit state. The aim of this work is to point out the 

fact that aforementioned emigration way cannot be perceived as merely smooth 

although it was chosen by thousands of Czechoslovakian citizens.  As the primary 

sources were used memories of witnesses and records captured in archives.  

In the first part of the thesis the historical context, the political development and the 

capital ways of emigration from communist Czechoslovakia are introduced. 

Furthermore ground breaking year of 1968 is dealt with same as a subsequent process 

of normalization followed by a transformation in the area of traveling abroad, 

especially to Yugoslavia. In addition, the necessary licences for recreational trip to 

Adriatic sea´s coast are provided. Subsequently, the Yugoslavian political 

representation´s attitude to emigration is discussed as well as the options how 

Czechoslovaks were passing across this transit country further to the West. In the final 

chapter analysis and comparation of the two most significant emigrational ways are 

included. The conclusion also adumbrates the overall difficulties in decision of leaving  

Czechoslovakia.  
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Úvod 
Migrace obyvatelstva je fenomén, jenž nás provází po celou dobu lidské civilizace.1 

V současné době bývá migrace tématizována hlavně s přílivem osob z oblasti 

Blízkého východu do Evropy. Otázka migrace byla aktuální zejména v posledních 

letech kdy docházelo k rozsáhlému nekontrolovanému přílivu osob do Evropy. 

Celkově vzbuzuje toto téma širokou celospolečenskou debatu, která v řadě ohledů 

polarizuje společnost. 

 Migrace obyvatel z východu směrem na západ Evropy je fenomén, jenž nás provází 

dodnes. Během existence Východního bloku se jednalo o nelegální překročení hranice. 

Po rozpadu Sovětského svazu se migrace na západ stala symbolem odchodu obyvatel 

za lepšími pracovními příležitostmi. Ve své práci jsem se rozhodl zaměřit pouze na 

emigraci z komunistického Československa a blíže analyzovat odchod osob během 

normalizace. Konkrétněji jsem se snažil zabývat  obdobím po roce 1973 do konce let 

sedmdesátých. Důvodem, proč jsem si zvolil právě tuto periodu, byla návštěva 

prezidenta Gustava Husáka v Bělehradě. Na tomto jednání bylo po vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa a násilném ukončení obrodného procesu 

nazývaném Pražské jaro. Došlo k masovému odchodu československých občanů do 

zahraničí. Následované obdobím normalizace.  

Ve své bakalářské práci bych rád připomenul, že i v naší nedávné minulosti 

docházelo z mnoha důvodu k odchodu obyvatel ze země. Komunistické 

Československo bylo pro mnohé občany klecí, ve které řadě z nich chyběla svoboda. 

Hlavními důvody k odchodu byla politická represe nebo obecná nespokojenost 

s životem v komunistickém Československu. V první části své práce se zaměřuji na 

historický kontext. Zmiňuji v ní vývoj emigrace z komunistického Československa. 

Zaobírám se ostrahou hranic. Dále  připomínám nejčastější způsoby emigrace a 

rozeberu jugoslávskou cestu ke svobodě. V následující části se zaměřím na vzájemné 

vztahy obou zemí, historické pozadí turismu v Jugoslávii, ale i přístup jugoslávských 

úřadů k otázce migrace.  

Díky této práci bych rád  připomenul životní příběhy našich spoluobčanů, kteří se 

z mnoha různých důvodů rozhodli opustit Československo. Byla emigrace přes 

 
1  Fisher, Michael. Migration: A world history. Oxford: The New Oxford World History. Oxford 

University Press, 2014. str. 12. 
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Jugoslávii nejsnazší cesta ke svobodě ? Vycházet budu z obecné představy o tom, že 

je tento způsob emigrace z Československa dlouhodobě brán jako mnohem 

bezpečnější a jistější než ilegální přechod státní hranice v období komunistické 

nadvlády. Při emigraci z Československa přímo přes uzavřenou hranici hrozila mnohá 

nebezpečí. O kterých byla napsána již řada vydařených titulů . Na druhou stranu je 

nutné si uvědomit, že ani samotná emigraci přes tranzitní zemi, jakou byla Jugoslávie, 

nebyla bez obtíží. Vzpomněl bych jen samotné získání všech potřebných povolení a 

mnohá další úskalí jenž na emigranty čekala.  

U své práce bych rád využíval zdroje primární doplněné o zdroje sekundární. Co se 

literatury týče, rád bych využil některé z publikací získaných již během psaní své 

Ročníkové práce. Své primární zdroje plánuji založit na výpovědích přímých 

účastníků, ale i dobových dokumentů. K tomu využiji archivní záznamy z několika 

institucí jako je například archiv Ministerstva vnitra či Paměť národa. Jako další zdroj 

pro svou práci plánuji využít některé tituly z Ústavu pro studium totalitních režimů. 

Jedná se zejména o záznamy zadržených osob, jimž bylo odepřena možnost 

vycestovat. Dále bych zmínil projekt organizace Člověk v tísni, Příběhy bezpráví, 

který otázce emigrace z komunistického Československa věnoval samostatný projekt 

s cílem osvěty pro studenty středních škol. Archivní záznamy jsem vzhledem k vývoji  

pandemie u nás získával převážně v online prostředí. Což bylo do jisté míry značně 

limitující, neboť celé řadě dokumentů stále chybí digitální podoba. 

Zdroje sekundární jsem si poté dále rozdělil na více obecné a konkrétní. Zdroje více 

obecné se zaměřují na vymezení mého tématu migrace. Hodlám využít tituly například 

od Klause Bade. „Migration in European history. The making of Europe.“. Dále 

Michaela Fishera „Migration: A world history.“ Tyto zdroje pojednávají o migraci 

jako o nekončícím fenoménu a snaží se na ni nahlížet z několika různých rovin. Klaus 

Bade ve své knize popisuje migraci v historickém kontextu Evropy. Po pádu Železné 

opony nastal v zemích západní Evropy strach z nekontrolovaného přílivu migrantů, 

tento fenomén však není podle Klause Bade v evropských dějinách ničím novým. 

V minulosti se zde odehrála celá řada přesunů osob z Východu na Západ.  Michael 

Fisher vidí migraci jako součást světových dějin, kdy každá epocha má svůj specifický 

druh migrace. Arnold Guy ve své knize zmiňuje hlavně dopady migrace. Zabývá se 

emocemi, jenž migrace ve společnosti vyvolává. Dále pak hodlám využít zdroje, které 

blíže pojednávají o mém tématu.  
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Mezi nejvíce využívané autory bych vzpomněl Jana Pelikána, Jana Rychlíka nebo 

Ondřeje Vojtěchovského. Téma Československa a Jugoslávie je těmito autory velmi 

dobře zpracováno. V jejich titulech se věnují od vzájemných diplomatických vztahů 

až po otázku emigrace obyvatel z Československa. Lze v nich nalézt popis i řadu 

dobových dokumentů. Jedná se však zejména o obecné informace bez konkrétních 

osobních příkladů emigrace.  

Vývoj emigrace z komunistického Československa 

1.1 Historický kontext  

Adam Drda, autor Příběhů bezpráví, pojmenoval dvacáté století v Československu 

jako „století ztracených domovů“.2 Návraty osob byly často překrývány odchody 

jiných. Celé toto století znamenalo pro území Československa znatelnou obměnu 

obyvatelstva. Útěky obyvatelstva z komunistického Československa se odehrávaly 

konstantně až do pádu železné opony roku 1989. Během komunistického režimu se na 

našem území odehrály tři rozsáhlé emigrační vlny. Nejprve se jednalo o odchod 

obyvatel po převzetí moci komunisty roku 1948, následovala emigrační vlna po 

srpnové okupaci roku 1968 a jako poslední bývá zmiňován odchod disidentů po vydání 

dokumentu Charty 77. V mezidobí však stále probíhala neorganizovaná emigrace osob 

z různých společenských vrstev v Československu. Období normalizace, které je pro 

mou práci zásadní, bude analyzováno v samostatné podkapitole.  

 K první vlně emigrace československých občanů došlo bezprostředně po 

komunistickém převratu v roce 1948.3 Po převzetí moci komunisty začalo 

pronásledování politicky nepohodlných osob. Došlo k zatýkání politických odpůrců či 

sesazování nekomunistů z významných pozic. V nastalé atmosféře strachu a nejistoty 

si někteří z politicky neloajálních osob vůči komunisty nastolenému režimu raději 

vybraly odchod ze země.  Počátkem června 1948 napsal Ferdinand Peroutka: „Kdo 

opustil vlast, aby se jinde měl lépe, je emigrantem. Kdo odejde z domova, poněvadž 

mu byla vzata možnost žít svobodně a podle své víry, je exulantem. My jsme exulanti.“ 

4 Ačkoliv nebyla první vlna emigrace tak masová jako vlna následující, odhady počtu 

emigrantů se pohybují kolem 60 000 osob.5 Nutno však dodat, že se nejednalo pouze 

 
2 Adam Drda, Příběhy bezpráví: emigrace a život v exilu (Praha: Člověk v tísni, 2019), str.7. 

3 Štefančík, Radoslav. Nemcová, Alica. The emigration of the czechoslovak inhabitants in the language 
of the communist propaganda.(Bratislava: Historia y Comunicación Social Vol. 20/1, 2015),str.93.  
4 Drda Adam, Příběhy bezpráví: emigrace a život v exilu (Praha: Člověk v tísni, 2019), str.13. 
5 Ibid. str.7.  
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o občany Československé národnosti. Během první emigrační vlny se k odchodu ze 

země rozhodlo i zhruba 19 000 československých Židů, jenž se rozhodli k odchodu 

donově vzniklého státu Izrael, ale i část zbývající německé menšiny. Tito lidé zde 

mohli po konci druhé světové války zůstat, ale nakonec se po změně politického 

klimatu rozhodli raději zvolit odchod z Československa.6  

Jelikož byla po komunistickém převratu možnost legální emigrace prakticky 

nemožná, či spíše velmi striktně omezená, nastávala migrace ilegální. První měsíce po 

ovládnutí země komunisty byla šance přejít státní hranice směrem na západ poměrně 

vysoká, zejména pak v horských oblastech. V této době byl nejfrekventovanější 

přechod hranice v oblasti Šumavy, hraničící s Bavorskem.7  

 Po nástupu komunistů k moci nebyla zelená hranice zcela zmapována a existovalo 

velké množství lesních stezek, po kterých se dalo dostat k západním sousedům. 

Ostrahu hranic mezi Československou socialistickou republikou a jejími sousedy 

zajišťovala od roku 1951 Pohraniční stráž. Tento sbor byl na našem území oficiálně 

zřízen v roce 1951 v souladu se zákonem č. 69/1951 Sb., o ochraně státních hranic.8 

Do té doby měl ochranu státní hranice na starost Sbor národní bezpečnosti.9 Jeho 

předchůdcem byla prvorepubliková Stráž ochrany státu či Finanční stráž. Pohraniční 

stráž spadala pod Ministerstvo národní bezpečnosti a od počátku roku 1951 získala 

definitivně vojenský charakter podle sovětského vzoru.10 Komunistická propaganda 

veřejnost ubezpečovala, že pohraničníci mají zamezit vstupu imperialistických agentů 

do vlasti. Postupně vybudovaná síť překážek však měla také znemožnit obyvatelům 

Československa ilegálně opustit svou zemi. Jednalo se o tři pásma ostnatého drátu se 

zátarasy, jako byly elektrické ploty se strážními pozorovatelnami.  

V padesátých letech byly na nejproblematičtější úseky hranice nainstalovány i 

nášlapné protipěchotní miny. Ty byly vzhledem k tragickým úmrtím samotných 

pohraničníků po pár letech odstraněny. Celé hraniční pásmo mělo v průměru kolem 

deseti kilometrů a bylo rozděleno na několik částí, do kterých byl omezen vstup podle 

 
6Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století (Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016), str.28. 
7Jan Rychlík, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: Pasová, vízová a 
vystěhovalecká politika 1848–1989 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007),str.48. 
8 Zákon č. 69/1951 Sb. Zákon o ochraně státních hranic. 
9 Zákon č. 275/1948 Sb.  z 2.12.1948.  
10 Martin Pulec, Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na 
státních hranicích 1945–1989 ( Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 
2006),str.11. 
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blízkosti samotné hranice. 11 Během výkonu služby v letech 1948–1989 zemřelo 

celkem 654 pohraničníků, z toho většina následkem nehody, v některých případech i 

sebevraždou.12 Při přestřelce s uprchlíky zemřelo zhruba 10 z nich.  

Za celou dobu fungování Pohraniční stráže bylo na hranicích zabito na 270 osob.13 

Nejednalo se pouze o občany Československa, ale i Polska, Maďarska, Rakouska nebo 

Německa.14 

 Během padesátých let došlo k účinnějšímu uzavření státních hranic a emigrace 

ilegálním přechodem hranic se stala téměř nemožnou.  Československé justiční orgány 

si v otázce nelegální emigrace nevěděly příliš rady. V momentě, kdy se osoba dostala 

do ciziny, neměly soudy žádnou pravomoc jedince potrestat, a tak se jednalo spíše o 

formální potrestání dotyčné osoby.15 Emigrovat v padesátých letech znamenalo 

trvalou ztrátu možnosti návštěvy Československa, a to i přes to, že se dotyčná osoba 

stala státním příslušníkem jiného státu. Ke změnám došlo i v přístupu k cestování do 

ciziny, k vydávání pasů či výjezdních povolení. Vycestování do zahraničí, zejména 

pak na Západ, se stalo výsadou politicky loajálních a prověřených osob.  

 Komunistická politická reprezentace se na počátku snažila emigranty vykreslit 

jako „dobrodruhy, šmelináře nebo zločince“. 16 Avšak nebylo v jejich silách emigraci 

efektivně zabránit. Vládní činitelé si byli vědomi problematiky emigrace a několikrát 

se pokusili přimět emigranty k návratu do vlasti. Problematika odchodu ze 

„socialistického ráje“ byla více než v masovosti a přímého ohrožení hospodářství a 

průmyslu státu vnímána jako problém politický. Pro komunisty byla představa, že by 

jejich spoluobčané chtěli žít v kapitalismu spíše než v socialismu, jen těžko k uvěření. 

K umožnění beztrestného návratu emigrantů mělo posloužit několik vln amnestií. Tyto 

amnestie měly promíjet tresty za nedovolené opuštění vlasti. Amnestií bylo vyhlášeno 

několik, nicméně se u emigrantů tato snaha o návrat osob zpět do vlasti nesetkala 

s přílišným zájmem. Hlavním důvodem byla nedůvěra ve sliby o prominutí trestů a 

také strach z následného pronásledování státním aparátem.   

 
11 Tereza Mašková a Vojtěch Ripka, Železná opona v Československu: usmrcení na československých 

státních hranicích v letech 1948-1989 (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015), str.28. 
12 Ibid. str.28. 
13 Tereza Mašková a Vojtěch Ripka, Železná opona v Československu: usmrcení na československých 

státních hranicích v letech 1948-1989 (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015), str.24.  
14Josef Albrecht a Luděk Navara, Abeceda komunismu (Brno: HOST, 2010),str. 235. 
15 Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století( Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007), str.51. 
16Bořivoj Čelovský, Uprchlíci „po vítězném únoru“( Ostrava. Tilia, 2004), str.13. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sebevra%C5%BEda
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 Od druhé poloviny padesátých let lze pozorovat relativní uklidnění politické 

situace. Jednou z několika příčin byla i smrt sovětského vůdce Stalina a nedlouho po 

něm Klementa Gottwalda. Následkem příznivějšího společenského vývoje začala mezi 

občany narůstat poptávka ohledně cest do zahraničí. Komunistický režim se 

zvýšenému zájmu snažil alespoň do určité míry vyhovět a začal upravovat podmínky 

pro získání cestovních povolení. Toto usnadnění mělo i svůj zřejmý důvod, státní 

orgány neměly kapacity na procházení jednotlivých žádostí pro cesty do zahraničí. 

Žádosti tak byly rozděleny do několika dozorčích komisí, aby nebyl zcela zahlcován 

státní aparát. Dalším bodem změn bylo zjednodušení procesu cestování do 

spřátelených lidově demokratických států. 17 

 Komunistické vedení nebralo možnost volně vycestovat do zahraničí jako právo,  

ale spíše jako odměnu pro občany, kteří pomáhali budovat socialismus.18 Z tohoto 

úhlu pohledu lze na politiku udílení výjezdních povolení nahlížet jako na efektivní 

nástroj, díky němuž se režimu dařilo vynucovat si poslušnost a loajalitu obyvatelstva. 

Pokud žadatel neměl správný politický kredit a nebyl považován za důvěryhodnou 

osobu, tak se jeho šance na možnou zahraničí cestu rapidně snižovala. 

 V šedesátých letech byl trend podobný jako v letech předešlých. Díky efektivní a 

propracované pohraničí významně poklesl počet nepovolených překročení hranic na 

Západ. Současně se pozvolně navyšoval počet povolených cest do zahraničí.19 

Organizované zájezdy do zahraničí pořádala cestovní kancelář Čedok. Tato státní 

cestovní kancelář spolu byla s několika dalšími  nejvýznamnějším poskytovatelem 

rekreace v tehdejším Československu.  

 Postupné rozvolňování společenských poměrů v Československu bylo stejně jako 

změny v hospodářství představeno XII. sjezdem Komunistické strany 

Československa.20 Nejednalo se však o rozpracovaný plán, nýbrž o postupný a 

pozvolný proces na několik následujících let. Dne 5. ledna 1968 se stal novým 

předsedou Ústředního výboru Komunistické strany Alexander Dubček.21 Nedlouho 

 
17Jan Rychlík, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: Pasová, vízová a 
vystěhovalecká politika 1848–1989 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007), str.53.  
18 Ibid. str.60. 
19 Ibid. str. 76. 
20 Martin Štefek, Kádry rozhodují, o všem: předjaří, Pražské jaro a počátky normalizace v proměnách 
systému nomenklatury ÚV KSČ (Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019), str.25. 
21 Gina M. Peirce, 1968 and Beyond: From the Prague Spring to “Normalization”(Pittsburgh: Center for 
Russian and East European Studies University of Pittsburgh, 2019), str.2.  
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poté byl na postu prezidenta vystřídán Antonín Novotný Ludvíkem Svobodou.22  

Reformní křídlo KSČ se snažilo reagovat na probíhající společenskou krizi vydáním 

tzv. Akčního programu. Tento dokument byl zcela zásadním provoláním vedoucích 

představitelů státu směrem k veřejnosti. Došlo v něm k otevřenému přiznání o nutnosti 

provést ekonomické, ale i společenské změny, které měly vyvrcholit novým přístupem 

tzv. „socialismem s lidskou tváří“. 23 Vlivem násilného ukončení tohoto obrodného 

procesu Československu, jemuž bývá někdy přezdíváno Pražské jaro, však k těmto 

změnám nikdy nedošlo. 

 Po začátku okupace Československa státy Varšavské smlouvy nastala největší 

emigrační vlna. Mezi lety 1968 až 1969 se rozhodlo opustit Československo podle 

odhadů více než 170 000 tehdejších občanů.24 Později se číslo vyšplhalo až na 300 000 

lidí.25 K vydávání výjezdních povolení byly úřady značně benevolentnější již od dubna 

1968.26 Nově vydané programové prohlášení s názvem Akční program KSČ totiž 

počítalo s tím, že bude československým občanům nově povolen odchod do ciziny za 

prací. K samotnému omezení cest do zahraničí nepřišlo ihned po okupaci, ale až 8. 

října 1969.27 Do té doby byla cesta československých občanů přes hranice převážně 

jen formalitou. Československé úřady byly i po invazi vojsk Varšavské smlouvy 

k vydávání výjezdních doložek, v porovnání s minulými lety, poměrně vstřícní. 

Zejména pak k vydávání povolení do nesocialistických států, v případu 

Československa tedy do Spolkové republiky Německo nebo Rakouska. 28 

Období normalizace znamenalo přitvrzení komunistické moci v zemi a navrácení 

přísnějších kontrol v otázce cestování do zahraničí.29 Změnila se i pravidla pro 

vydávání výjezdních dokladů. Úplně zrušena byla možnost samostatného cestování do 

zemí, odkud hrozilo nenavrácení občanů zpět do Československa. Více se budu 

normalizačnímu vývoji věnovat v samostatné kapitole.  

 
22 Vojtěch Mencl, Křižovatky 20. století: světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách (Praha: Naše 
vojsko, 1994), str. 399. 
23František Emmert, Rok 1968 v Československu (Praha: Vyšehrad, 2007), str.63. 
24Klaus Bade, Migration in European history. The making of Europe ( Wiley-Blackwell,2003), str.266. 
25Ivo Helikar, „1968: Po okupaci emigrovalo z Československa přes 300 000 lidí“, Idnes.cz, 4.9.2018, 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1968-vypadalo-to-jako-v-anekdote-posledni-
zhasne.A180827_153251_domaci_heli, (staženo 4. května 2020). 
 26  Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století 
(Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007), str. 36. 
27Ibid.  str. 36.  
28 Ibid. str.36.  
29 Rychlík, Jan, Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace( Praha: ÚSD AV 
ČR,2012), str.21. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1968-vypadalo-to-jako-v-anekdote-posledni-zhasne.A180827_153251_domaci_heli
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1968-vypadalo-to-jako-v-anekdote-posledni-zhasne.A180827_153251_domaci_heli
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 Za třetí emigrační vlnu, či spíše rozsáhlejší nárůst emigrace během krátkého 

období, bývá někdy považováno období po vydání Charty 77. Bezprostředně po 

vydání tohoto dokumentu čelila řada jeho signatářů nátlaku ze strany Státní 

bezpečnosti v rámci akce Asanace.30 Cílem této akce komunistické Státní bezpečnosti 

bylo přinutit „antisocialistické živly“ k odchodu z Československa. K úspěchu celé 

operace byl využit psychický a často také fyzický teror vůči nepřátelům režimu. Celá 

řada signatářů se rozhodla následně opustit Československo. V důsledku akce Asanace 

opustilo Československo na 280 signatářů Charty 77 a spolu s nimi i mnoho dalších 

osob.31 Ačkoliv nedosahovala tato emigrační vlna rozsahu jako předchozí emigrační 

vlny, byl její význam důležitý hlavně v oslabení protikomunistické opozice 

v samotném Československu. Zemi opustila celá řada významných osobností jako 

například folkový hudebník Jaroslav Hutka a mnoho dalších. 

 

1.2.  Období Normalizace 

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v období tzv. normalizace. Ve smyslu obnovení 

starých pořádků, zavedení cenzury a snah o zapomenutí společnosti na proreformní 

hnutí Pražského jara. Ačkoliv po srpnových událostech převládala mezi obyvatelstvem 

naděje, že po uklidnění napjaté atmosféry budou některé ze započatých reforem 

pokračovat. Ukázala se tato představa do značné míry naivní, k těmto změnám ve 

skutečnosti nikdy nedošlo. Proces normalizace a jeho údržba byl finančně nákladný a 

bolestivý projekt. 32 

Celá doba se nesla ve znamení postupného omezování. K pozvolnému oklešťování 

docházelo jak v obyčejném životě napříč celou společností, tak i v otázce cestování 

obyvatel do zahraničí.33 Stále se utužující poměry v zemi byly součástí snah 

normalizačních komunistů o upevnění svých pozic v Československu a zapomenutí 

obyvatel na Pražské jaro. Dne 17. dubna 1969 byl do vedení Ústředního výboru zvolen 

Gustáv Husák. Socialismus s lidskou tváří dostal posměšnou přezdívku socialismus 

 
30 Drda Adam, Příběhy bezpráví: emigrace a život v exilu (Praha: Člověk v tísni, 2019), str.14. 
31 Navara Luděk, „Abeceda komunistických zločinů: Od „androše“ k Asanaci“. Idnes.cz, 3.1.2009, 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/abeceda-komunistickych-zlocinu-od-androse-k-
asanaci.A090102_155231_domaci_ton, (staženo 4. května 2021) 
32 Sobell Vlad, Czechoslovakia: the Legacy of Normalization. ( East European Politics and Societies 2, 
1987), no.1.  str.40.  
33 Rychlík, Jan, Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace( Praha: ÚSD AV 
ČR,2012), str.21. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/abeceda-komunistickych-zlocinu-od-androse-k-asanaci.A090102_155231_domaci_ton
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/abeceda-komunistickych-zlocinu-od-androse-k-asanaci.A090102_155231_domaci_ton
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s husí kůží.34 Fungování některých organizací, mezi nimi například Sokol nebo Junák, 

bylo zakázáno. Byla zavedena tuhá cenzura tisku. Na nastolení a udržování 

staronového směru dohlíželo na 150 000 vojáků Varšavské smlouvy.35 K jejich 

odchodu došlo až roku 1991. 

Z Komunistické strany bylo na základě vnitrostranických čistek vyloučeno na 

327 000 osob, což představovalo téměř 22 procent z celkové stranické základny.36 

Jednalo se o proreformní komunisty, ale i stoupence Alexandra Dubčeka či obrodného 

procesu Pražského jara. O pracovní pozici přišlo  kvůli stranickým prověrkám podle 

odhadů až půl milionu osob.37 Došlo ke změnám na vedoucích postech velkých 

závodů,  i ve školách. Nejdůležitějším kritériem pro vykonávanou funkci opět přestaly 

být zkušenosti nebo dosažené vzdělání, ale stranická příslušnost a loajalita vůči 

režimu. Řadě lidem bylo na základě kádrového profilu znemožněno další studium, což 

se týkalo i rodinných příslušníků.  

Po demonstracích, k nimž došlo v den první výročí okupace vojsky Varšavské 

smlouvy byl schválen tzv „pendrekový zákon“38. Ten umožňoval tvrdě trestat 

účastníky protirežimních demonstrací nebo ty, jejichž veřejné projevy poškozovaly 

socialistické zřízení. Politické orgány se tou dobou snažily umlčovat, či zatajovat 

jakékoliv projevy nesouhlasu se státním zřízením. 

Československá společnost byla podobně jako v padesátých letech plná obav a 

nedůvěry. Na konci roku 1970 bylo po XIII. sjezdu ÚV KSČ vydáno programové 

prohlášení s názvem Poučení z krizového vývoje. Dokument dogmaticky vysvětloval 

důvody a důsledky Pražského jara spolu s následnou intervencí vojsk Varšavské 

smlouvy, kterou dokument interpretoval jako „bratrskou výpomoc“ v boji 

s kontrarevolucí.  

Nepřekvapujícím faktem tedy je, že během těchto bouřlivých let začala 

československá ekonomika značně zpomalovat.39 Důkazem toho může být vývoz 

 
34 Vzpomínky mého dědy Stanislava Cenkra, 5.5. 2021 
35 Minařík Pavel, „Sovětská armáda za hranicemi Sovětského svazu“, armada.vojenstvi.cz, 5.1.2003, 
https://armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovetska-armada-za-hranicemi/stredni-skupina-sovetskych-
vojsk-v-ceskoslovensku.htm, (staženo 21. dubna.2021). 
36 Sobell Vlad, Czechoslovakia: the Legacy of Normalization. ( East European Politics and Societies 2, 
1987), no.1.  str.6.  
37 Wisten Petra, O chalupách a lidech : České chalupářství v období tzv. normalizace a transformace. 
(Univerzita Karlova v Praze, 2017), str. 54.  
38 Zákon č. 99/1969 Sb. ze dne 22. srpna 1969 
39 Sobell Vlad, Czechoslovakia: the Legacy of Normalization. ( East European Politics and Societies 2, 
1987),no.1. str.44.  
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strojírenských  výrobků. V roce 1965 byl podíl československého exportu 2,8 procent. 

Avšak na počátku osmdesátých let nepřesahoval hranici 1,5 procenta. 40 Pro 

Československo to znamenalo hospodářský, ale i politický pokles. Právě jehož 

důsledkem mohla být zvýšená emigrace v následujících letech. 

 

Způsoby emigrace z komunistického Československa 

 
 K emigraci na Západ občané zemí Východního bloku využívali zejména dva 

nejčastější způsoby. Jednalo se o útěk přímo přes hranice k někomu ze západních 

sousedů, nebo využití emigrace přes tranzitní stát. Ačkoliv bylo možných způsobů jak 

se dostat na Západ daleko více, v této kapitole zmiňuji pouze dva nejvýznamnější. 

Déle se jednalo o zahraniční pracovní cesty nebo repatriace osob, jenž měli v zahraničí 

své příbuzné. U ostatních zmíněných cest totiž nemůžeme jednoznačně vydefinovat, 

zdali se akt odchodu dá považovat za nucenou migraci, či pouze za vystěhování. Podle 

definice pocházející z University of Columbia je nucená migrace vymezena jako 

odchod osob kvůli nepříznivým podmínkám k životu. Ty mohou být způsobeny 

přírodními živly, konfliktem nebo špatnou vnitropolitickou situací v zemi.41 

 

2.1. Emigrace přes zelenou linii 

První možností emigrace z Československa byl přímý útěk přes hranice do sousedního 

Rakouska nebo do Spolkové republiky Německo. Tato trasa byla hojně využívána 

hned po komunistickém převratu, kdy „zelená hranice“, jak se jí také říkalo, nebyla 

tak silně střežena jako v letech následujících a přejít hranici se potencionálně dalo bez 

větších obtíží. 42V pohraničních oblastech žila celá řada osob, která se vyznala 

v lesních stezkách přes hranici a za úplatek byla ochotna osoby bezpečně převést na 

druhou stranu. Mnoho převaděčů dokonce považovalo pomoc pronásledovaným 

 
40 Levcik Friedrich, The Czechoslovak economy in the 1980s.( Washington D.C.: East European 
economies: slow grouwth in the 1980s), vol.3. str. 86.  
41 University of Columbia, Forced migration learning module. 
http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/modules/forcedMigration/definitions.html (staženo 
16.5.2021) 
 
42 Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století (Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016), str.14.  

http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/modules/forcedMigration/definitions.html
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osobám i za svou vlasteneckou  povinnost.43 Tato možnost byla ve velkém využívána 

hlavně během první migrační vlny po nástupu komunistů. Postupně se však začala 

hranice daleko více střežit a vzniklo propracované pohraniční pásmo  s důmyslně 

připravenou sítí překážek. Cesta „přes kopečky“, jak byl tento způsob překročení 

hranice někdy nazýván, se tak stala velmi obtížnou a nebezpečnou. Se stoupajícím 

nebezpečí rostla i cena za převádění osob, následkem toho se tato cesta ke svobodě  

stávala stále méně využívanou.   

Jednou za čas se objevily případy, kdy se lidé pokusili hranici překonat pomocí 

podomácku postaveného tanku, přeletem hranice pomocí horkovzdušného balonu, 

nebo se jednoduše prostřílet ke svobodě.44 Udál se i únos letadla nebo vlaku. Tyto 

případy se ovšem objevovaly ve velmi omezené míře a rozhodně nemůžeme hovořit o 

nějaké pravidelnosti.  

Ze sekundárních zdrojů vyplývá, že celkově nelze obecně definovat hlavní motivaci 

obyvatel k opuštění vlasti. Přestože měla většina emigrantů z Československa na 

Západě statut politického uprchlíka.45 Nelze přesně oddělit politický a ekonomický 

motiv emigrace, který se měnil v kontextu doby a mezinárodního vývoje. Padesátá léta 

byla symbolická pro politické uprchlíky, zatímco léta sedmdesátá a osmdesátá se dle 

mnohých autorů nesla převážně ve znamení ekonomické migrace. Velká řada 

kvalifikovaných osob si byla vědoma, že za svou profesní  činnost nejsou náležitě 

oceňováni tak jako lidé na Západě.   

Tento trend do jisté míry potvrzuje výpověď zubní lékařky Jany Dvořákové, která 

emigrovala s manželem a dětmi v roce 1984. Hlavním důvodem, proč se tak rozhodli 

byl zákaz činnosti pro jejího manžela vykonávat vědeckou činnost. K emigraci využili 

Jugoslávii, dále jejich cesta pokračovala přes Rakousko až do Spojených států. Oba 

manželé si našli lepší uplatnění než v tehdejším Československu. Jana Dvořáková však 

dodala, že jejich motiv byl i politicko ideologický. „Pro nás to tenkrát znamenalo jít 

za svobodou… Chtěli jsme, aby naše děti vyrůstaly v zemi, kde si budou moct říkat, 

co budou chtít.“46 

 
43 Pejskar Jožka, Útěky železnou oponou (Praha: Melantrich, 1992), str.23. 
44 Drda Adam, Příběhy bezpráví: emigrace a život v exilu (Praha: Člověk v tísni, 2019), str. 23. 
45Štefančík, Radoslav. Nemcová, Alica. The emigration of the czechoslovak inhabitants in the language 
of the communist propaganda.(Bratislava: Historia y Comunicación Social Vol. 20/1, 2015),str.94. 
46  Český Rozhlas Plus, Příběhy 20. století (24.11.2013) 

http://media.rozhlas.cz/_audio/03012201.mp3 (staženo 20.5. 2021) 

http://media.rozhlas.cz/_audio/03012201.mp3
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Západní Evropa se během studené války potýkala s velkým přílivem nových 

obyvatel, kteří přišli za lepšími pracovními podmínkami.47 Tento trend však nelze 

v plném rozsahu  uplatnit při otázce migrace z Československa. Jeden z emigrantů 

Václav Chyský k tomu píše: „Odchod do exilu byl – při vší individuálnosti motivů a 

forem – výrazem svobodné vůle individua vytvářet život podle vlastních představ, a 

nikoli podle ideologických formulí strany… Byl to protest svéprávnosti zbaveného 

občana proti životu v kleci.“ 48 Nedovolené opuštění hranice ve většině států Východní 

Evropy bylo považováno za trestný čin, byť ne všude a ve stejné míře.49  I tato 

skutečnost zabraňovala státům na západě emigranty navracet do jejich domovin a 

vystavovat je tak možným trestním postihům. 

 

2.2 Emigrace přes tranzitní zemi 

Další možností jak opustit zemi bylo využití jiného, cizího státu. Tato tranzitní země 

musela pro možnost útěku splňovat řadu podmínek. Mít dobré vztahy jak s Východním 

sektorem, tak i se svými západními sousedy. Dále mít liberálnější přístup k otázce 

svobodného odchodu lidí ze země a v určitém ohledu i  své postavení na poli 

mezinárodní politiky. Zemí, která takováto kritéria do určité míry splňovala a byla 

v nejbližším možném dosahu byla Jugoslávie.  

Opatřit všechna potřebná povolení pro vycestování do Jugoslávie bylo nesmírně 

pracné, zdlouhavé a do jisté míry i finančně náročné. Jen ve stručnosti jste do 

Jugoslávie po většinu období potřebovali výpis z rejstříku trestů, dále potvrzení od 

zaměstnavatele včetně posudku od Oddělení pro zvláštní úkoly. Vyplnit celní a 

devizové prohlášení a muži, jenž absolvovali brannou povinnost, museli odevzdat 

vojenskou knížku.50 O dalších administrativních náležitostech se zmíním v následující 

kapitole.  

S sebou mohl občan mít pouze stanovené množství zahraniční měny, množství 

zahraniční měny určovala Národní banka.51 Pokud byl u cestujících během namátkové 

celní kontroly nalezen větší finanční obnos, bylo jim vycestování znemožněno . Stejný 

 
47 Klaus Bade, Migration in European history. The making of Europe ( Wiley-Blackwell,2003), str.218. 
48 Drda Adam, Příběhy bezpráví: emigrace a život v exilu (Praha: Člověk v tísni, 2019), str.14. 
49 Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století (Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016), str.10. 
50 Rychlík, Jan, Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace( Praha: ÚSD AV 
ČR,2012), str.21 
51 Žádosti bylo možné podávat zpravidla jednou ročně během ledna. Ibid. str.21.  
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scénář následoval, pokud byly nalezeny dokumenty, u nichž se celní kontrola mohla 

domnívat, že s nimi má jedinec  v plánu opustit republiku. Jednalo se například o 

vysokoškolský diplom nebo jiné úřední doklady, které by mohly být využity 

při budoucím uplatnění v zahraničí. S celým tímto procesem bylo nutné začít několik 

měsíců před plánovanou cestou. Nicméně stačil nesouhlas jediné z institucí, či mít 

nevyhovující stranický profil a k cestě nemuselo vůbec dojít. Častá byla osobní 

nevraživost některého z úředníků státního aparátu, i to stačilo k zamítnutí žádosti o 

vycestování.  

Československo – jugoslávské vztahy 

3.1. Vztahy před srpnem roku 1968 

Společné styky znamenaly větší možnost pro turisty navštívit Jugoslávii a jak vyplývá 

z primárních i sekundárních zdrojů, přímou úměrou větší možnost využít Jugoslávii 

jako tranzitní zemi pro emigraci. Historie vzájemných  vztahů se začala velmi aktivně 

formovat již za období první republiky. Společné styky byly závislé spíše než na 

vztazích mezi československou a jugoslávskou politickou reprezentací na vývoji 

vztahů mezi Sovětským svazem a Jugoslávií. Sovětský svaz, jakožto hlavní síla 

Východního bloku, diktoval svým satelitům nejen správný směr socialismu, ale i 

společnou zahraniční politiku.  

Jugoslávie pod vládou Josipa Broze Tita zažívala po druhé světové válce velké 

změny. Budovala socialismu podle vlastního vzoru, ale zároveň nadstandartní 

obchodní styky se západním světem. V roce 1948 byla na přímý Stalinův rozkaz 

vyloučena ze spolku lidově demokratických republik a následně proti ní byla více jak 

pět let vedena ostrá kampaň napříč státy Východního bloku.52 V této kampani byla 

Jugoslávie vykreslována jako „agent imperialismu“. Po smrti sovětského vůdce 

Stalina došlo k uvolnění napjatých vztahů se Sovětským svazem. V roce 1955 je při 

návštěvě Nikity Chruščova v Bělehradě podepsána Bělehradská deklarace.53 V tomto 

dokumentu se obě země zavázaly k dodržování vzájemné suverenity a k hospodářské 

spolupráci. K úplnému uzdravení pošramocených vztahů došlo díky pozvolnému 

přístupu obou zemí až v roce 1963. V tomto roce nastalo  výrazné zlepšení sovětsko-

jugoslávské spolupráce a Jugoslávie se v očích Sovětů stala opět „spřátelenou 

 
52 Igor Tchoukarine, Czechoslovak tourists in Yugoslavia: From Stalin’s death to the Prague spring, 
(Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť a dějiny, 2019), str.15. 
53 Rajak, Svetozar, Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold war, (Oxon, Routledge, 2011), 
str.286. 
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socialistickou zemí“.54 Po celou dobu sovětsko-jugoslávské roztržky se jugoslávská 

politická reprezentace snažila o udržování nadstandartních styků se státy západní 

Evropy. Tento osobitý přístup utvářel Jugoslávii mimořádné postavení nejen ve styku 

s oběma znepřátelenými bloky, ale i na poli mezinárodní diplomacie.  

 V šedesátých letech došlo k navázání bližšího cestovního styku mezi 

Československem a dalšími evropskými socialistickými státy.55 Vzhledem 

k příznivému mezinárodnímu vývoji mohlo dojít  v březnu roku 1964 k  jednání mezi 

Bělehradem a Prahou. Na základě těchto jednání byla uzavřena dohoda o bezvízovém 

styku mezi Jugoslávií a Československem.56 Tato dohoda si našla i své odpůrce 

v řadách československých komunistů, ti varovali před potencionální možností 

využívat Jugoslávii jako transferní zemi k emigraci na Západ. Díky svému výhodnému 

politickému postavení se Jugoslávie zdála jako ideální země pro útěk ze 

socialistického bloku. Další obavy vycházely z nekontrolovatelného setkávání 

s rekreanty ze západního světa nebo dokonce i z širšího sortimentu zboží než bylo 

v Československu dostupné. Československá strana si tak v dohodě vymohla několik 

omezení. Nejvíce viditelné omezení bylo pro občany Československa při vstupu na 

jugoslávské území. Při transferu mohli použít pouze cestu přes socialistické země. 

Délka pobytu byla omezena na maximálních třicet dnů, přičemž občan Jugoslávie 

mohl v Československu pobývat až devadesát dnů.57  

Mezi lety 1965 až 1968 trávilo svou letní rekreaci na Jadranu okolo 140 tisíc 

Čechoslováků, přičemž k emigraci se rozhodlo podle dobových informací jen několik 

stovek z nich.58 Největším problémem pro obyvatele Československa zůstávalo získat 

samotná povolení k vycestování do Jugoslávie. Dovolená na Jadranu představovala po 

celou dobu komunistického režimu velmi lukrativní destinaci a na rozdíl od jiných 

 
54 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán,  Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace (Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2, 2019), str.3. 
55Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století (Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016), str.26 
56 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán,  Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace (Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2, 2019), str 3.  
57 Rychlík, Jan. Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. 
století (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016), str.26 
Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán,  Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace (Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2, 2019), str.4. 
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možností pobytu, jakou byl například Balaton, vyžadovala cesta celou řadu povolení 

a doporučení.59  

 

3.2. Vztahy po srpnu 1968 

Po násilném ukončení obrodného procesu v Československu začala nová etapa vztahů 

mezi Jugoslávií a Sovětským svazem. Josip Broz Tito nebyl přímým stoupencem 

Dubčeka ani reforem Pražského jara, nicméně zásah Varšavské smlouvy mu značně 

zkomplikoval jeho snahy o pozvolné utužování vztahů se Sovětským svazem. 

Vojenská intervence v Československu byla jugoslávským vedením brána jako 

jednoznačné porušení státní suverenity a v Bělehradě panovaly obavy, aby se podobný 

scénář jako v Československu neopakoval i v Jugoslávii.60 Z tohoto důvodu byl 

zpočátku Titův přístup zdrženlivý jak k Sovětům, tak i k nově ustanovené vládě v 

Československu.61 

Po srpnových událostech roku 1968 začalo docházet k omezování cest 

Čechoslováků do zahraničí. Tento proces byl více než pozvolný, což dokládá možnost 

zhruba do léta 1969 volně vycestovat do sousedního Rakouska či SRN.62 Do konce 

roku 1971 se ze své zahraniční cesty zpět do vlasti nevrátilo na 84 448 občanů.63 

Vedení Komunistické strany si bylo úbytku obyvatelstva dobře vědomo a již v říjnu 

1969 začalo s vytvářením restriktivních opatření pro zmírnění emigrace do zahraničí. 

Byla znovu zavedena vízová povinnost a přednost pro cestu do Jugoslávie získávali 

před jednotlivci hlavně cestovní kanceláře.64 Toto rozhodnutí mělo za cíl kontrolovat 

pobyt rekreantů v zemi a omezit soukromé cesty nad kterými nešlo efektivně zajistit 

kontrolu. 

Dvě nová vládní usnesení ze dne 7. října 1969 výrazně omezovala vydávání 

cestovních dokladů do kapitalistických zemí a Jugoslávie.65 V případě státu na pobřeží 

 
59 Ibid.str.5. 
60 Pelikán, Jan, and Ondřej Vojtěchovský. 2019. „ V předtuše odkvétání: Československo a Jugoslávie v 
prvních měsících normalizace.“ Str. 162. 
61 Ibid.str.164. 
62 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán,  Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace (Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2, 2019), str. 5. 
63 Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století (Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016), str.82 a 112. 
64 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán,  Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace (Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2, 2019), str.7. 
65Ibid. str.5.  
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Jadranu byly bezpečnostní složky přesvědčeny o nutnosti znovuzavedení vízové 

povinnosti, které odůvodňovaly kriminální činností jugoslávských občanů na 

československém území. Zejména nelegálním obchodem na černém trhu. 66 Problém 

emigrace občanů přes Jugoslávii byl v dokumentu zmíněn až na druhém místě. 

Ministerstvo zahraničních věcí však bezpečnostním složkám oponovalo, protože 

v Jugoslávii viděla silného zahraničního obchodního partnera a nemělo žádný zájem 

zadat záminku k omezení obchodu. S řešením této situace přišel až resort Ministerstva 

financí, které argumentovalo, že cestování do Jugoslávie je třeba omezit. Nicméně ne 

kvůli emigraci, ale kvůli uchovávání si devizových rezerv.67  

 

3.3. Návštěva Gustava Husáka Bělehradu  

V prvních letech normalizačních procesů byly vztahy mezi Jugoslávií a 

Československem napjaté, či spíše ostražité. Bělehrad vyčkával, jak se v nově 

nastolené situaci bude Československá vláda orientovat. Postupem času se začalo od 

odměřených vztahů ustupovat a to hlavně z ekonomických důvodů. Pomyslnou tečku 

za nejasnými vztahy udělala návštěva Gustáva Husáka v Bělehradě v říjnu 1973.68 

Oboustranný hospodářský výnos záležel hlavně na straně československé politické 

reprezentace. Československo-jugoslávská dohoda byla vystavěna na nákupu 

československých výrobků jugoslávskou stranou, jednalo se zejména o strojírenské 

produkty.69 Cena výrobků byla vyčíslena v devizové měně, která byla následně 

směňována s československými občany za devizový příslib. Na oplátku měla 

československá strana posílat rekreanty, jenž měli své devizové rezervy utrácet právě 

na jugoslávském pobřeží. Z této dohody profitoval československý průmysl, který měl 

odbyt pro své výrobky.  

Pro uvolnění cestování do zahraničí je poměrně významný rok 1974. V tomto roce 

došlo ke zrušení řady omezení, jenž byly nastoleny v rámci normalizačních poměrů a 

jejichž cílem bylo zabránit nezákonné migraci právě přes liberálnější 

 
66 Ibid. str.5. 
67 Ibid. str. 6.  
 
68 Jan Pelikán, Ondřej Vojtěchovský. A bridge to the West: Yugoslavia as a transit country for 
Czechoslovak emigrants from the 1960s to 1980s. (Střed, Časopis pro mezioborová studia  
Střední Evropy 19. a 20. století 2), str.70. 
69 Ibid. str.70.  
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Jugoslávii.70Jedním z nejdůležitějších bylo zrušení možnosti získat devizový příslib 

pouze jednou za tři roky.71 Dále přestala být jedinou možností jak se dostat do 

Jugoslávie rekreace pouze s cestovními kancelářemi, které měly nad svými účastníky 

plnou kontrolu.  

Možnost cestování po vlastní ose nabízelo československým občanům příležitost 

volně se pohybovat po celém území Jugoslávie. S nárůstem zájmu o cesty k Jadranu 

rostl i zájem o samostatnou rekreaci bez dozoru cestovních kanceláří. Koncem 

osmdesátých let byly již dvě třetiny z cest do Jugoslávie pořádány po vlastní ose.72 

Již v roce 1974 se do Jugoslávie vydalo na 239 000 turistů a o rok později to bylo 

více než 300 000.73 Jugoslávská politická reprezentace usilovala o to, aby nárůst 

množství turistů dále rostl a to čistě z ekonomických důvodů. Jugoslávská snaha o 

zvýšení počtu československých turistů  však narazila na odmítavý postoj u 

československý orgánů. Ti navýšení počtu opakovaně odmítali a jako hlavní důvod 

uváděli právě emigraci svých obyvatel na Západ. 74 Zde je nutné podotknout, že 

nikoliv neoprávněně. S rostoucím množstvím Československých turistů skutečně 

rostla i ilegální emigrace. Například v roce 1978 uteklo přes Jugoslávii na 1885 osob, 

o rok později se z dovolené rozhodlo nevrátit až 4152 občanů.75  

Cestování do Jugoslávie 

4.1 Vývoj cestování do Jugoslávie  

Pobřeží Jadranu nebylo pro návštěvníky z Československa neznámé. První obyvatelé 

z Českých zemí přicestovali za účelem rekreace již v půlce 19. století. 76 V zemi na 

pobřeží Jadranu v tehdejším Rakousku-Uhersku vznikala řada projektů, jenž 

realizovali obyvatelé z Čech. Nejčastěji se jednalo se o hotely nebo lázně, které naši  

 
70 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán. Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace (Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2, 2019), str.7 
71 Ibid. str.7 
72 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán,  Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace (Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2, 2019), str.8. 
73 Ibid. str. 7.  
74Jan Rychlík, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století (Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016), str.26. 
75 Jan Pelikán, Ondřej Vojtěchovský. A Bridge to the West: Yugoslavia as a Transit Country for 

Czechoslovak Emigrants from the 1960s to 1980s. (Střed. Časopis pro mezioborová studia ,Střední 
Evropy 19. a 20. století 2),str.73. 
76 Igor Tchoukarine, Czechoslovak tourists in Yugoslavia: From Stalin’s death to the Prague spring, 
(Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť a dějiny, 2019), str.14. 
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krajané vlastnili a provozovali. Dovolím si tvrdit, že svou úlohu o český zájem na 

Jadranu měl i pocit vzájemné slovanské vzájemnosti a blízkosti si obou národů. 

Historicky patřili a stále patří obyvatelé z Československa k vůbec prvním a zároveň i 

nejpočetnější turistické síle na jugoslávském území. K pobytům u průzračného moře 

se občané uchylovali již za období první republiky.77 Například od roku 1933 do roku 

1935 navštívilo Jugoslávii za účelem dovolené na 60 000 občanů Československa. 

V celkovém počtu se jednalo bezmála o třicet procent z celkové návštěvnosti.78 

Poválečná politická reprezentace v Československu plánovala pobyty pro horníky 

či dělníky. Jugoslávie v čele s Josipem Brozem Titem tento záměr vítala a viděla 

v něm ekonomickou příležitost na rozvoj dosud zaostalejšího pobřeží, zejména na 

území Dalmácie.79 Všechny plány však ztroskotaly po vyloučení Jugoslávie se svazku 

lidových demokracií. Nutné je však dodat, že i přes stagnující, či spíše nepřátelské 

vztahy mezi Stalinem a Titem zůstali českoslovenští turisté nejpočetnější skupinou ze 

Sovětského bloku po celou dobu trvání Studené války.80 Většímu otevření pro 

turismus ze socialistického bloku, potažmo z Československa, dochází až se zlepšením 

sovětsko-jugoslávských vztahů.  

 

4.2. Nutná potvrzení pro vycestování do Jugoslávie 

Na počátku této kapitoly je nutné podotknout, že udílení cestovních dokladů pro 

možnost vyjet do ciziny byl v komunistickém Československu několikrát 

pozměňovaný proces. Upravoval se význam i váha většiny povolení. V této části se 

budu zaobírat nejdůležitějšími povoleními pro cestu do Jugoslávie v období 

normalizace v Československu. Získání všech potřebných doporučení a potvrzení byl 

pro obyvatele úkol, jehož vyřízení se mohlo protáhnout i na několik měsíců a ani po 

jeho úspěšném splnění nemuselo být jisté, že se cesta opravdu uskuteční.81  

 
77 Ibid. str. 14.  
78  ALLCOCK, John B.The Historical Development of tourism in Yugoslavia to 1945. In: ALLCOCK, John 
B. – COUNIHAN, Joan: The Studies in the History of Tourism in Yugoslavia (Bradford Studies on 
Yugoslavia No. 14). University of Bradford, Bradford 1989, s. 6. 
79 Igor Tchoukarine, Czechoslovak tourists in Yugoslavia: From Stalin’s death to the Prague spring, 
(Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť a dějiny, 2019), str.16.  
80 Igor Tchoukarine, Czechoslovak tourists in Yugoslavia: From Stalin’s death to the Prague spring, 
(Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť a dějiny, 2019), str.15.  
81 Vydání cestovního dokladu mohlo být občanům odepřeno, pokud se jednalo o cestu: a) do států, s 
kterými Československá socialistická republika neudržuje diplomatické styky; b) k návštěvě státního 
občana Československé socialistické republiky, který se zdržuje v cizině bez povolení československých 
úřadů; c) občana, proti kterému je veden výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti nebo 
neplnění finančních závazků vůči státu nebo socialistické organizaci; d) občana, jehož jednání 
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Pro vycestování z Československa byla po většinu času nejdůležitějším 

dokumentem tzv. výjezdní doložka. Jednalo se o jednorázový, v některých případech 

i vícekrát použitelný dokument, povolující legální cestu do některé z cizích zemí.82 

Výjezdní doložka do kapitalistických zemí se udělovala pouze výjimečně a zejména 

jen kvůli pracovním cestám.83 Tento dokument byl vkládán do cestovních pasů. Dále 

si musel občan zažádat o devizový příslib. 

Devizový příslib bylo povolení k nákupu zahraniční měny na cestu. Toto povolení 

vydávala státní banka. Tato instituce byla také jediná, kde si občan mohl legální cestou 

zahraniční měnu obstarat a to v předem stanoveném limitu. Ačkoliv na něj neexistoval 

právní nárok, úloha tohoto dokumentu byla nezastupitelná.84 Pasový doklad měl mezi 

všemi povoleními také své místo. Narozdíl od dnešních dob však nebyl automaticky 

vydáván všem občanům státu bez rozdílu , ale muselo se o něj žádat. Samostatný pas 

bez opatřené výjezdní doložky byl však svým způsobem bezcenný. 

Cestu do zahraničí musela schválit celá řada správních orgánů. Na žádost o udělení 

výjezdní doložky se vyjadřoval zaměstnavatel, popřípadě škola. Dále pak Revoluční 

odborové hnutí (ROH). V případě mladších jedinců jako byli studenti a mladiství cesty 

schvaloval Socialistický svaz mládeže (SSM). 85 V potaz se brala stranická 

angažovanost a loajálnost vůči režimu. Účast na veřejných akciích nebo brigádách. 

Velkou roli mohly kolikrát sehrát i osobní vztahy mezi žadatelem a úředníkem. 

Žadatelé mohli být vystavování ponižujícím výslechům, kde úředníci kladli 

nejrůznější dotazy. Jako například jaké denní tiskoviny dotyčná osoba odebírá.86 

Pokud byl celý tento proces úspěšný mohl si žadatel dojít a následně vyplnit celní a 

devizové prohlášení. V těchto dokumentech žadatel musel uvést vše co si sebou 

poveze. Namátková kontrola na hranicích s nepřesně vyplněným prohlášením mohla 

znamenat nemalou komplikaci.  

 
nasvědčuje tomu, že hodlá zůstat v cizině po uplynutí doby povoleného pobytu v cizině; e) která není 
devizově kryta; f) bez příslibu deviz, s výjimkou cest za příbuznými v pokolení přímém, sourozenci a 
manžely, nejde-li o případ uvedený pod písm. a) až d). Vládní nařízení, jímž se stanoví, ve kterých 
případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno (zákon č. 114/1969 Sb.). 
 
82 Směrnice k vydávání výjezdních doložek k cestám čs. Občanů do kapitalistických států. Dostupné z 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/pasovky/nmv52-1970.pdf [Cit. dne 13.6. 2021]. 
 
84 Mašková, Tereza a Ľubomír Morbacher.“ Železná opona v Československu“. Dostupné z 
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/hranice/studie.pdf [Cit. dne 18.6. 2021]. str.16.  
85 Rychlík, Jan. „Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století. 
Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016.str.  
86 Vzpomínky mého dědy Stanislava Cenkra (zaznamenáno 15.6.2021) 
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Emigrace z Jugoslávie na Západ 

 
Ze zpráv československého velvyslanectví v Bělehradě a generálního konzulátu v 

Záhřebu vyplývá, že počet československých občanů, kteří nelegálně emigrovali přes 

Jugoslávii na Západ, se pohyboval v letech 1970–1989 v průměru kolem stovky 

ročně.87 o případech emigrace podávalo velvyslanectví i konzulát periodické zprávy. 

Oba zastupitelské úřady však zdůrazňovaly, že o řadě případů emigrace se nedozvědí, 

takže celkový počet je nepochybně mnohem vyšší.88 Pořadatelé hromadných zájezdů 

byli povinni emigraci hlásit. Ovšem o turistech, kteří cestovali neorganizovaně nemělo 

velvyslanectví ani zdaleka tak velký přehled. 

Nejjednodušší způsob jak se z Jugoslávie dostat na Západ bylo překročit hranice 

s Rakouskem či Itálií. Jugoslávská pohraniční stráž uznávala obecnou platnost 

československých pasů a jejich držitelům nedělala zpravidla žádné potíže při 

kontrole.89 Větší šance na hladký přechod bývala o víkendech, kdy byl na hranicích 

větší provoz a celníci prováděli jen namátkové kontroly. 

Nejistou byla až kontrola na druhé straně hranice. Rakouská nebo italská pohraniční 

stráž často emigranty navracela zpět do Jugoslávie. Důvodem, proč se tak dělo byla 

absence vstupních víz do země. V Jugoslávii měli českoslovenští občané několik 

možností jak si zažádat o azyl. Řada žadatelů o azyl v kapitalistickém světě se obracela 

přímo na konzulát Rakouska v Záhřebu. Další možností pak bylo obrátit se na 

komisaře OSN pro uprchlíky v jugoslávském hlavním městě Bělehradu.90 Jako další 

využívanou trasu přechodu bych zmínil „zelenou hranici“.  

Tento způsob byl využíván pokud se emigranti chtěli vyhnout celní a pasové 

kontrole. Jugoslávská „zelená hranice“ byla od konce 60. let při pohledu na jiné 

socialistické státy střežena jen velmi formálně.91 Zejména byla frekventovaně 

 
87 AMZV, TO‑T, Jugoslávie, ZÚ Bělehrad a Gk Záhřeb, hodnocení za jednotlivé turistické sezóny 1970– 
1989 (nezpracované spisy). 
88 Rychlík, Jan. „Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století. 
Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016. str.40. 
89 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán. „ Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace.“ Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2. 2019. str.8. 
90 Rychlík, Jan. „Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století. 
Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016.. str.40.  
91  Vojtěchovský, Ondřej, Jan Pelikán. „ Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace.“ Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2. 2019. str.8. 

 



21 
 

využívána trasa v horském pásmu na slovinsko-rakouské hranici. Zde se mohli 

českoslovenští občané v přestrojení za horské turisty zcela vyhnout jakýmkoliv 

kontrolám.  

 Počet útěků přes Jugoslávii přechodně stoupl v létě a na podzim 1979. Koncem 

července tohoto roku se Rumunsko snažilo o urychlené splacení svých zahraničních 

dluhů zvýšeným exportem ropy. Zavedlo příděly na benzin a cizinci si mohli s 

platností od 1. srpna benzin a naftu koupit výhradně za poukázky, které prodávaly 

rumunské banky a cestovní kanceláře, ovšem pouze za volně směnitelnou měnu, a tedy 

nikoliv za československé koruny.92 Turistům, kteří cestovali svým automobilem na 

dovolenou do Bulharska, byla tak nabídnuta možnost využít cestu přes Jugoslávii bez 

výjezdní doložky. Této situace využilo několik osob k emigraci a trasa byla po sedmi 

týdnech opětovně uzavřena.  

 

5.1. Přístup Jugoslávie k otázce československé emigrace 

V této části se budu zabývat přístupem jugoslávských úřadů k problematice emigrace 

přes jejich území dále na Západ. Po celou dobu trvání vzájemných vztahů těchto dvou 

socialistických republik se jednalo o citlivé a svým způsobem i tabu téma, hlavně pro 

československou politickou reprezentaci. Jugoslávie si ze svého velmi specifického 

mezinárodního postavení snažila získat maximum z obou znepřátelených bloků.  

Jugoslávská vláda si byla dobře vědoma množství exulantů, kteří jejich zemi 

využívali při své cestě na Západ. Úřady však opakovaně odmítaly navracet zadržené 

emigranty do země původu. Jedinou výjimku tvořili jedinci, kteří se snažili utéct před 

zákonem kvůli své trestné činnosti. Pokud byl trestný čin stejně závažný jako 

v domovině pachatele. Jugoslávské úřady spolupracovaly s těmi československými 

pouze v případě, jestliže byl nalezen opuštěný automobil s československou poznávací 

značkou.93 Během jednání s československou vládou v 70. letech dokonce jugoslávská 

reprezentace přímo odmítla lidem v útěku jakýmkoliv způsobem aktivně bránit. Při 

zadržení osob na hranicích mezi Jugoslávií a jiným státem, Itálií nebo Rakouskem, 

hrozila narušitelům pouze finanční pokuta, v horším případě pár dnů vězení. 

Jugoslávská strana však odmítala poskytovat československé straně přehled o 

 
92 Rudé právo. „Rumunsko dále zdražilo benzín“. Praha, 27. 7. 1979, s. 7. 
93 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán. „ Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země 

pro československé emigranty v období normalizace.“ Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, 
Paměť a dějiny 2. 2019. str.7. 
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zadržených osobách na hranicích.94 V případě, že by situaci měla řešit československá 

justice hrozil by pachateli trest za porušení zákonu o státních dokladech. V horším 

případě trest za nedovolené opuštění republiky. 

Zvrat v přístupu jugoslávských orgánů přišel až po opakovaných výzvách ze strany 

Itálie a Rakouska, po Jugoslávii požadovali větší ochranu hranic kvůli pašeráctví i 

omezení nelegální migrace.95 Ač se do Jugoslávie vypravilo za celé období 

normalizace několik desítek tisíc turistů, tak počet obyvatel, kteří se rozhodli 

nenavrátit domů je v celkovém čísle spíše zanedbatelný. Postupem času se začala 

situace stabilizovat až se počet emigrantů ustálil přibližně na několik set osob za rok. 

96 

Závěr  
Hledání výpovědí účastníků  druhé poloviny sedmdesátých let nebylo vůbec snadné. 

Archivní sbírky Paměti národa se často zaměřují na výpovědi osob v kontextu 

významné historické události, například politického převratu 1948 nebo invaze roku 

1968. Dalším důležitým aspektem je zřejmě i fakt, že pokud se emigrace povedla, 

neměla československá strana žádné prostředky k vydání osob zpět do vlasti. 

Oficiální slovník na stránkách Ministerstva vnitra definuje migraci takto: „přesun 

jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým 

prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní 

změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace 

neustále zvyšuje. Migrace může být krátkodobá, dlouhodobá, trvalá i opakovaná 

(cirkulární)“;97 Jak bylo  zmíněno v předešlých kapitolách, nelze v otázce migrace přes 

Jugoslávii v porovnání s přímým útěkem z komunistického Československa nalézt 

jednoznačné společné rysy.  

Emigrace byla osobním rozhodnutím každého československého občana žít 

svobodný život. Dle výpovědí přímých účastníků emigrace přes Jugoslávii, byly 

nejčastějšími důvody k odchodu politická represe nebo všeobecná nespokojenost 

 
94 Rychlík, Jan. „Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století. 
Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016. str.41. 
95 Vojtěchovský, Ondřej and Jan Pelikán. „ Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace.“ Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť 
a dějiny 2. 2019. str.11. 
96 Přesné číslo se mi bohužel nepodařilo dohled. Oficiální statistiky nejsou upřesněny o osoby, které 
cestovaly po vlastní ose.  
97 https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx staženo 15.6.2021 

 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx%20staženo%2015.6.2021
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s poměry v zemi. U politické represe se nemuselo nutně jednat o věznění nebo stíhání 

odpůrců, ale například o upření možnosti kariérního růstu kvůli stranické 

neangažovanosti. V případě všeobecné nespokojenosti se mohlo jednat o řadu aspektů.   

Nejčastěji rezonujícím je aspekt ekonomický. Celá řada vysokoškolsky vzdělaných 

osob si byla vědoma svého podhodnocení v práci a toužila po změně. Mezi uprchlíky 

se však dá nalézt i řada mladých, pouze středoškolsky vzdělaných osob. Dokonce i 

emigranti pouze s ukončeným základním vzděláním. Jako podřadné důvody uváděli 

narátoři omezené množství dostupných produktů nebo všeobecnou nespokojenost 

s poměry v zemi. 

O emigraci obyvatel z komunistického Československa bylo v posledních letech 

napsáno mnoho. Tragické příběhy osob na státních hranicích se staly nepsaným 

symbolem komunistických časů. Během načítání zdrojů k mé bakalářské práci jsem si 

kladl otázku, zdali bylo jednodušší utéct přímo přes hranici na Západ a nebo využít 

Jugoslávii jako tranzitní zemi. Na tuto otázku je nutné nahlížet z několika různých 

úhlů. První a nejdůležitější je hledisko bezpečnosti útěku. Využít Jugoslávii k emigraci 

bylo daleko bezpečnější než se pokoušet překonat československou státní hranici. 

Během shromažďování informací ke své práci jsem nenarazil na žádný případ, jenž by 

dokazoval snahu jugoslávských orgánů na hranici násilím zastavit emigranty. 

Jedincům nehrozilo zastřelení nebo několikaleté vězení při odhalení , jako tomu bylo 

v případě dopadení na československé hranici. Za největší problém se dá obecně 

považovat získání samotného povolení vycestovat. V případě politické nespolehlivosti 

byla šance k vycestování přes Jugoslávii značně omezená.  

Při pohledu na organizaci útěku za svobodou byla u obou možných způsobů nutná 

dávka odvahy. Opustit svůj dosavadní život, rodinu, přátele a vydat se do neznáma. U 

jugoslávské trasy několik měsíců čekání na získání všech potřebných dokumentů. 

Cílem této práce bylo zodpovědět otázku, zdali představovala jugoslávská trasa 

nejjednodušší cestu ke svobodě z komunistického Československa. V celkovém 

shrnutí  a po zvážení všech skutečností mohu konstatovat, že emigrace přes Jugoslávii 

představovala mnohem bezpečnější způsob emigrace než útěk přes státní hranici 

Československa. Pokud nebyl jedinec výrazně politicky vyhraněn a nebyl považován 

za nepřítele režimu, nebylo nereálné se do Jugoslávie dostat a následně z ní uprchnout. 

Na druhou stranu je nutné připomenout, že pokud neměla osoba správný stranický 

profil, k cestě nikdy nemuselo dojít a bylo nutné hledat jiná východiska. Považuji za 
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lehce nešťastné, že tomuto způsobu emigrace z komunistického Československa není 

v současné době věnována stejná pozornost jako příběhům útěků přes Železnou oponu.  

 

Summary  

The issue of Czechoslovak emigration during the period of normalization is the subject 

of this bachelor thesis. The work compares the two main emigration routes from the 

communist Czechoslovakia. First way was directly across the state border to the West. 

The second path was with the use of the transit state, in this case Yugoslavia. During 

the communist era was most of the time illegal  to emigrate, and caught individuals 

faced hard punishment.  

Emigration directly across the state border was mostly elected in the first years after 

the communist party seized power. Later, an extensive border zone with barbed wire 

was created and subsequently emigration became almost impossible. The thesis 

focuses on emigration using Yugoslavia as a transit point further to the West. 

The timing of my work is a period of normalization. This period is specific mainly due 

to the reintroduction of certain measures and travel restrictions that were noticeable as 

the vacation in Yugoslavia had a deep tradition in the Czech lands. Thanks to 

Yugoslavia political position, it was possible to get further to the West, especially to 

Austria or Italy. Border controls with these states were moderate. All points 

considered, I can say that emigrating through Yugoslavia could have been the easiest 

way to get to the West. The Yugoslav authorities were liberal in the question of  

emigration for most of the time. Obtaining all the necessary travel permits could be 

considered as the biggest difficulty. These permits were not granted to persons, who 

were not considered reliable. Emigration from the communist Czechoslovakia was a 

demonstration of human courage and the desire to live in freedom. If an individual got 

to Yugoslavia, the subsequent journey to the West was in the most cases without 

problems. Personally, I appreciate the bravery of all those, who have undergone this 

way to freedom.  

 

 

 

 

 



25 
 

Bibliografie  

 
Albrecht, Josef, Luděk Navara. Abeceda komunismu. Brno: HOST, 2010. 

 

Allcock, John B.“The Historical Development of tourism in Yugoslavia to 1945“. In: 

ALLCOCK, John B. – COUNIHAN, Joan: The Studies in the History of Tourism in 

Yugoslavia (Bradford Studies on Yugoslavia No. 14). University of Bradford, 

Bradford 1989. 

Bade, Klaus. Migration in European history. The making of Europe. Malden, MA : 

Blackwell Pub, 2003. 

Čelovský, Bořivoj. Uprchlíci „po vítězném únoru“. Ostrava: Tilia, 2004. 

Drda, Adam. Příběhy bezpráví: emigrace a život v exilu. Praha: Člověk v tísni, 2019. 

 

Emmert, František. Rok 1968 v Československu. Praha: Vyšehrad, 2007. 

 

Fisher, Michael. Migration: A world history. Oxford: The New Oxford World History. 

Oxford University Press, 2014. 

 

Levcik, Friedrich. „The Czechoslovak economy in the 1980s“.Washington D.C.: East 

European economies: slow grouwth in the 1980s, 1986. 

 

Mašková, Tereza, Vojtěch Ripka. Železná opona v Československu: usmrcení na 

československých státních hranicích v letech 1948-1989 (Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2015) 

 

Mencl, Vojtěch. Křižovatky 20. století: světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách. 

Praha: Naše vojsko, 1994. 

 

Peirce, Gina. „1968 and Beyond: From the Prague Spring to 

“Normalization”.Pittsburgh: Center for Russian and East European Studies University 

of Pittsburgh, 2019. 

 

Pelikán, Jan, Ondřej Vojtěchovský. A Bridge to the West: Yugoslavia as a Transit 

Country for Czechoslovak Emigrants from the 1960s to 1980s. Praha: Střed. Časopis 

pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 2, 2019. 

 

Pulec, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob 

usmrcených na státních hranicích 1945–1989. Praha: Úřad dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 

 

Rajak, Svetozar, Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold war. Oxon 

Routledge, 2011. 

 

Rychlík, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: 

Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 2007. 

 



26 
 

Rychlík, Jan. Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. 

Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. 

 

Rychlík, Jan. „Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě 

ve 20. století“. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016. 

 

Sobell, Vlad. „Czechoslovakia: the Legacy of Normalization“. East European Politics 

and Societies 2, no.1., 1987.  

 

Štefančík, Radoslav, Alica Němcová. „The emigration of the czechoslovak inhabitants 

in the language of the communist propaganda“. Bratislava: Historia y Comunicación 

Social Vol. 20/1, 2015. 

 

Štefek, Martin. „Kádry rozhodují, o všem: předjaří, Pražské jaro a počátky 

normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ“. Praha: Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, 2019. 

 

Tchoukarine, Igor. „Czechoslovak tourists in Yugoslavia: From Stalin’s death to the 

Prague spring“. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť a dějiny, 2019. 

 

Vojtěchovský, Ondřej, Jan Pelikán. „ Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako 

tranzitní země pro československé emigranty v období normalizace.“ Praha: Ústav pro 

studium totalitních režimů, Paměť a dějiny 2. 2019. 

 
Wisten, Petra. O chalupách a lidech : České chalupářství v období tzv. normalizace a 

transformace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017. 

 
Elektronické zdroje 

Mašková, Tereza a Ľubomír Morbacher.“ Železná opona v Československu“. 

Dostupné z https://www.ustrcr.cz/data/pdf/hranice/studie.pdf (Cit. dne 18.6. 2021). 

 

Minařík, Pavel. „Sovětská armáda za hranicemi Sovětského svazu“, 

armada.vojenstvi.cz, 5.1.2003, https://armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovetska-

armada-za-hranicemi/stredni-skupina-sovetskych-vojsk-v-ceskoslovensku.htm, 

(staženo 21. dubna.2021). 

 

 

Navara Luděk, „Abeceda komunistických zločinů: Od „androše“ k Asanaci“. Idnes.cz, 

3.1.2009, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/abeceda-komunistickych-zlocinu-od-

androse-k-asanaci.A090102_155231_domaci_ton, (staženo 4. května 2021) 

 

Helikar, Ivo. „1968: Po okupaci emigrovalo z Československa přes 300 000 lidí“, 

Idnes.cz, 4.9.2018, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1968-vypadalo-to-jako-v-

anekdote-posledni-zhasne.A180827_153251_domaci_heli, (staženo 4. května 2020). 

 

Směrnice k vydávání výjezdních doložek k cestám čs. Občanů do kapitalistických 

států. Dostupné z http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/pasovky/nmv52-

1970.pdf [Cit. dne 13.6. 2021]. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/abeceda-komunistickych-zlocinu-od-androse-k-asanaci.A090102_155231_domaci_ton
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/abeceda-komunistickych-zlocinu-od-androse-k-asanaci.A090102_155231_domaci_ton
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1968-vypadalo-to-jako-v-anekdote-posledni-zhasne.A180827_153251_domaci_heli
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1968-vypadalo-to-jako-v-anekdote-posledni-zhasne.A180827_153251_domaci_heli


27 
 

Český Rozhlas Plus, Příběhy 20. století (24.11.2013) 

http://media.rozhlas.cz/_audio/03012201.mp3 (staženo 20.5. 2021) 

 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx  (staženo 15.6.2021) 

 

 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno: 

Mikuš Ondřej 

E-mail: 

91063128@fsv.cuni.cz 

Studijní obor: 

Mezinárodní teritoriální studia  

Semestr a školní rok zahájení práce: 

ZS 2020/2021  

Semestr a školní rok ukončení práce: 

LS 2020/2021  

Vedoucí bakalářského semináře: 

JUDr. Vladimír Handl, CSc.   

Vedoucí práce: 
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.  

Název práce: 

Československá emigrace přes Jugoslávii v období socialismu   

Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek): 

Fenomén migrace bylo v minulých letech velmi často skloňováno. V mé bakalářské práci se zaměřím na 

emigraci československých občanů za použití Jugoslávie jako tranzitního státu při jejich cestě dále na 

Západ. Porovnávat budu tuto trasu s emigrací přes železnou oponu. V práci představím historický kontext, 

dále představím oba mnou zvolené způsoby útěku. V následující části popíši vzájemné vztahy 

Československa a Jugoslávie a přiblížím jugoslávskou trasu. Dnešní společnost často zapomíná, že i naši 

občané v nedávné minulosti zvolili odchod ze země raději než život v totalitě. Touto prací bych chtěl 

alespoň z části připomenout jejich osudy. 

Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

V prvopočátku mé práce byla snaha zodpovědět otázku, zdali byla emigrace z Československa 

motivována spíše politicky nebo ekonomicky. Z mnoha důvodů jsem se následně rozhodl od této otázky 

upustit. Jelikož bych dle mého názoru, nebyl schopen efektivně určit kritéria, podle kterých bych mohl 

http://media.rozhlas.cz/_audio/03012201.mp3
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx%20%20(staženo%2015.6.2021


28 
 

osoby rozřadit. Stanovil jsem si tedy jiný výzkumný cíl. V tomto cíli bych se chtěl zaměřit na porovnání dvou 

emigračních cest z Československa. První cestou byl přímý útěk přes hranice přímo do některého ze 

sousedních států. Druhou možností pak byla emigrace přes tranzitní zemi, v mém případě se jedná o 

Jugoslávii.   

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

Úvod 1 

1. Vývoj emigrace z komunistického Československa 3 

1.1 Historický kontext 3 

1.2.  Období Normalizace 10 

2.        Způsoby emigrace z komunistického Československa 12 

2.1. Emigrace přes zelenou linii 12 

2.2 Emigrace přes tranzitní zemi 14 

3.        Československo – jugoslávské vztahy 15 

3.1. Vztahy před srpnem roku 1968 15 

3.2. Vztahy po srpnu 1968 17 

3.3. Návštěva Gustava Husáka Bělehradu 19 

4. Cestování do Jugoslávie 20 

4.1 Vývoj cestování do Jugoslávie 21 

4.2. Nutná potvrzení pro vycestování do Jugoslávie 22 

5. Emigrace z Jugoslávie na Západ 23 

5.1. Přístup Jugoslávie k otázce československé emigrace 25 

6. Závěr 27 

 

Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů):  

1. Albrecht, Josef, Luděk Navara. Abeceda komunismu. Brno: HOST, 2010. 

 



29 
 

2. Allcock, John B. The historical development of tourism in Yugoslavia to 1945. In: ALLCOCK, John B. – 
COUNIHAN, Joan: The Studies in the History of Tourism in Yugoslavia (Bradford Studies on Yugoslavia No. 
14). Bradford: University of Bradford, 1989. 

 

3.  Bade, Klaus. Migration in European history. The making of Europe Wiley-Blackwell, 2003. 

4. Drda, Adam. Příběhy bezpráví: emigrace a život v exilu. Praha: Člověk v tísni, 2019. 

 

5. Emmert, František. Rok 1968 v Československu. Praha: Vyšehrad, 2007. 

 

6. Fisher, Michael. Migration: A world history. Oxford: The New Oxford World History. Oxford University 
Press, 2014. 

 

7. Levcik, Friedrich. The Czechoslovak economy in the 1980s.Washington D.C.: East European 
economies: slow grouwth in the 1980s, 1986. 

 

8. Mencl, Vojtěch. Křižovatky 20. století: světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách.Praha: Naše vojsko, 
1994. 

 

9. Pelikán, Jan, Ondřej Vojtěchovský. A Bridge to the West: Yugoslavia as a Transit Country for 
Czechoslovak Emigrants from the 1960s to 1980s. Praha: Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední 
Evropy 19. a 20. století 2, 2019. 

 

10. Rajak, Svetozar, Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold war. Oxon Routledge, 2011. 

 

 11. Rychlík, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: Pasová, vízová a 
vystěhovalecká politika 1848–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 

 

12. Rychlík, Jan. Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století. 
Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Securitas Imperii 29, 2016. 



30 
 

 

13. Sobell, Vlad. Czechoslovakia: the Legacy of Normalization. East European Politics and Societies 2, 
no.1., 1987. 

  

14. Štefančík, Radoslav, Alica Němcová. The emigration of the czechoslovak inhabitants in the language 
of the communist propaganda. Bratislava: Historia y Comunicación Social Vol. 20/1, 2015. 

 

15. Vojtěchovský, Ondřej, Jan Pelikán. „ Z dovolené do emigrace: Jugoslávie jako tranzitní země pro 
československé emigranty v období normalizace.“ Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť a 
dějiny 2. 2019. 

 

 

 

 

 

Podpis studenta a datum 

Ondřej Mikuš 26.7. 2021  

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí bakalářského semináře             

Garant oboru             

 

 

 

  



31 
 

 

  



32 
 

 


