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Abstrakt 
 

Práce pojednává o fenoménu cestování z pohledu občanů, kteří v období od 70. let 20. století 

do 17. listopadu 1989 využívali nabídky cestovních kanceláří, anebo cestovali jako účastníci 

odborářských nebo závodních dovolených. Časové období je vymezeno pamětí dosud žijících 

narátorů, kteří mohou referovat o svém cestování v dospělém věku. V první části práce je 

pojednáno o hospodářské a sociální situaci společnosti. Následuje nastínění problematiky 

cestovního ruchu. Hlavní část tvoří interpretace životopisných vyprávění narátorů se 

zaměřením na fenomén cestování. Biografická explorace na pozadí získaných dat může 

poskytnout osobní i historický náhled na fenomén cestování v daném období. Výsledky jsou 

v závěru práce shrnuty s ohledem na současnost. 

 

Klíčová slova 

 

Cestování, cestovní ruch, výběrová a závodní rekreace, dovolená, Revoluční odborové hnutí 

(ROH), rekreační středisko.  
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Abstrakt 
 

The Master's thesis focuses on the phenomenon of travel from the perspective of 

Czechoslovak citizens who travelled to destinations offered by travel agencies, trade unions or 

their employers from the 1970s to 17th November 1989. The time span is defined by the 

memory of the living narrators, who can refer to their travel in adulthood. The economic and 

social situation is addressed in the first part of the thesis, followed by issues related to 

tourism. The main part consists of interpretation of biographical narratives focused on the 

phenomenon of travel. Synthesis of biographical exploration and acquired data can result in a 

personal as well as historic view of the travel phenomenon within the defined time span. 

Findings about travelling and travel industry are summarized at the end of this master’s thesis 

with regard to the present.   

 

Keywords 

 

Travel industry, travelling, recreation, holiday, Revolutionary Trade Unions (ROH), 

recreation resort.  
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ÚVOD 

Historie, současnost, budoucnost 
 

Diskuse s odborníky z oblasti výzkumu historie cestování1 naznačuje, že tato oblast zůstává 

stále hlouběji neprobádaná z několika příčin. Cestování nespadá výhradně do studia jedné 

vědní disciplíny. Ekonomie se zajímá o jeho finanční stránku, sociologie o příslušné 

společenské teorie, antropologie o dopad na člověka, jeho jednání a hodnoty a technické 

obory o technologický pokrok. Novější kurz historického bádání se soustředí na zkoumání 

trendů v každodenních životech jednotlivců.  

 

Nicméně, nejdůležitějším podnětem pro výzkum je společenská poptávka. Společnost, která 

se aktivně zajímá o současnost, může v minulosti své, anebo jiné společnosti, nalézt poučení a 

inspiraci pro budoucnost. Může pochopit, odkud vyšla, kam a proč směřuje, jaké jsou její 

možnosti a limity. Vodítkem může být kontinuita neformálních vztahů aktérů, jež určuje 

skutečný stav společnosti.2 To se týká i oblasti cestovního ruchu a jedné z jeho částí, 

odborových rekreací. 

 

Téma práce 
 

Navazuji na svou bakalářskou práci s názvem „Dovolená ROH3 v poválečném 

Československu“ s podtitulem „Rekreace v historické perspektivě“. Snažila jsem se 

postihnout fenomén výběrových rekreací v letech 1945 až 1948, jež spadaly do gesce Ústřední 

rady odborů (dále ÚRO). Další typy pobytu na zotavenou (závodní a pionýrské) nebyly v 

bakalářské práci zahrnuty. 

 

Podnětů k mému rozhodnutí věnovat se tématu rekreací a cestování existuje několik. 

Klíčovým byl kurz Cestování napříč 20. stoletím: Český případ v historické perspektivě, který 

jsem absolvovala na FHS UK. Historikové, kteří zkoumají způsoby trávení volného času, 

včetně dovolených, se v posledních letech soustředí spíše na období 50. a 60. let 20. století.4 

                                                 
1 Především Pavel Mücke a Jan Štemberk.  
2 Segert, 2009, s. 711.  
3 Revoluční odborové hnutí. 
4 Kromě jiných např. autoři Knapík-Franc-Čornejová: Rekrea, Turista, Čedok: Jak jsme se rekreovali za 
socialismu? Dostupné 29. 1. 2014 z http://magazin.aktualne.cz. 



Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR 
Dovolená ROH  

 
 

8 
 

V této práci se pokusím nastínit období pozdější, které je uloženo v myslích dosud žijících 

pamětníků.  

 

Dalším impulsem byl film Homolka a tobolka. Zachycuje jednu (typickou?) českou rodinu na 

výběrové rekreaci ROH. Jaké možnosti cestovat a zájem o rekreaci měli občané, když jedni 

nevěděli, že mají „hlásit nějaké požadavky“, zatímco jiní byli „na čtrnácti rekreacích“ a věděli 

„jak to chodí“?5 Filmovou tvorbu nepovažuji za dogma, ale za inspiraci a možnou 

perspektivu.  

 

Nakonec, sama jsem v dětském věku byla účastníkem výběrové rekreace ROH, závodních 

rekreací a výletů financovaných z rozpočtu Brigády socialistické práce (dále BSP). Zajímal 

mě však pohled pamětníků, kteří 70. a 80. léta 20. století prožili v produktivním věku. 

Geograficky je výzkum omezen na pamětníky z české části bývalé ČSSR, nezahrnuje 

Slovensko. 

 

Fenomén rekreací ROH ve sledovaném období je jen jednou z částí cestovního ruchu. Během 

bádání a prvních rozhovorů se ukázalo, že daná problematika je složitější, než by se na první 

pohled mohlo zdát. Některé zájezdy nakupovaly odbory od cestovních kanceláří. Pamětníci, 

cestovali také s profesními nebo zájmovými organizacemi a ne vždy dokázali přesně odlišit, 

kdo byl poskytovatelem rekreace nebo zájezdu.  

 

Práce sestává ze tří bloků. V teoretické části nastiňuji fenomén cestovního ruchu a 

odborových dovolených. V metodologické části popisuji svůj postup při samotném výzkumu. 

Jádrem této práce jsou rozhovory s pamětníky, které jsem kombinovala s poznatky ze studia 

pramenů a literatury. Struktura empirické části se odvíjí od jednotlivých témat týkající se 

zkoumaného fenoménu. 

 

 

 

 

                                                 
5 Komedie, 1972.  



Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR 
Dovolená ROH  

 
 

9 
 

Cíl práce 
 

Cílem práce je přiblížit perspektivu pamětníků v historickém kontextu, jakou úlohu sehrávala 

rekreace v jejich životech v 70. a 80. letech 20. století. Zajímalo mě, jaké měli možnosti 

cestovat a jak je vnímali, jaké formy jednání volili, kam, jak a proč cestovali. Co považovali 

tehdy za natolik významné, že jim to utkvělo v paměti a co jejich jednání ovlivňuje dnes. Za 

prozkoumání stojí fenomén cestování a rekreací také vzhledem k podobnosti s některými 

dnešními možnostmi - nedotovanými all-inclusive dovolenými s animačními programy,6 se 

zájezdy pro seniory7 nebo tzv. incentive travel.8 

 

Práce neaspiruje na syntézu cestovního ruchu 70. a 80. let 20. století. Je příspěvkem ke 

zpracování dějin tohoto období a vychází z orální historie. Nepojednává o přístupu k podpoře 

rekreací zaměstnanců9 a k rozvoji cestovního ruchu v rámci aktuálního politicko-

hospodářského uspořádání České republiky.10 Co může nabídnout je náhled na prožitky a 

způsoby smýšlení tzv. mlčící většiny.11  

    

                                                 
6 Animační služby „nabízejí takové programy, že cestování se stává hrou, která významně motivuje účastníka 
cestovního ruchu k poznání a seberealizaci.“ Fišerová, 2008, s. 5. 
7 Projekt 55+ v rámci programu Europe Senior Tourism dotovaného Evropskou unií. Účastník starší 55 let získá 
příspěvek ve výši 150 EUR a stejný příspěvek získá jeho doprovod bez ohledu na věk. Dostupné 29. 5. 2014 z 
http://www.cestovaniproseniory.cz/. 
8 „Zcela zvláštní formou motivace je nabídka možnosti cestování anebo jeho výrazného usnadnění „výměnou“ 
za plnění nějakého určeného pracovního úkolu, za zvýšenou produktivitu atp. V zahraničí je to v posledním 
období označováno jako motivační cestování (incentive travel).“ Šípek, 2001, s. 113. 
9 Dnes tzv. „zaměstnanecké benefity“ řeší především zákon o daních z příjmů:  
1. Od daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance je osvobozeno nepeněžní plnění zaměstnavatele 
poskytované zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům z FKSP, sociálního fondu, zisku po zdanění nebo jako 
nedaňový výdaj. Na peněžní plnění vyplacené zaměstnavatelem přímo zaměstnanci se osvobození od daně 
z příjmu nevztahuje.   
2. Pro zaměstnavatele je nepeněžní plnění (např. možnost používat rekreační zařízení) daňově neuznatelným 
výdajem. Peněžní plnění, jenž souvisí s právy zaměstnanců (vyplývá z kolektivní smlouvy apod.), je daňově 
uznatelným výdajem zaměstnavatele (tj. část za povinné sociální a zdravotní pojištění hrazená zaměstnavatelem 
za sebe sama), zaměstnanec toto plnění musí zdanit. Macháček, 2010, s. 109-115. 
10 V gesci Ministerstva pro místní rozvoj je od roku 2001 Státní program rozvoje cestovního ruchu, který se dělí 
na 3 oblasti: a) Rozvoj lázeňství. b) Doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro „sportovně rekreační“ 
aktivity. c) Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 
vláda schválila novou strategický střednědobý dokument Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na 
období 2014-2020. Cílem je zvyšování konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu, udržení jeho 
ekonomické výkonnosti a „pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky“. 
Dostupné 4. 9. 2014 z http://www.mmr.cz. 
11 Tj. 98 % občanů, kteří nebyli disidenty ani komunistickými pohlaváry. Vaněk, 2009, s. 10. 
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Teoretické zakotvení práce 
 

Téma výzkumu je zaměřeno na fenomén cestovního ruchu, respektive jednu z jeho složek, 

rekreaci ROH. Vzhledem k provázanosti organizací fungujících tehdy v oblasti cestovního 

ruchu, jsem byla nucena téma rekreací rozšířit o cestovní kanceláře, profesní a zájmové 

organizace.  

 

Časově je práce vymezena obdobím od převzetí funkce prvního tajemníka ÚV KSČ 

Gustávem Husákem v dubnu 1969 do jeho prezidentské demise v prosinci 1989. Husákovo 

vedení nemělo u občanů, dostatečně silnou politickou a morální pozici. Zarazilo pokračování 

ekonomické reformy z roku 1968, jež by za daných podmínek mohla vést k sociálním 

konfliktům.12 Některá z plánovaných opatření však byla realizována, ale prezentována jako 

součást posrpnových opatření. Ke zvýšení produktivity práce zvolilo nové vedení země cestu 

cenového moratoria a administrativních opatření.13 Cílem se stal dobrý životní standard 

průměrných občanů.14 Eliminací reformy vyhověl G. Husák sovětské vládě a udržel se tak ve 

funkci generálního tajemníka ÚV KSČ do 17. 12. 198715 a ve funkci prezidenta republiky do 

10. 12. 1989.  

 

Přiblížení tématiky 
 
Vzhledem k omezenému rozsahu práce v této části uvádím okruhy, které považuji za 

nejdůležitější ve vztahu ke zkoumanému tématu. 

 

Cestovní ruch 

 
Cestování pod hlavičkou (nejen odborové) organizace spadá do oblasti vázaného cestovního 

ruchu, což znamená, že služby pro účastníky jsou zajišťovány na základě dohod, které jsou 

s poskytovateli uzavřeny předem.  

 

                                                 
12 Reforma zahrnovala omezení dotací a růst cen v důsledku volné tvorby cen. Na přelomu let 1968 a 1969 se 
vláda s odbory dohodla na růstu životní úrovně a zdanění podniků, odčerpávající jejich finanční rezervy. 
V reakci na invazi poklesla produktivita práce. Kaplan, 1993, s. 61.  
13 Novela Zákoníku práce z května 1969 vstoupila v platnost v lednu 1970 a zpomalila ekonomický růst. 
14 Franc-Knapík, 2012, s. 183.  
15 1969 – 1971 jako 1. tajemník, 1971 – 1987 jako generální tajemník. 
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Cestovní ruch bývá ovlivněn několika faktory. Mezi osobními aspekty figuruje charakter 

člověka, jeho zájmy, světonázor a finančních možnosti. Někdo upřednostňuje pasivní 

odpočinek, jiný zase aktivní. Do hry vstupují také širší společenské aspekty, např. profese, 

kultura, národnost. Mezi sociální a politické prvky lze zařadit způsob, jakým je cestovní ruch 

vnímán společností a jakým způsobem je podporován ze strany politiků, zaměstnavatelů a 

společenských organizací. To je nevyhnutelně spjato s hospodářskou situací země, případně 

s mezinárodními vztahy. Kritérií může existovat i více.  

 

V ČSSR bylo v roce 1983 přibližně 9,7 mil. ha plochy vhodné pro cestovní ruch (tj. 75,7 % z 

území země), z toho pro turistický ruch a rekreaci cca 5,5 mil. ha (42,6 %).16 Legislativu 

cestovního ruchu, kterou považuji za podstatnou pro porozumění fenoménu, představuji 

v samostatné kapitole této práce. Studium cestovního ruchu nebylo vládou, stranou ani 

společností požadováno ani podporováno. Na jedné straně figuroval vysoký počet občanů 

holdujících cestování avšak počet publikací, které se zabývaly touto tematikou, byl velice 

nízký, tematika nebyla institucionálně zastřešena.17 Na katedře cestovního ruchu Vysoké 

školy ekonomické v Praze jsou od roku 1959 připravováni odborníci na oblast cestovního 

ruchu.18 V roce 1965 vznikl v Bratislavě v rámci Výzkumného ústavu obchodu samostatný 

výzkumný odbor cestovního ruchu, který se v roce 1968 přeměnil v Ústav pro cestovní ruch a 

v roce 1970 ve Výzkumný ústav cestovního ruchu s celostátní působností.19 Koncepci státní 

politiky cestovního ruchu v ČR v současnosti zpracovává ministerstvo pro místní rozvoj.  

 

Volný čas  

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj považuje volný čas za jeden z 24 ukazatelů 

kvality života v zemi.20 Podle jedné z definic je to „čas, v němž člověk nevykonává činnost 

pod tlakem závazků plynoucích ze společenské dělby práce, nebo z nutnosti zachování 

biofyziologického či rodinného systému“.21  

 

                                                 
16 Sedláček-Turek, 1983, s.6. 
17 Mücke, 2013, s. 111-112.  
18 Dostupné 1. 12. 2014 z http://kcr.vse.cz/informace-o-katedre/profil-katedry/. 
19 V roce 1992 byl privatizován a dnes působí jako soukromý Ústav turizmu, s.r.o.. Mücke, 2013, s. 111.  
20 Fišerová, 2008, s. 12. 
21 Petrusek-Maříková-Vodáková, 1996, s. 156. 
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Pracovní doba v roce 1965 byla vymezena na 46 hodin týdně,22 volná byla každá čtvrtá 

sobota, od roku 1966 každá druhá sobota. Pětidenní pracovní týden s pracovní dobou 41,5 

hodin týdně bez započítání pracovních sobot, ve smyslu náhrady za státem uznaný svátek,23 

byl zaveden spolu se změnou jízdních řádů v září 1968.24 Dva volné dny a sovětská okupace 

motivovaly občany v roce 1969 k dočasnému zvýšení produktivity práce: „Navzdory tankům, 

reformy si vzít nenecháme!“25 Na základní výměru dovolené, dva kalendářní týdny, měl 

pracovník nárok po pracovním poměru k organizaci alespoň pět měsíců v souběhu s 

odpracováním minimálně 75 dnů.26 

 

Revoluční odborové hnutí (ROH) 

 
Rozvoj odborového hnutí dává Rondo Cameron do souvislosti s rozmachem nadnárodních 

společností. Na rozdíl od USA jsou odbory v Evropě těsněji spjaty s určitými politickými 

stranami. V nacistickém a socialistickém zřízení se však staly služkou své strany.27 Odborové 

svazy v ČSSR se členily podle průmyslových oborů.28 Členem29 této nejmasovější, 

dobrovolné organizace v zemi se stal učeň, vysokoškolský student anebo zaměstnanec, po 

podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku.30 U zaměstnanců činil příspěvek jedno 

procento ze mzdy.31 ROH bylo členem Světové odborové federace.32 

                                                 
22 Zákoníkem práce č. 65/65 Sb. a prováděcím nařízením č. 66/65 Sb. 
23 „Pracovními dny (dalšími pracovními směnami) jsou v roce 1986 též soboty připadající na 15. březen, 5. 
duben, 18. říjen a 22. listopad, v roce 1987 též soboty připadající na 25. duben a 17. říjen, v roce 1988 též sobota 
připadající na 9. duben a v roce 1989 též sobota připadající na 11. březen.“ Vyhláška Federálního ministerstva 
práce a sociálních věcí ze dne 24. září 1985 o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990.  
24 Byl výdobytkem reformy z roku 1968. 
25 Pick, Miloš: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem.  
Dostupné 9. 9. 2014 z http://www.blisty.cz/art/40392.html 
26 Podle § 101 odstavce 1 Zákoníku práce. Pudík-Týc, 1981, s. 9 a 78. 
27 V nacistickém Německu a okupovaných zemích Národní pracovní fronta vedená NSDAP. V roce 1917 
„očekávali členové ruských odborů (které ilegálně existovaly ještě za carského režimu), že budou přizváni“ 
k reformování ruské ekonomiky a společnosti. Novou vládou byli využiti k „vynucování pracovní a stranické 
disciplíny“. Cameron, 1996, s. 396-397. Podobně na tom bylo i ROH pod vládou KSČ, zejména za normalizace. 
28 Asi největším byly OS kovo a OS stavba. V čele každého z nich stál Ústřední výbor. 
29 Příklad členského průkazu ROH je uveden v obrazové příloze, obr. 10. 
30 Nosková, 2009, s. 231.  
K 1. 1. 1979 mělo ROH 7 086 225 členů, z toho 71,3 % v ČSR a 28,7 % v SSR. VOA, fond ÚRO-Předs 1979, 
karton 161, inv. j. 632/24 - Usnesení předsednictva Ústřední rady odborů ze dne 4. 7. 1979. 
V roce 1979 souhlasilo předsednictvo ÚRO s přijetím externích tlumočníků, překladatelů a průvodců Pražské a 
Bratislavské informacím služby mezi členy ROH jako s „experimentálním řešením, které bude v průběhu roku 
1980 ověřeno, vyhodnoceno“ a počátkem roku 1981 předloženo ke konečnému rozhodnutí. Argumentovalo se 
tím, že tito pracovníci vykonávali svou práci na základě dohod o pracovní činnosti, protože se jednalo o sezónní 
práce. Dohody, nicméně, vykazovaly znaky pracovního poměru a pracovníci svou činností přispívali 
k hospodářskému výsledku organizace. VOA, fond ÚRO-Předs., karton 161, inv. j. 632/24/7 - Návrh usnesení 
předsednictva ÚRO ze dne 4. 7. 1979. 
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V březnu 1990 se nástupnickou organizací ROH stala na mimořádném všeodborovém – 

všesvazovém sjezdu Česká a slovenská konfederace odborových svazů a Konfederace umění 

a kultury.33 „S ukončením činnosti ROH všichni delegáti (kromě zástupců AV) souhlasili; 

rozpaky vzbuzoval způsob, jak se mělo naložit s majetkem ROH. Majetek ROH převzala 

instituce, nazvaná později Majetková, správní a delimitační unie - MSDUOS.“ 34  

 

V revolučním kvasu přišly odbory o značnou část majetku a význam rekreace ve smyslu 

sociálního dávky upadl. Údržba podnikových rekreačních zařízení se stala pro 

zaměstnavatelské organizace nákladnou a zaměstnanci měli zájem poznat více destinací bez 

omezování geografickými či jinými kritérii. Přesto si některé odborové organizace rekreační 

zařízení ponechaly.35  

 

Odborové organizace, podobně jako cestovní kanceláře, mohou při nákupu větší kapacity 

dosáhnout nižších nákupních cen. Svým členům tak mohou nabídnout nižší ceny zájezdů, než 

kdyby si je zakoupili u cestovní kanceláře sami. Odborový svaz státních orgánů a organizací 

spustil 28. 6. 2012 projekt „Odboráři sobě“.36 Základní odborová organizace, jež nabízí své 

rekreační zařízení na jeho stránkách tak může efektivně využít kapacitu a zajistit si finanční 

prostředky na údržbu a rekonstrukci objektu. Tento odborový svaz spolupracuje, mimo jiné, 

s cestovní kanceláří Volareza,37 jež je příspěvkovou organizací ministerstva obrany ČR a 

poskytuje své služby vojákům, zaměstnancům ministerstva obrany, válečným veteránům, 

vojákům v důchodu a jejich rodinám, na komerční bázi i dalším klientům.38 V roce 2007 

považoval za výhody odborářské rekreace Jaromír Dušek z Odborového sdružení železničářů 

jasnou skladbu cen, záruku majetkem, jménem a kvalitně uzavřenými smlouvami.39 Odborové 

                                                                                                                                                         
31 Při příjmu do 600 Kčs činil příspěvek 1 Kčs, do 800 Kč to bylo 4 Kčs, do 950 Kčs platil člen 9 Kčs a od 1150 
Kčs čistého měsíčního příjmu 1%. Fejtl, 2007. 
32 Její předseda, E. Pastorino, se v roce 1972 zúčastnil 8. všeodborového sjezdu. Setkal se s předsedou ÚR ROH 
Karlem Hoffmannem a tajemnicí ÚR ČSROH M. Kabrhelovou. Rudé Právo, číslo 137, ročník 52 z 13. 6. 1972, 
s. 1. 
33 Dostupné 29. 5. 2014 z http://www.libri.cz/databaze/dejiny/text/t114.html 
34 Dostupné 29. 5. 2014 z http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/157-3. 
35 Např. odboráři  UniCredit Bank mají možnost využívat chatu bývalé Živnostenské banky.  
36 Dostupné 13. 8. 2014 z http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php. 
37 Zkratka popisného významu „vojenská lázeňská a rekreační zařízení“. Fungovala již před rokem 1989. 
38 Nabízí domácí pobyty v lázních, hotelích, chatových osadách a dětských táborech i zahraniční zájezdy. 
Členům OS SOO poskytuje v případě volné kapacity slevu 13 % až 15 %. Dostupné 12. 11. 2014 z 
http://www.volareza-dovolena.cz/stranky/o-nas. 
39 Bez pojištění proti úpadku. Odboráři vyhráli spor s Tomiem Okamurou, který zastupoval Asociaci cestovních 
kanceláří a zpochybňoval „oprávnění odborových i dalších organizací pořádat zájezdy nebo jakoukoliv 
rekreaci“. Vondrová, 2007, s. 1. 
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svazy dnes poskytují rekreaci svým členům na neziskové bázi a své služby nabízí i komerční 

klientele, čímž silně konkurují cestovním kancelářím.40  

 

Metamorfóza rekreačních pobytů v úsecích dějin 

 

Následujícím pojednáním o rekreacích v době před rokem 1970 nabízím čtenáři možnost 

vnímat vývojová stadia rekreace a změny významů pojmů v toku dějin. Z jakého 

ideologického hlediska bude čtenář k tématu přistupovat, je jeho subjektivní intelektuální 

záležitostí.41  

Od koordinace ke sjednocení 
 

Po přesunech vojsk během první světové války a v souvislosti s technickým pokrokem, 

vzrostl zájem o cestování. Nižším vrstvám mělo být cestování zpřístupněno zejména pro jeho 

vzdělávací a výchovný efekt. Od roku 1925 se o koordinaci aktivit spolků, jež byly zaměřeny 

na povznesení těla i ducha ve volném čase,42 snažil Masarykův lidovýchovný ústav.43 Odbory 

byly tehdy nejednotné44 a napojené na politické strany.45 Až v červnu 1939 se sloučily 

zřízením Národní odborové ústředny zaměstnanecké (dále NOÚZ),46 na něž o měsíc později 

navázala menší Ústředna veřejných zaměstnanců (ÚVZ). 

 

Za války se nacisté snažili využít NOÚZ47 k odpolitizování dělnictva a stimulaci výroby. 

Jednou z výkonnostních odměn byla dovolená, kterou zastupující říšský protektor posunul na 

vyšší úroveň. Po jeho smrti dostaly rekreační akce název „Odkaz Reinharda Heydricha“.48 

Týdenní pobyty probíhaly podle přesně daných pravidel od května do září v luxusních 

hotelech. Pro rekreanty byl zajištěn program, doprava i zásobování. Účast na ranních 

                                                 
40 Členům hradí zhruba 1/3 ceny poukazu zaměstnavatel a 1/3 odborová organizace. Vondrová, 2007, s. 4. 
41 Byla před rokem 1989 státní socialistická diktatura autoritářská či totalitární? Segert, 2009, s. 709-718.  
42 Např. YMCA a spolek Péče o pracující dorost. Jednotný svaz soukromých zaměstnanců nabízel jarní, letní a 
podzimní pobyty. 
43 Rambousek, 1931, s. 3 a Fürstová, 2012, s. 17. 
44 V roce 1938 existovalo osm odborových ústředen, jejichž členstvo reprezentovalo 80 procent dělníků a 
úředníků. Čapka, 2008, s. 127.  
45 Dle velikosti: Odborové sdružení českoslovanské (ČSD), Německý odborový svaz v ČSR (členská základna 
zejména v pohraničí), Československá obec dělnická (Česká strana národně sociální), Rudé odbory (KSČ). 
46 Členy byli někteří dělníci a soukromí zaměstnanci. NOÚZ nevlastnilo rekreační objekty. Pořádalo zájezdy a 
kurzy. Čornejová, 2014, s. 58. 
47 Ta se zapojila i do protifašistického odboje.  
48 Reinhard Heydrich byl ve funkci od 27. 9. 1941 do 4. 6. 1942. 
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rozcvičkách byla dobrovolná.49 V odboji se mezitím šířila naděje na lepší poválečnou 

budoucnost, jež byla kromě jiného motivována ideou sociálního státu (welfare state) britského 

ekonoma a sociálního reformátora W. H. Beveridge50 a keynesiánstvím ospravedlňujícím 

zásahy státu do hospodářství.  

Od osvobození k „Vítěznému únoru“ 
 
Ke konci druhé světové války v rámci NOÚZ vznikla ÚRO,51 která z pověření České národní 

rady asimilovala spolky a odborové organizace na českém území i s jejich majetkem, včetně 

zotavoven. V roce 1945 odbory ve spolupráci s vládou organizovaly zotavovací akce či 

zotavené pro navrátilce z koncentračních táborů a raněné vlastence. V ÚRO bylo pro tento 

účel zřízeno oddělení pro zotavovací akce, které bylo podřízeno Ústřední kulturní komisi, 

v jejíž gesci vznikla v září 1945 Komise pro zotavení pracujících.52 Zotavovací akce měla 

sloužit k rekonvalescenci, morální obrodě národa a zvýšení životní úrovně prostřednictvím 

obnovy ekonomiky a státu.53  

 

V následujícím roce byla zotavená určena především mládeži trpící nemocemi z nedostatečné 

výživy a přezaměstnaným pracovníkům.54 Účastníky vybíraly závodní rady spolu se závodní 

skupinou ROH podle směrnic ministerstva práce a sociální péče. ÚRO vlastnilo 8 budov pro 

dospělé a 17 pro mládež. Obhospodařovala je Správa majetku ROH.55 Cílem rekreací se stalo 

utužení nejen zdraví, ale i rodinných vazeb a mezinárodního přátelství během výměnných 

rekreací.56  

  

V květnových volbách zvítězila v českých zemích Komunistická strana Československa (dále 

KSČ) a ÚRO bylo nahrazeno Revolučním odborovým hnutím.57 V srpnu vypracoval Studijní 

ústav cestovního ruchu Dvouletý plán cestovního ruchu.58 Prostřednictvím rekreace, 

                                                 
49 Čornejová, 2014, s. 55-61. 
50 Myšlenka sociálního státu je založena na národní solidaritě. Kalinová: Konec nadějím.., 2004, s. 23. 
51 „První ustavující řádná, i když illegální schůze celé ÚRO byla konána 1. května 1945 o 18. hod.“ Fürstová, 
2012, s. 25, poznámka pod čarou. 
52 Durmanová, 2010, s. 15. 
53 Fürstová, 2012, s. 60. 
54 Zpráva o zotavené pracujících v r. 1946, s. 3. ÚRO-Kult. karton 18-1946 a Fürstová, 2012, s. 60. 
55 Na Slovensku Ústředí rekreačních středisek pro mládež a pracující „Zdravá generácia“. Durmanová, 2010, s. 
15. 
56 Zasloužilí pracovníci odjeli za odměnu na čtrnáctidenní pobyt do Jugoslávie a Paříže, zatímco do 
Československa přijeli francouzští a angličtí odboráři. Fürstová, 2012, s. 60. 
57 Hrdlička, 1992, s. 31 a zákon č. 144/1946 Sb. z 16. května 1946 o jednotné odborové organizaci 
58 Dvouletka, s cílem předstižení předválečné výroby, byla na návrh KSČ přijata 25. 10. 1946. 
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preventivní a léčebné péče měly být obnoveny síly pracovníků k plnění tzv. Budovatelského 

programu Národní fronty. Přínos cestovního ruchu však nebyl v programu nijak zohledněn. 

Ústav předpokládal, že rozpracováním legislativních a organizačních aspektů dojde k obnově 

cestovního ruchu, jakožto oblasti národního hospodářství, do konce roku 1948. Tzv. lidový 

cestovní ruch byl chápán jako na součást sociální politiky,59 a proto měl být včleněn do 

Ústřední rady odborů, nebo do cestovní kanceláře Čedok.60  

 

Nárok na dovolenou na zotavenou neměli ti, kdo se za fašistické okupace přihlásili k německé 

národnosti.61 Nižší pracovní vrstvy upřednostňovaly proplacení dovolené před poukazy na 

dotované pobyty pravděpodobně proto, aby zajistili základní životní potřeby všech rodinných 

příslušníků, nejen své.62 Mezi rekreanty byli často lidé, kteří do té doby necestovali z rodné 

obce dále než do nejbližšího města a zimu nepovažovali za dobu vhodnou k dovolené. 

Poukazy proto obsahovaly kromě instrukcí k dopravě i rady, co si vzít s sebou, a 

v zotavovnách bylo k zapůjčení sportovní náčiní. Další rekreační objekty získávaly odbory 

prostřednictvím konfiskací.  

 

Zvýšení pracovních norem v roce 1947 mělo dopad na pracovní morálku a výkon.63 Zotavená 

měla sloužit ke kultivaci pracujících i prostřednictvím vyvolených umělců, kteří 

v zotavovnách zajišťovali „ušlechtilou zábavu“.64 Novinkami v nabídce odborů se staly 

nedělní rekreace65 a akce Lázně – zdraví pracujícím, na niž byly poukazy přidělovány z 

důvodů zdravotních anebo sociálních.66 Programy pobytu zahrnovaly „výlety, autokarové 

zájezdy a exkurze do továren“.67 Cenově dostupná lidová rekreace pro každého pracovníka a 

jeho rodinné příslušníky měla být v budoucnu poskytována v nově budovaných vlastních 

zotavovnách. Výběrová rekreace byla zdarma68 nebo za sníženou rekreační sazbu,69při 

                                                 
59 Intervence státu učinily z občana jako subjektu státní „politiky blahobytu“ pouhý pasivní objekt. Z realizace 
sociální politiky byly postupně eliminovány tradiční organizace, aby tuto aktivitu plnil výhradně 
(paternalistický) stát. Rákosník-Tomeš a kol., 2012, s. 9-17. 
60 Odborníci vnímali odbory jako „schopného a vhodného organizátora sociálního a lidového cestovního ruchu“. 
Ústav pracoval od 1. 10. 1945. Durmanová, 2010, s. 14. 
61 Výnos Ministerstva sociální péče z 23. června 1946. 
62 Fürstová, 2012, s. 60. 
63 Výnos Ministerstva práce a sociální péče ze 7. 8. 1947 nařídil zostření pracovních norem při překročení mzdy 
po započtení úkolových odměn o 25 %. Mzdový strop vedl pracovníky ke snížení výkonu. Heumos, 2006, s. 44.  
64 Fürstová, 2012, s. 62. 
65 Cesty vlakem za poloviční jízdné do okolí Prahy, Brna a Ostravy. 
66 Před druhou světovou válkou jezdívaly do lázní vyšší vrstvy.  
67 Zpráva z 15. 11. 1947, ÚRO-KULT. 1947 karton 18, inv. j. neoznačená. Fürstová, 2012, s. 50. 
68 Pro vyznamenané pracovníky, jubilanty práce a odboráře z náročných provozů. 
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nenaplnění kapacit byla nabízena samoplátcům v ceně lidové rekreace. V sezóně byly pobyty 

přidělovány přednostně rodičům s dětmi a těm, kdo nevyčerpali řádnou dovolenou. 

 

Ještě v lednu 1948 pořádalo ROH první víkendové lyžařské autokarové zájezdy do Krkonoš. V 

únoru převzala vládu v zemi KSČ a v dubnu bylo oddělení pro zotavenou pracujících 

transformováno v samostatné ústřední oddělení pro zotavenou pracujících ÚRO. Do nového 

oddělení byla včleněna i správa zotavoven ROH, původně součást správy majetku ROH.70 

Letní zotavená byla rozdělena na domácí a zahraniční, přihlášky začaly distribuovat krajské 

sekretariáty a za průběh rekreací zodpovídala kulturní oddělení KOR.71 Děti již nemohly 

jezdit do zotavoven spolu s rodiči. Matkám s dětmi ve věku od jednoho do šesti let byly 

vyhrazeny tři zotavovny. Možnost spontánního objevování předností rekreace byla přerušena 

indoktrinací, zastrašováním vykořisťovatelským kapitalismem a zdůrazňováním sociálních 

jistot socialismu.  

Temná 50. a zlatá 60. léta 20. století 
 

Tuto podkapitolu jsem zpracovala na základě publikace Alžběty Čornejové Dovolená 

s poukazem.72 Od roku 1951 byl výběr rekreantů podřízen směrnicím odborů. Zotavovny byly 

vybaveny sportovním náčiním, knihovnami, denním tiskem. Na programu byly výlety, uvítací 

a rozlučkové večírky, promítání filmů a umělecké vstupy. Počet účastníků domácí rekreace 

vzrostl  od roku 1945 ze 4 417 na 302 924 v roce 1952. V letech měnové reformy a 

politických procesů73 nastal další úbytek rekreantů. Počet účastníků zahraniční rekreace, který 

byl evidován od roku 1953, narůstal plynule a nepřetržitě. Účast kulminovala v letech 1961, 

1966 a 1967. 

 

Rekreace byla rozdělena na tří hlavní typy: 

- výběrovou (domácí a zahraniční), čtrnáctidenní, ústředně řízenou;74 

- závodní pořádanou podniky ve vlastních objektech, nevýběrovou; 

- pionýrskou, kterou ROH pořádalo od roku 1955.  

                                                                                                                                                         
69 Pro ostatní vybrané pracovníky. 
70 Durmanová, 2010, s. 18. 
71 Fürstová, 2012, s. 52. 
72 Čornejová, 2014. Odkazy na jednotlivé strany publikace neuvádím s ohledem na zhuštění textu.   
73 1953-1956. 
74 Od roku 1957 byla financována příspěvky ROH, státu (z nemocenského pojištění), výnosy z prodeje 10 % 
poukazů základním organizacím ROH či ředitelským fondům. 
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Zvláštní léčebná péče přešla k 1. 4. 1953 z Ústřední národní pojišťovny na Ústřední správu 

lázní, sanatorií a zotavoven ROH a od 30. 6. 1956 na ministerstvo zdravotnictví mimo objekty 

sloužící k výběrové rekreaci ROH. Od 1. 1. 1957 rekreační péči organizovala ÚSRP, zřízená 

v rámci struktury ÚRO.75      

 

Výběrová zahraniční rekreace trvala většinou dva týdny. Část nákladů kryl zaměstnavatel, 

případně též zaměstnanec. Problémy způsobovala doprava a nedostatek deviz. Devizy se 

politické byro ÚV KSČ rozhodlo 10. 2. 1960, získat prostřednictvím dělnických zájezdů pro 

odboráře z kapitalistických zemí, pořádaných ÚRO ve spolupráci s Čedokem a dalšími 

institucemi (mj. ministerstvy obchodu a financí). V roce 1964 byl název dělnická turistika 

změněn na sociální turistiku, která byla již striktně v gesci ÚSRP. V roce 1961 bylo od 

Čedoku zakoupeno 9 980 rekreačních pobytů do SSSR, Albánie, Bulharska a Rumunska a 

v roce 1966 se rozšířila kapacita o rekreační středisko v Bečiči.76  

 

O závodní rekreace byl zájem po celá dvě desetiletí snad i proto, že byly kratší (6-8 dní) a 

umožňovaly účast rodin. Od poloviny 50. let si pasanti77 mohli zakoupit ubytování nejdříve 

v závodních a později i ve výběrových zotavovnách. Podnik mohl v rámci odborového svazu 

směnit kapacitu s jiným podnikem nebo ji využít pro pionýrské tábory. 17. 2. 1961 sekretariát 

ÚRO schválil zásady pro řízení a provádění závodní rekreace. 

 

Nabídka pionýrských táborů přišla vhod zaměstnaným ženám, jejichž počet v 50. letech 

vzrostl. Děti od sedmi do čtrnácti let bydlely ve stanech, srubech, podnikových zotavovnách 

či jiných objektech. ROH bylo organizátorem, závodní výbory ROH provozovateli.78 Tři- až 

čtyřtýdenní pobyty měly funkci ozdravnou a výchovnou dle zásad pionýrské organizace 

Československého svazu mládeže (dále PO ČSM).79 V 60. letech byly zavedeny putovní 

pionýrské tábory pro nejstarší děti a městská pionýrská rekreace, která trvala čtrnáct dnů od 

7:00 do 19:00 hodin. Plánovalo se zahájení zimní pionýrské rekreace a výměnných táborů 

mezi kraji a okresy. Podniková pionýrská rekreace byla co do počtu doporučení nutných 

k přijetí dítěte a požadavků na vzdělání personálu méně striktní než centrálně řízená.      

                                                 
75 Durmanová, 2010, s. 18. 
76 30 let rekreační péče ROH, 1975, s. 9. 
77 Účastníci volného cestovního ruchu. 
78 Mohly se na nich podílet i domy pionýrů a mládeže. 
79 Existoval v letech 1949-1968. Nástupnickou organizací byl Socialistický svaz mládeže (1970-1989). 
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Výběrovost, marxistická ideologie a kolektivismus hrály klíčovou roli na počátku 50. let, kdy 

dovolená představovala odpočinek zasloužený nadstandardním pracovním výkonem. Účast na 

ranní rozcvičce a přednáškách nebyla od poloviny 50. let povinná. V 60. letech došlo 

k celospolečenskému uvolnění, výstavbě nových zotavoven a vyššímu zájmu o rekreační 

pobyty. Výběrová rodinná rekreace byla znovu oficiálně uvedena do nabídky 11. 10. 1960.  O 

70. a 80. letech pojednávám v empirické části práce. 
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METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 
 

Pro zkoumání jsem zvolila cestu kvalitativního výzkumu. Kvantitativním přístupem bych se 

omezila na vytyčení teze a její potvrzení či vyvrácení. Fenomenologickým zkoumáním jsem 

zkoumala cestování, respektive rekreace. Prostřednictvím metody orální historie jsem se 

snažila zachytit „esenci prožité zkušenosti“,80 významy, které pamětníci fenoménu dávají 

v kontextu jejich životů. Nosným prvkem je pohled „zdola“, z perspektivy „obyčejného 

člověka“81 v podobě rozhovorů s pamětníky.  

 

Techniky sběru dat  
 

Pět rozhovorů jsem vedla osobně, pět přepisů rozhovorů jsem vyhledala v archivu Centra 

orální historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (dále COH ÚSD AV ČR). Větší 

důraz je kladen na zpracování již získaných dat než na jejich akumulaci.82 Metoda orální 

historie sestává zejména z rozhovorů s pamětníky, ale i ze studia pramenů a literatury. 

Vhodná je kombinace s archivním výzkumem, která přináší další perspektivu na zkoumaný 

společenský jev či personu v případě monografie.83  

 

Ve Studijní knihovně odborů, knihovně Vysoké školy ekonomické a Národní knihovně ČR 

jsem čerpala z publikací vydaných ve zkoumané době, které pojednávají o cestovním ruchu a 

rekreacích. V Městské knihovně v Praze, knihovně společenských věd T. G. Masaryka 

v Jinonicích a knihovně ÚSD AV ČR jsem vyhledala prameny a literaturu vztahující se 

k sociální a ekonomické oblasti sledovaného období. Prameny a literaturu uvedené 

v následující části ale neuvedené v bibliografii, jsem použila pro orientaci v problematice.  

 

Prameny 
 

Ve Všeodborovém archivu Českomoravské komory odborových svazů (dále VOA) jsou 

k dispozici kartony s archivními dokumenty ÚRO a některých podniků. Práce s nimi je časově 

                                                 
80 Hendl, 2012, s. 126. 
81 Fenomén společnosti rozdělené na „my a oni“ se vztahoval na „my“ tj. obyčejní lidé a „oni“ tj. úzká skupina 
„vyvolených“, která měla oproti „obyčejným“ snazší přístup k vyšším funkcím a následkem toho ke zdrojům 
(nedostatkovému zboží a službám, vyšším platům).  
82 Vaněk, 2008, s. 24. 
83 Tamtéž, s. 86. 
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náročná, protože byly po listopadu 1989 novým vlastníkům předávány ve spěchu, neúplné. 

Jedná se o přístupné prameny úřední povahy, z nichž jsem selektovala archiválie vztahující se 

k fenoménu výběrové rekreace (zápisy ze schůzí předsednictva, informační zprávy, ceny a 

počty přidělovaných poukazů), abych získala vhled do problematiky. 

 

Periodický tisk lze považovat za ideologicky zkreslený, proto jsem ho využila okrajově. 

Časopis Odborář, který vycházel z informací schválených předsednictvem ÚRO, byl určen 

odborovým funkcionářům.84 ÚRO vydávala příručky, které měly sloužit funkcionářům 

odborových orgánů, účastníkům a pracovníkům rekreační péče k informovanosti cílech, 

organizaci rekreací85 a vývoji sociálních výdobytků.86 V archivu je přístupná také 

dokumentace některých podniků, již je možno použít k provedení sondy. Této možnosti jsem 

nevyužila. Sonda vycházející z archivního výzkumu není v ohnisku zájmu této práce.   

 

Rukověť Antonína Frankeho,87 mapující československý cestovní ruch a předpoklady jeho 

rozvoje, obsahuje statistiky návštěvnosti od roku 1964 do roku 1981, směrnice, 

charakteristiku čs. cestovního ruchu, přehled mezinárodních dohod a kategorizaci 

provozoven. Součástí jsou adresáře a mezinárodní smlouvy. Možnosti rekreace ve smyslu 

volnočasové aktivity ve spojitosti s architekturou zmapoval Oldřich Kolář.88 Vládní materiály 

pro plánovitý rozvoj území pro cestovní ruch a rekreaci vydalo knižně nakladatelství 

Merkur.89 V roce 1983 byla vydána studie o mezinárodním cestovním ruchu z hlediska 

ekonomické teorie socialismu.90 V USA zatím autoři řešili ekonomické, organizační, 

administrativní a teoretické otázky komerčních rekreací neboli volného cestovního ruchu.91 

 

                                                 
84 V letech 1945 a 1946 vycházel měsíčně Věstník závodních rad, jenž byl 10. ledna 1947 transformován na 
týdeník Věstník ROH, organisační oběžník funkcionářů Revolučního odborového hnutí, o rozsahu 8 stran. K 1. 
říjnu 1948 byl přejmenován na týdeník Odborář, roku 1952 byl transformován na čtrnáctideník a v roce 1990 
zanikl. Časopis zveřejňoval mimo jiné organizační pokyny odborů (směrnice, usnesení), konspekty zákonů se 
sociální a mzdovou tématikou, dopisy odborářů. Fürstová, 2012, s 8. 
85 Např. Popisník zotavoven výběrové rekreace ROH, 1989. 
86 Např. 30 let rekreační péče ROH, 1975. 
87 Franke, 1984. 
88 Kolář, 1973. 
89 Dohnal (aj.), 1985. 
90 Novák, 1983. 
91 Epperson, 1977. 
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Správně chápanou rekreaci definovali Karel Daněk a Zdeněk Teplý jako „neoddělitelnou 

součást socialistického životního stylu.“92 Ve své publikaci analyzují dopad 

vědeckotechnického pokroku na fyziologii člověka, na volný čas a jeho využití. Zdůrazňují 

význam pohybové rekreace. Michael Neuwirth vytvořil metodickou pomůcku pro práci 

programových referentů zotavoven ROH s výstižným názvem Poznávací a vzdělávací 

programy, avšak vcelku jednotvárným obsahem.93 Jiří Jirsa zpracoval na základě metodik 

ČSTV metodickou příručku sportovně rekreačních aktivit.94 Obsahuje instrukce pro cvičení 

v přírodě, plavání, windsurfing, lyžování, kondiční chůzi a běh pro zdraví.  Blíží se dnešním 

publikacím z oblasti rekreologie,95 důraz je kladen na zdravotní, výchovný96 a vzdělávací97 

význam sportovních aktivit. Jan Rumpl popsal ve své stati vývoj programu výběrových 

rekreací ROH od roku 1945 do šesté plenární schůze ÚRO, která se konala v říjnu 1973. 

Tehdy byla schválena koncepce komplexního rozvoje rekreační péče ROH do roku 1980 ve 

smyslu zkvalitnění programové náplně, s cílem „vytvořit soudružské prostředí v zotavovnách 

odpovídající socialistickému způsobu života“.98 Dílo je značně tendenční, nicméně obohaceno 

o chronologický přehled všeodborových sjezdů a sjezdů KSČ. Může být vhodnou pomůckou 

pro zájemce o historii odborů do uvedeného roku.  

 

Režisér Otakar Fuka v satirické komedii Pátek není svátek vykreslil, jak čas věnovaný 

shánění materiálu a budování rodinného rekreačního sídla mohl převážit nad časem, který 

chataři a chalupáři věnovali odpočinku.99 Vycházel měsíčník CHATAŘ Časopis pro chataře a 

chalupáře.100 Jana Wurstová rozšířila právní povědomí chatařů a chalupářů v samostatné 

publikaci101 s výklady konkrétních paragrafů a vzory žádostí či návrhů na kolaudační řízení. 

 

                                                 
92 Daněk-Teplý, 1976, s. 27. 
93 Neuwirth, 1987. 
94 Jirsa, 1987. 
95 Blíže k teoretické disciplíně „rekreologie“ viz. Hodaň-Dohnal, 2008. 
96 Rozvoj „kladných rysů, volních, mravních a charakterových vlastností při formování osobnosti člověka /vůle, 
rozhodnost, sebedůvěra, samostatnost, houževnatost, sebeovládání, odvaha, důslednost/.“ Jirsa, 1987, s. 2. 
97 Rozšíření a zdokonalení nových pohybových návyků a dovedností, vědomostí z oblasti sportu, teorie tělesné 
výchovy a příbuzných oborů „rozšiřuje celkové základní vzdělání“. Jirsa, 1987, s. 3. 
98 Rumpl, 1979. 
99 Režisér Otakar Fuka (1979).  
100 Články byly roztříděny do rubrik dle oboru: právní rady, stavební technologie, údržba zahrad, výzdoba 
rekreačních objektů, inzerce, hry pro děti, významná státní a mezinárodní výročí. Byl distribuován v ČSSR i do 
zahraničí prostřednictvím PNS. Jeden výtisk stál 3 Kčs, předplatné 36 Kčs. Chatař č. 1/79, s. 24. 
101 Wurstová, 1984. 
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V případě děl (literárních i filmových) vzniklých ve zkoumaném období je třeba vzít v potaz 

případnou tendenčnost autora, který mohl manipulovat údaji buď ve jménu ideologie, anebo 

upřímného přesvědčení. Od badatele je proto vyžadována schopnost „číst mezi řádky“. 

Například při interpretaci statistik musí, dle Giddense, přihlédnout k tacitním faktorům 

ovlivňujících výskyt daného jevu102.  

 

Specifickým pramenem jsou rozhovory ze sbírek uložených v Centru orální historie Ústavu 

pro soudobé dějiny Akademie věd (dále COH ÚSD AV). Rozhovory vedli a přepsali jiní 

badatelé. Ve sbírce Rozhovory, Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace jsem si 

vybrala jeden přepis biografického vyprávění s narátorem J. E.. Ve sbírce Cestování ve 20. 

století jsem nalezla kondenzované přepisy rozhovorů se třemi narátory a jednou narátorkou 

(není datován). Všech pět narátorů odpovídá kritériu zákonné dospělosti v 70. a 80. letech 20. 

století. Tyto přepisy rozhovorů jsem zvolila s přihlédnutím k tématu této práce. Po dohodě 

s pracovníky ústavu mi byl umožněn vzdálený, elektronický přístup. Technologický pokrok 

přispěl k využití již shromážděných dat.  

 

Narátor J. E., dělník, využíval aktivně možnosti rodinné rekreace, v rozhovoru přiblížil ostatní 

aktivity ROH. Narátor F. H. cestoval v pozici vedoucího rozvoje výrobků a funkcionář KSČ 

především služebně, i do kapitalistických zemí. Narátor Z. P. využíval jako dělník nabídku 

podnikových rekreací a zájezdů před rokem 1989 i nyní. Narátor J. B., profesí technik, 

cestoval rád i přes restrikce v důsledku vyloučení z KSČ. Všichni tito narátoři měli stejného 

zaměstnavatele, podnik Minerva v Boskovicích. Narátorka E. Š., matka tří dětí žijící v jižních 

Čechách, se účastnila rekreace v Maďarsku a nabízí srovnání možností cestování 

prostřednictvím společenských organizací.  

 

Dalším druhem pramenů jsou ty, jež mají osobní povahu, např. dopisy, deníky a upomínkové 

předměty. Pohled na fotografii či pohlednici může vyvolat vzpomínky, které byly uloženy 

hluboko v paměti, a usnadnit vyprávění anebo upřesnit některé detaily. Během výzkumu se mi 

nepodařilo žádné vypůjčit. Přičítám to tomu, že narátory byli lidé orientovaní na současnost, 

kteří jsou aktivní a časově vytížení. K vyhledání a zamyšlení se nad tím, které předměty by 

                                                 
102 Giddens, 1999, s. 520. Obzvláště v totalitních režimech bývá spolehlivost sociologických údajů nespolehlivá, 
je nutno počítat s „výkaznictvím o činnosti“. 
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chtěli během rozhovoru sdílet, vyžaduje čas. Téma práce narátoři ocenili za hodné 

vzpomínání.  

 

Literatura        
 

Publikace týkající daného období a fenoménu jsou většinou vymezené na jednotlivé vědní 

obory.103 Studie a analýzy se zaměřily především na sociologická, ekonomická a politická 

témata nebo na dobu padesátých a šedesátých let, případně období „polistopadové“. 

 

Alžběta Čornejová ve své diplomové práci, vydané v roce 2014 knižně pod titulem Dovolená 

s poukazem, chronologicky zachycuje proměny trávení volného času a rekreací v 50. a 60. 

letech 20. století.104 Z rozdílných úhlů pohledu na tematiku cestování nahlížejí Helena 

Labská,105 Pavla Opluštilová106 a Marie Durmanová.107 Monografie o dovolených v letech 

1945-1989 vyšla v Polsku.108  

 

Informace o ekonomických a společenských stránkách lze čerpat z několika publikací. Lenka 

Kalinová popisuje normalizaci v ČSSR v kontextu tematicky, nikoliv chronologicky, což je 

pozitivem pro hlubší poznání jednotlivých okruhů, negativem pro uspořádání dějů v časové 

posloupnosti.109 Karel Kaplan pojednává o proměnách ve společnosti v letech 1968 až 

1975.110 Politické a institucionální procesy v době normalizace z lingvistického a historického 

hlediska v souvislosti příchodem přestavby a konce normalizace nastiňuje Michal 

Pullmann.111 Historii odborového hnutí zpracoval Otakar Hrdlička.112  

 

                                                 
103 Štemberk a kol., 2012, s 15-32. 
104 Čornejová, 2014.  
105 Labská, 2008. Použila metodu kvalitativního výzkumu. Krátkým dotazníkem potvrdila hypotézu, že rekreační 
pobyty ROH byly vnímány jako cenově výhodné. 
106 Opluštilová, 2010. Koncentrovala se na motivy účastníků převážně nákupního cestovního ruchu během jejich 
závodní a individuální dovolené. Ve výzkumu použila i dotazník. 
107 Durmanová, 2010. Podrobně zkoumala téma rekreací ROH metodou archivního výzkumu.  
108 Sowiński, 2005. 
109 Kalinová: Konec nadějím…, 2012. 
110 Kaplan, 1993. 
111 Pullmann, 2011.  
112 Hrdlička, 1992. 
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Postupně jsou publikována díla mapující životní podmínky konkrétních skupin obyvatelstva. 

Osudy disidentů přitáhly pozornost historiků krátce po listopadu 1989.113 Vítané jsou tři 

svazky rozhovorů a studií o dělnících a pracující inteligenci v období normalizace.114         

Někteří političtí představitelé normalizace měli potřebu svou tehdejší činnost reflektovat ve 

svých vlastních dílech.115  

 

Tematice cestování se věnují zejména Pavel Mücke a Jan Štemberk. První jmenovaný napsal 

přehledný příspěvek o vývoji cestovního ruchu v letech 1945-1989.116 Druhý jmenovaný se 

specializuje na historii cestovního ruchu zejména předválečného období117 ale i doby 

poválečné.118 Institucí, která je v poslední době aktivní ve vydávání sborníků s příspěvky o 

cestovním ruchu, je Vysoká škola obchodní.119 Jan Rychlík podrobně zpracoval 

administrativní aspekt cestování nejen v době normalizace.120 Zpětnou perspektivu na jednu 

z oblastí cestování, chataření a chalupaření, nabízí disertační práce Petry Schindler.121 

   

Názory na cestování a rekreaci za normalizace, které se udržují v kolektivní paměti, bývají 

upravovány a upevňovány médii nerozlišováním mezi atmosférou padesátých let dvacátého 

století a let následujících. Příkladem je program rekreace bez uvedení data a místa pobytu, 

který je uveden v publikaci, kterou vydala společnost Člověk v tísni s výstižným názvem Mýty 

o socialistických časech. Emotivní výrazy mají implantovat účelově upravené informace 

do myslí školáků, jimž je kniha určena.122 Formálně správně prohlášení o tom, že autorské 

texty „nejsou odbornou historickou prací“, ale mohou „posloužit jako korektiv“ „nostalgicko-

nekritické populární“ tvorbě bez reflexe, zní jaksi alibisticky.123 Úvahou o svižném posunu 

názorů od jednoho extrému k protilehlému lze dojít k otázce osobní odpovědnosti v přístupu 

ke kolektivním i osobním dějinám.   

 

                                                 
113 Otáhal, 1994.  
114 Vaněk, 2009. 
115 Např. Štrougal, 2011. 
116 Mücke, 2013. 
117 Publikace z let 2008, 2009, 2011 a 2012. 
118 Čapek-Štemberk-Wohlgemuthová, 2011. 
119 Čapek-Durmanová, 2012. Fazik, 2011. Štemberk-Manová, 2008. 
120 Rychlík, 2012.  
121 Schindler, 2010. 
122 Např.: „Kdo se společnému programu snažil vyhýbat a měl smůlu na snaživého referenta, riskoval, že příště 
žádný poukaz na rekreaci nedostane.“ Drda-Mlejnek-Škoda, 2010, s. 44-45.  
123 Tamtéž, s. 6. 
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Rozhovory  
 

Pro zachycení zhuštěných biografií124 narátorů a jejich zkušeností jsem použila 

semistrukturované rozhovory. Ponechávají narátorům dostatek prostoru k vyjádření toho, jak 

sami chápali a chápou studovaný fenomén, aniž by přišli o možnost vyprávět o tom, co sami 

považují za významné.125 Prostřednictvím nestrukturovaných rozhovorů bych mohla získat 

značné množství dat, která by dalece přesahovala okruh zkoumaného fenoménu.  

 

Výběr narátorů jsem mohla učinit dle jednoho z následujících kritérií: profesního zařazení 

(manuálně pracující, úředníci, inteligence), genderu, lokality (město, vesnice, určitý kraj), 

průmyslového oboru (ocelářský gigant, jednotné zemědělské družstvo), členství ve 

společenských organizacích nebo politických stranách (ROH, SČSP, Svazarm, SSM, KSČ). 

Další možností bylo nalezení vymezené skupiny lidí, kteří se zúčastnili konkrétní výběrové 

rekreace ROH. Na takovou skupinu jsem neměla dosah.  

 

Původní záměr, soustředit se pouze na tehdejší členy ROH, jsem opustila. Na jednu stranu, ne 

každý byl členem ROH. Na druhou stranu, mohl se vyskytnout odborář odmítající účastnit se 

odborářské rekreace. Předpoklad, že by narátoři mohli být schopni rozlišovat mezi závodní 

dovolenou, organizovanou zaměstnavatelem v závodních rekreačních střediscích, a 

výběrovou dovolenou, organizovanou ÚRO, jsem musela během studia pramenů a prvních 

rozhovorů přehodnotit.126  

 

Klíčovým kritériem se poté měla stát výhradně účast narátorů na rekreaci v dospělém věku. 

Lze považovat za pravděpodobné, že tito měli více informací a znalostí o souvislostech než 

rekreant-dítě. Proto jsem výběr vzorku provedla bez omezení jakýmikoli kritérii mimo 

jednoho, a to věku. Jedná se tedy o průsek zákonně dospělou populací v produktivním věku v 

70. a 80. letech 20. století.127 

 

                                                 
124 Paul Thompson doporučuje: za prvé, neupínat se „jen na svůj projekt“, ale „i na něco jiného“. Zde jsem vzala 
v potaz vztah tehdejšího způsobu cestování a možností k současnosti. Vaněk, 2008, s. 111.  
125 Dostupné 2. 8. 214 z http://www.comp.dit.ie/dgordon/Podcasts/Interviews/chap15.pdf. 
126 Pokud nebylo podnikové rekreační zařízení „v plném rozsahu využito pro podnikovou rekreaci pracovníků 
organizace nebo pracovníků organizací v rámci odvětví“, byli organizace a závodní výbor ROH povinni tuto 
kapacitu nabídnout Ústřední správě rekreační péče, vyšším orgánům ROH a organizacím, které neměly vlastní 
rekreační zařízení. Výklad k zásadám vlády ČSSR a ÚRO…, 1982, s. 34. 
127 Vývoj obyvatelstva v produktivním věku v tisících: 8 178 (1970), 8 668 (1980). Kalinová, 1999, s. 91. 
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Ideálním způsobem, jakým by výběr vzorku proběhl, by bylo oslovení potenciálních narátorů 

prostřednictvím gatekeepra, jim blízkého člověka. Ten by mohl tazateli doporučit další 

pamětníky ze svého současného či bývalého pracoviště. Gatekeeper splnil roli pouze u jedné 

narátorky. Pro vyhledání dalších narátorů jsem oslovila své nejbližší, a poté i širší okolí, 

vysvětlila jsem téma výzkumu a metodu orální historie. Nalezla jsem pět narátorek. Se čtyřmi 

jsem vedla dva rozhovory, s jednou pouze jeden (viz. dále, paní X). Metoda sněhové koule, 

kdy výzkumník získá kontakty na další narátrory prostřednictvím těch stávajících, 

nezafungovala ani u jedné z narátorek.  

 

Narátorky jsem kontaktovala buď telefonicky, nebo osobně. Vysvětlila jsem důvod, proč jsem 

je kontaktovala a seznámila je s tématem své práce a metodou orální historie. Před prvním 

rozhovorem byly narátorky obeznámeny s místem uložení audio záznamů a přepisů rozhovorů 

i jejich právy. Poté podepsaly Smlouvu o poskytnutí rozhovoru.  

 

Nechala jsem narátorky, ať si prostředí pro rozhovory zvolí samy. Tři daly přednost svému 

domovu, jedna upřednostnila své pracoviště a další bydliště tazatelky. „Osobní vzdálenost“ je 

vyjádřena oslovením. Se čtyřmi narátorkami byl rozhovor veden za použití vykání, s jednou je 

bližší vztah vyjádřen tykáním. Skutečnost, že se narátor s tazatelem neznají osobně má své 

přednosti i nevýhody. Navázání vztahu s narátory je časově náročnější. Narátoři mohou mít 

tendenci svěřit tazateli záležitosti, o nichž se ostýchají hovořit i s blízkými lidmi.  

 

Čtyři narátorky žily ve zkoumaném období v Praze, kde žijí dodnes, jedna pochází 

z Mostecka a do Prahy se přistěhovala. Jedna narátorka má dvě děti, tři mají jedno dítě a další 

z nich je bezdětná. Čtyři narátorky jsou rozvedené, jedna se neprovdala. První narátorka, I. V., 

pracovala na různých pozicích v redakci Rudého práva. Cestovala už jako čtyřletá s rodiči na 

služební pobyt do zahraničí. Rekreačních pobytů se účastnila často a ráda, zejména 

s maminkou, babičkou a kamarádkou, která byla velice úspěšná v získávání poukazů přímo 

z Domu odborů. Poté cestovala s manželem soukromě a společně si pořídili chatu. Stále ráda 

cestuje a pracuje, i když by mohla užívat důchodu. Kontakt na svou kamarádku mi nepředala. 

Zmínila se, že ta je dlouhodobě těžce nemocná. Mohla se obávat, že vzpomínky na dobu, kdy 

byla zdravá, by jí mohly psychicky přitížit. Druhá narátorka, paní X, byla zaměstnaná nejprve 

jako konstruktérka u Báňských staveb v Mostě, počátkem 70. let se přestěhovala do Prahy. Za 

svobodna se účastnila rekreace v Jugoslávii a Bulharsku, ze zdravotních důvodů pobývala 
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v lázních a za normalizace navštívila s manželem SRN. Donedávna jezdívala do lázní 

v Maďarsku, je v důchodu. Druhý rozhovor odmítla. Paní I. Ř. je povoláním historička, která 

pobývala kvůli své diplomové práci v NDR. Dodnes ráda vzpomíná na dvě dovolené 

v Jugoslávii. Nejprve s manželem a synem, po rozvodu s rodiči a synem. Během studií a 

později spolu se synem jezdívala po ČSSR na zájezdy se zájmovým sdružením historiků.128 

Cestovala i pracovně, dnes je zaměstnaná na částečný pracovní úvazek. Narátorka A. Z. je 

zaměstnancem policie. Nikdy nebyla v zahraničí, nepočítá-li se Slovensko v rámci ČSSR. Na 

možnosti rekreace dětí i své pohlížela perspektivou rozvedené matky-samoživitelky. Dnes 

chalupaří a s přítelem a partou jezdí na hory nebo k vodě, stále pracuje. Poslední narátorka, Z. 

J., hovořila o zkušenostech a prožitcích studentky-průvodkyně pracující pro cestovní 

kanceláře Čedok a Rekrea v 80. letech 20. století. Dnes je zaměstnaná mimo obor cestovního 

ruchu, ale absolvuje tuzemské služební cesty. Stále ráda cestuje do zahraničí i v rámci ČR. 

Má chalupu, na kterou však jezdí nerada.  

 

Jak se ukázalo, tazatel musí být připraven na úskalí různého druhu. Při přípravě této práce 

jsem se setkala s odmítnutím účasti na projektu, odmítnutím poskytnutí druhého rozhovoru, 

odmítnutím (ač nevysloveným) předání kontaktu. Příčinou mohly být „nedůvěra vůči 

projektu, vůči mé osobě (kdo jsem, proč přicházím, na co se budu ptát, co se získanými 

informacemi budu dělat), osobnostní charakteristiky“ (nízké sebevědomí) a životní zkušenosti 

narátorek (špatné vzpomínky na minulost).129  

 

Jednou ze zkušeností byl zásah blízké osoby. Narátorka ochotně poskytla první rozhovor, 

během něhož „znovuobjevila“ příjemné chvíle, které považovala za dávno zapomenuté. Mimo 

záznam hovořila o traumatických záležitostech. Přála si, aby byly uchovány výhradně v mé 

paměti a nebyly nikdy nijak reprodukovány. Ujistila jsem ji, že její přání splním, jelikož jsem 

vázána etickým kodexem,130 platnými zákony131 a smlouvou o poskytnutí rozhovoru, kterou 

narátorka podepsala. Termín druhého rozhovoru narátorka ze zdravotních důvodů stornovala. 

Během telefonátu ohledně náhradního termínu druhého rozhovoru, mi narátorka sdělila, že 

hodlá celý první rozhovor anulovat. Její rozhodnutí vycházelo údajně z diskuse s kamarádkou, 

                                                 
128 Dnešní Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). 
129 Krátká, 2011, s. 43-44. 
130 Etický kodex COHA. 
131 Zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Autorský zákon č. 121/2000 Sb.. Krom toho sbírky orální 
historie podléhají Archivnímu zákonu č. 499 z 30. 6. 2004. 
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jíž jediné důvěřuje. Po trpělivém vyjednávání narátorka souhlasila s neuváděním jejího jména 

v materiálech spojených s touto prací. Použila jsem pro ni tedy pseudonym „paní X“. 

Nahrávku uchovám v mém soukromém archivu.  

 

Získala jsem i nepředatelnou zkušenost z technické oblasti, s níž se alespoň jednou setká asi 

každý orálněhistorický badatel. Jednalo se o nedochování záznamu rozhovoru u první 

narátorky. V praxi jsem si ověřila, že každý rozhovor se liší, ač je veden s tímtéž narátorem a 

na totéž téma podruhé. Narátorka byla velmi vstřícná, vyhradila si čas i na „náhradní“ 

rozhovor, za což jsem jí velmi vděčná. 

 

Jedna z oslovených potenciálních narátorek svou účast na výzkumu přislíbila, avšak během 

dvou hodin mi oznámila, že se právě dověděla o úmrtí své nejlepší kamarádky, a proto svůj 

příslib ruší. V tomto případě skončilo vyjednávání bez kladného výsledku. Dodnes netuším, a 

ani nemám možnost zjistit, zda se jednalo o skutečný či smyšlený důvod. Její postoj jsem 

musela akceptovat. 

  

Výzkumné otázky 
 

Z deseti přepisů rozhovorů jsem se snažila získat především dojmy pamětníků a informace 

týkající se jak jejich tehdejšího, tak i dnešního cestování. Vzpomínky jsem uvedla do kontextu 

dějin života plynoucího, nikoli ustrnulého bez kontaktu se současností. Otázky se týkají 

cestování „tehdy“ i „dnes“. Volila jsem je tak, abych postupovala od širších souvislostí 

cestování a cestovního ruchu ke konkrétnímu jevu rekreací.  

 

Jaké jiné možnosti cestování než přes odbory lidé využívali? Které destinace při svých 

cestách preferovali? Cítili se při jejich výběru něčím limitováni? Bylo cestování finančně 

nákladné v poměru k příjmům? Jakými dopravními prostředky cestovali? Jakým způsobem 

získávali rekreační poukazy? Rozlišovali narátoři mezi rekreací nabízenou jim podnikem a 

odborovou organizací? Jaká byla úroveň ubytovacích služeb? Vnímali změny v nabídce a 

přístupu rekreantů v průběhu doby, kterou pamatují?  
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Ve vztahu k současnosti padly následující otázky. Jaké jsou jejich možnosti cestování tehdy a 

dnes? Kam a s kým dnes cestují? Mají dnes zkušenosti s příspěvkem na rekreaci nebo 

využitím rekreačního střediska u svého zaměstnavatele?  

 

Narátorkám jsem pokládala otázky, které jsem si připravila předem, i ty, které vyvstaly během 

rozhovoru. Data získaná prostřednictvím předem připraveného seznamu otázek mi usnadnila 

následnou komparaci tematických segmentů.  

 

Analytické a interpretační postupy 
 

Analýzu a interpretaci komplexu osobních prožitků a názorů narátorů, které se pojí ke 

zkoumanému fenoménu, jsem provedla na pozadí hospodářské, politické a sociální situace 

doby 70. a 80. let 20. století.  

 

Orálním historikům se osvědčila obsahová a psychologická analýza, jež vychází z práce 

Steinara Kvaleho.132 Přepis rozhovoru jsem kondenzovala (odlišila podstatná sdělení od 

podružných) a pomocí barevných štítků vytvořila index prvků, jež se vztahovaly 

k výzkumným otázkám (např. „Na to bylo potřeba jako hodně, hodně šetřit. Zvláště když byly 

potřeba ty devizové, jako, příspěvky a tak.“).133 Nejkomplexnější byla výpověď narátorky 

„studentky-průvodkyně“. Možnosti a potíže účastníků zájezdů uváděla v socioekonomicko-

politickém kontextu: „V tom Rumunsku, tam se moc, jako tolik, tolik se tam nekšeftovalo. 

Tam byla dost jako ostraha za Ceausesca a ty lidi se báli. Tam jako to nekvetlo v rozměrech 

Sovětského svazu a Bulharska.“134 

 

Okruhy dat získaných z odpovědí jsem rozdělila do témat (např. poměr mezd a výdajů na 

cestování, legislativa) jsem poté komparovala s poznatky z archivního výzkumu, pramenů a 

literatury. Při tomto typu analýzy je nutné vzít v potaz i osobnost narátora. Jeho osobní reflexe 

přináší jedinečnou perspektivu s přihlédnutím ke specifikům paměti (např. selektivita, 

zapomínání).135 Informace o současných aktivitách narátorů mohou vypovídat o jejich 

životním stylu a charakteru. V případě narátorky A. Z. mohl být rozhovor ovlivněn 
                                                 
132 Vaněk, 2011, s. 175. 
133 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
134 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
135 Charles T. Morrissey, prezident OHA v letech 1970-1971. Vaněk, 2008, s. 73. 
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přítomností jejího přítele, ačkoli do rozhovoru nezasahoval. Rozhovor s narátorkou I. V. 

probíhal za přítomnosti jiného člena domácnosti, fenky, která jí poskytuje emocionální 

komfort.    

 

Výsledkem interpretace je specifikace postojů narátorů, jejich motivů, dojmů a názorů 

na cestování a odborářské dovolené - jaký pro ně osobně měly cestování a rekreace význam, 

jak je vnímají z dnešní perspektivy. Podmínkou je pochopení významů tak, jak jej vnímají 

narátoři,136 aby mohly být uvedeny do historického kontextu získaného z dalších pramenů a 

literatury.137  

 

Hodnocení kvality výzkumu 
 

Při hodnocení výzkumu bývá sledována konzistence mezi výzkumnými otázkami, tématy 

analýzy a interpretace. Před výzkumem i během něj jsem přeformulovala téma, otázky i 

kritéria výběru narátorů. Rozhovory jsem vedla semistrukturované, neboli „strukturované do 

určité míry“.138 Získaná data jsem porovnávala s přihlédnutím ke kontextu. Každý rozhovor, 

pramen i literatura jsou samy o sobě již interpretací. Nestrannost narátora i badatele je 

nereálná. Pravdy, které badatel nalézá, jsou kontextuální, nikoli absolutní a jeho pohled je jen 

jedním z možných. Pro ujasnění významů jsem v rámci možností vedla s každou narátorkou 

dva rozhovory,139 jejichž neredigované přepisy budou pro další badatele přístupné (ověřitelné) 

v archivu ÚSD AV. 

 

Během jednání s narátorkami jsem se řídila etickým kodexem České asociace orální historie, 

o. s.. Před zahájením rozhovorů byly narátorky seznámeny se svými právy vyplývajícími 

z podpisu Smlouvy o poskytnutí rozhovoru, metodologií orální historie, místem uložení 

nahrávek a přepisů rozhovorů. Narátorky měly zájem přečíst si hotovou práci, ale nechtěly se 

podílet na úpravách přepisu rozhovorů a jejich interpretaci. Každému rozhovoru předcházela 

a po něm následovala společenská až přátelská konverzace pro uvolnění atmosféry. 

 

                                                 
136 Emická perspektiva. 
137 Etická perspektiva. 
138 Dostupné 2. 8. 214 z http://www.comp.dit.ie/dgordon/Podcasts/Interviews/chap15.pdf. 
139 Vaněk-Mücke, 2011, s. 194 
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Na počátku výzkumu jsem považovala za vhodné, ujistit narátorky o tom, že jsem si vědoma 

dobové reality, tj. že členství v ROH bylo takzvaně dobrovolně povinné a nebylo spojeno 

s členstvím v KSČ a k obojímu přistupuji bez předsudků. Přípravná práce, která spočívala ve 

vyhledání pramenů a odborné literatury pro snadnější porozumění dobovým výrazům a 

obsahu pojmů, probíhala před jednotlivými rozhovory i mezi nimi. 

 

Respekt k postojům narátorek se ukázal jako zásadní prvek při vyjednávání o zachování 

jednoho rozhovoru pro výzkum. Při projednávání traumatických témat jsem si byla vědoma 

badatelské povinnosti nenarušit integritu narátorek.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR 
Dovolená ROH  

 
 

33 
 

EMPIRICKÁ ČÁST 
 
„Je zcela zjevné, že cestování s sebou nese prožívání, kvůli kterému je také mnohé cestování 

vůbec podnikáno.“140 

 

Cestovní ruch je součástí „celkového kontextu každé epochy“,141 není odtržen od běžného 

života. Bývá zkoumán jako součást kulturní politiky a dějin mentalit. Mám však za to, že 

v éře normalizace, která kladla důraz na materiální hodnoty, je nutné zvážit rovněž tuto 

determinantu jednání pamětníků.  

 

Aspekty cestovního ruchu  
 

Cestování se odehrává v pracovním nebo volném čase, někdy dokáže cestovatel obě roviny 

skloubit. Volným časem je obecně označován čas mimo pracovní dobu, v němž si „člověk 

sám volí své aktivity a realizuje v nich svou osobnost“.142 K volnočasovému cestování může 

existovat více motivů. Jednou z možností jejich třídění jsou hlediska zdravotní (welness, 

sport, odpočinek), kulturní (vzdělání), společenská (prestiž, rodina, nové kontakty), 

náboženská (sebepoznání) a psychologická (únik z rutiny běžného života).143 Motivační 

faktory zahrnují tradici, mentální a sociální charakteristiky cestovatelů. Čím méně nabídky a 

čím nižší je její kvalita v domácí zemi, „tím silněji působí tendence po vycestování za 

hranice; tato tendence ještě zesílí, bude-li cestování zároveň součástí národní tradice a 

společenského vědomí“.144  

 

V prostředí Československ tato tradice existovala u vyšších společenských vrstev již v 19. 

století. Zaměstnanci přepravců spadajících pod ministerstvo dopravy (např. Československé 

státní dráhy) mohli využívat zvýhodněný tarif, tzv. režijky neboli slevu na jízdném. S nimi i 

rodinní příslušníci a osoby s nárokem na zvýhodněné jízdné.145 U nižších sociálních vrstev 

                                                 
140 Štyrský – Šípek, 2011, s. 59. 
141 Štemberk, 2012, s. 32. 
142 Chatař, č. 4/1979, s. 73. 
143 Štyrský – Šípek, 2011, s. 124-125. 
144 Novák, 1983, s. 19. 
145 Partyzáni, vyšší funkcionáři strany aj. První zvýhodněné tarify existovaly už r. 1908. „Naopak osoby 
německé národnosti, které neměly osvědčení o národní spolehlivosti, nesměly vlaku používat vůbec. … V letech 
1981-1984 sloužily zaměstnancům průkazky s modrými deskami, v letech 1985-1993 průkazy s kmenovým 
listem (a přelepkou ČSD přes fotografii).“ Od 31. prosince 1980 se na režijní průkaz cestovalo bez nutnosti 
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byly možnosti cestování podporovány výrazněji po druhé světové válce nabídkou 

odborářských rekreací. Narátorka, cestující v dětském věku s rodiči, se domnívá, že ubytování 

v hotelu v 60. letech nebyl nadstandard. „No tehdy to právě asi nebyl nějakej luxus. No, 

možná, že právě lidi spíš moc nejezdili. […] Byli rádi, když vůbec někdo přijel třeba z těch 

lidí. Nevím, čím to bylo.“146 

  

V programovém prohlášení k 5. pětiletce (1971-1975) si vláda mimo jiné vytyčila „věnovat se 

[v součinnosti s národními výbory] otázkám dalšího rozmachu cestovního ruchu, aby mj. 

přispíval k vzájemnému prohlubování přátelství s lidem socialistických zemí“.147 Ve sféře 

rozvoje cestovního ruchu měl výkonnou moc Vládní výbor pro cestovní ruch, jehož struktura 

se změnila v souvislosti s federalizací. Vrcholnému federálnímu vládnímu výboru, který 

fungoval v letech 1971-1982, byl podřízen Vládní výbor pro cestovní ruch SR, jenž byl 

založen v roce 1970, a v roce 1973 vznikl Vládní výbor pro cestovní ruch ČR.148    

 

V 80. letech „lidé hlavně potřebovali tu finanční podporu, kterou rádi využívali, ale už si 

vybírali sami.“149 Při nedostižnosti vyššího standardu a nutnosti včasného přihlášení 

s nejistou vyhlídkou přidělení poukazu do žádaných lokalit byla jednou z alternativ 

rekreačního pobytu chata či chalupa. Fenomén chataření a chalupaření měl za normalizace 

výrazně rostoucí tendenci a významně modifikoval cestovní ruch v ČSSR. Spojoval v sobě 

prvky vlastnictví, možnosti vidět výsledky své vlastní práce a teoreticky také odpočinek. Na 

nedostatečné kapacity v domácím cestovním ruchu ve sledovaném období lze usuzovat z 

nárůstu počtu lůžek od roku 1989 do roku 2005 z 196 637 na 435 993. Počet zaměstnanců 

cestovního ruchu vystoupal z 89 520 v roce 1990 na 169 718 v roce 2005.150 

 

Cestovní ruch se dělí z geografického hlediska na domácí a zahraniční, z časového na 

krátkodobý a dlouhodobý, ze sociálního na individuální a hromadný, z hlediska směru na 

aktivní (příjezdový, incoming) a pasivní (výjezdový, outgoing), podle zdrojů úhrady na volný 

a vázaný. Determinujícím aspektem této práce je vymezení cestovního ruchu na volný a 
                                                                                                                                                         
zakoupit jízdenku. Navrátil, Martin: Mimotarifní výhody nejsou jen výsadou železnic. Dostupné 15. 6. 2014 
z http://www.4koridor.cz/archives/5281/ 
146 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
147 Z programového prohlášení vlády ČSR, 20. prosince 1971. Květy č. 1, ročník XXII z 8. 1. 1972. 
148 Vznikl přeměnou z Českého výboru pro cestovní ruch, který od roku 1969 působil při MVO. Oba výbory 
přetrvaly i rok 1989. Mücke, 2013, s. 114. 
149 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
150 Beránek Jaromír, s. 112. In: Cestování včera a dnes, ročník 4, č. 3 (2007). 
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vázaný. V rámci vázaného cestovního ruchu narátoři cestovali prostřednictvím cestovních 

kanceláří nebo profesních, zájmových či společenských organizací včetně ROH. Zájezdy a 

rekreace zahrnovaly dopravu a ubytování, případně stravování a služby průvodce. Jednalo se 

o krátkodobé víkendové zájezdy a delší rekreační pobyty, které narátoři realizovali v době 

dovolené na zotavenou. Její standardní délka činila tři kalendářní týdny, zaměstnanci, jimž 

bylo méně než 32 let, měli nárok na dva kalendářní týdny.151 Specifikem byla lázeňská péče 

v gesci ROH.152  

 

Do volného cestovního ruchu řadím cesty a pobyty narátorů, na něž vyjížděli sami, bez 

zastřešení jakoukoli organizací. Ubytováni mohli být u příbuzných a přátel, v pronájmu153 

nebo ve svém vlastním rekreačním objektu. Hromadnou dopravu používali i poté, kdy si 

koupili osobní vůz, pokud to bylo úspornější. Náklady plně hradili ze svého. Destinace si 

volili sami, stejně jako program pobytu.  

 

Duch doby 
 

Cestovní ruch, postavení, smýšlení a jednání obyvatelstva ve sledovaném období bylo 

ovlivněno aktuální politickoekonomickou situací. Mezi světovými válkami přestal být 

v Evropě pojem sociální stát spojován se socialismem.154 Nepřijetí Marshallova plánu 

znamenal počátek cesty budování socialismu. Po temných padesátých letech nastala „šťastná 

60.“, která však netrvala dlouho. Ukončila je sovětská okupace. Demokratického „socialismu 

s lidskou tváří“155 se dosáhnout nepodařilo.  

 

Na pozadí politickými normami vymezeného obrazu pokrokového socialistického života v 70. 

a 80. letech 20. století se rozvíjel pragmatický reálně-socialistický životní styl, který bývá 

nazýván konzumním socialismem. V bipolárně rozděleném světě byl ovlivňován děním nejen 

na Východě ale i západními trendy. Je těžké srovnávat „konzumnost“ spotřebitelů ve stejném 

                                                 
151 Délku dovolené na zotavenou stanovil § 100 zákona č. 20/1975, kterým se měnila některá další ustanovení 
zákoníku práce. Po 15 odpracovaných letech měl pracovník nárok na 4 týdny dovolené. Vychovatelé a učni měli 
nárok na 4 týdny, horničtí učni na 5 týdnů, učitelky mateřských škol na 6 týdnů, učitelé na 8 týdnů. V profesích, 
na nichž měla „socialistická společnost prvořadý zájem“, měli zaměstnanci týden plné dodatkové dovolené 
navíc. Pudík-Týc, 1981, s. 7-112.  
152 Rákosník-Tomeš a kol., 2012, s. 238. 
153 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
154 Rákosník-Tomeš a spol., 2012, s. 42. 
155 V Maďarsku budoval J. Kádár od r. 1963 „gulášový socialismus“. Nálevka, 2000, s. 5 a 35. 
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časovém úseku v rozdílných ekonomikách – západní tržní a východní plánované. Přítomnost 

pěti divizí „osvoboditelů“ na území ČSSR a násilná sovětizace vyvolávaly ve většině obyvatel 

nelibé pocity. Za jejich veřejné vyjádření je mohl čekat existenční postih,156 i když mírnější 

než v 50. letech. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti od XIII. sjezdu KSČ, 

přednesené v roce 1970, vedlo k postupné depolitizaci většiny společnosti. Do roku 1972 byly 

zhruba 2 mil. občanů postiženy čistkami,157 které zasáhly i ÚRO.158 Obyvatelstvo novou, 

poinvazivní, vládu bojkotovalo.159 Okupace země a sovětizace kultury vedoucí k izolovanosti 

od nesocialistických států občany nenadchla stejně jako důsledky federalizace.160  

 

Nálada obyvatelstva byla zřejmá i po vítězství mužstva ČSSR nad mužstvem SSSR v na 39. 

mistrovství světa a 50. mistrovství Evropy v ledním hokeji v dubnu 1972. Fanoušci a fanynky 

ho vnímali jako zadostiučinění za vojenskou intervenci v roce 1968,161 což koresponduje 

s vyjádřením narátorky: „v roce 1968, když to povolilo trochu, tak některý známý holky odešly 

do Anglie, jako au-pairky. A já jsem si tak říkala, že až se vyučím, tak tam půjdu taky. … 

Jenomže v roce 69 přišli Rusáci a bylo to všechno zase, jak bylo“.162 Změny probíhaly 

postupně od roku 1969, nikoli ihned po srpnové invazi.163 Ještě v roce 1969 by ani historika 

Oldřicha Tůmu „nenapadlo, že to nabere tak rychlý obrat a spád“.164 Alegorii doby pro něj 

představovalo schodiště, kterým se vcházelo na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. 

Nejprve tam byla „počátkem podzimu 1969 posmrtná maska Jana Palacha, pak zmizela a byly 

tam nějaké květiny […] pak tam byl Komenský, no a od jara 1970 tam byla Leninova busta, 

                                                 
156 Nejčastěji se jednalo o trestní stíhání, potíže při hledání zaměstnání či zamítnutí vyššího vzdělání dětí 
postižených. Nálevka, 2000, s. 220. Z KSČ bylo vyloučeno přes 80 tisíc členů a vyškrtnuto (za pasivitu) přes 240 
tisíc lidí. Vyloučení bylo přísnějším trestem než vyškrtnutí. Maňák, 1997.  
157 Třídní výběr studentů byl zrušen v roce 1963 a obnoven v roce 1970. Kaplan, 1993, s. 74. 
158 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 384, inv. j. 1495/II - Usnesení vlády ČSSR z 1. 10. 1970, č. 231 a usnesení 
předsednictva ÚR ČS ROH z 6. 1. 1971. 
159 Zvýšenou nemocností, fluktuací, zmetkovostí, mzdovou nekázní, rozkrádáním socialistického majetku. 
Kaplan, 1993, s. 75. 
160 Více Slováků ve federálních institucích, zakládání slovenských ministerstev s vyššími mzdami než v českých 
zemích (opory normalizace), zaostávání mezd slovenských dělníků za českými. Na Slovensku byly dopady 
perzekucí po r. 1968 mnohem slabší a tamější inteligence na nich vydělala. Kaplan, 1993, s. 78-83. 
161 Mužstvo SSSR, které bylo vítězem po předchozích devět let, prohrálo 20. dubna zápas s ČSSR 2:3. Výsledné 
pořadí: 1. ČSSR, 2. SSSR, 3. Švédsko „První vzájemný zápas skončil ještě remízou 3:3. V tom druhém ale i díky 
dvěma slepeným gólům pozdějších emigrantů Nedomanského a Fardy slavně zvítězili Čechoslováci 3:2. Tři 
roky po okupaci Československa se hokejoví fanoušci dočkali "pomsty za rok 1968" a s ní i vytouženého zlata.“ 
Dostupné 25. 4. 2013 na http://www.lidovky.cz/ln-infografika.asp?grafika=historie-ms-v-hokeji  
162 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková-Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
163 Pohřeb Jana Palacha 25. 1. 1969 byl protestem proti pokračující okupaci. 17. 4. 1969 byl odvolán A. Dubček. 
Koncem roku 1969 byly rozpuštěny závodní rady aktivizující zaměstnance proti sovětizaci a ČSSR získala 
nepřímý devizový úvěr od SSSR (prováděl zahraniční platby za Československo). Hejzlar, 1991, s. 150- 175.   
164 Rozhovor M. Vaňka s Oldřichem Tůmou, ředitelem ÚSD AV. In: Kocian-Otáhal-Vaněk, 2010, s. 7-8. 



Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR 
Dovolená ROH  

 
 

37 
 

která tam asi vydržela dalších dvacet let”.165 Přesto byl po celou dobu počet turistů cestujících 

do SSSR poměrně vysoký.       

 

Za dvě desetiletí proběhly změny ve všech oblastech života v ČSSR. Do produktivního věku 

se dostala generace narozená po druhé světové válce, která měla jiné, vyšší, požadavky než 

generace předchozí. Šedá ekonomika expandovala v souvislosti s neuspokojenou poptávkou a 

se znalostmi o možnostech za hranicemi, které občané získávali během pracovních cest, 

návštěv příbuzných ze zahraničí, z vysílání ilegálních rádiových a příhraničních televizních 

stanic.166 Ve společnosti rozdělené na „řídící a řízené“167 nabývala na významu snaha o 

dosažení vyšší životní úrovně jednotlivce, což bylo prostřednictvím seberealizace 

v zaměstnání dosti obtížné. Dalšími impulsy vedoucími k projevu nespokojenosti se 

stávajícím vedením země byla nekompetentnost a nemorálnost některých funkcionářů,168 

rostoucí individualismus, zasutá zkušenost uvolnění a nadějí z 60. let a události v okolních 

zemích. Podle Václava Bělohradského nezískaly socialistické ideje kulturní hegemonii, 

protože nefungují, a proto nebyl socialismus ve své čisté (nedemokratické formě) 

realizovatelný.169 Podle jiných autorů byla důvodem také štědrost normalizace, jejíž náklady 

rostly rychleji než národní důchod. Simultánně rostl i počet sociálně potřebných. Do takto 

fungujícího režimu stačilo „trochu ťuknout“, aby se zhroutil.170  

 

Západní vlády musely vzít v potaz nespokojenost svých občanů s redukcí sociální ochrany, 

výdaji na zbrojení a zahraničními vojenskými konflikty. V důsledku slábnoucích sociálních 

jistot tak dospěla generace rebelů z 60. let k deziluzi a individualizaci. Na obou stranách 

železné opony probíhal výrazný vědeckotechnický pokrok, posun od solidarity 

k individualizaci, konzumu a poměřování jedinců podle sociálního a finančního bohatství. 

 

 

                                                 
165 Tamtéž. 
166 Mücke: „Před oponou, za oponou…“ In: Vaněk, 2009, s. 174-211. 
167 Holý, 2001, s. 28 
168 V roce 1988 vzrostl počet stížností pracujících na „nemorální jednání funkcionářů“. Kalinová: Dělníci 
v normalizaci, s. 53. 
169 Reálný socialismus zevnitř a zvenčí. Dostupné 11. 11. 2014 z http://www.novinky.cz/kultura/salon/188283-
realny-socialismus-zevnitr-a-zvenci.html. 
170 Rákosník-Tomeš a spol., 2012, s. 190. 
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Příjmy a výdaje 
 

Generace rodičů narátorů zažila strádání za druhé světové války. Byla spořivá, neutrácela za 

to, co považovala za zbytné. Mnohdy rádi cestovali s rodinou a tím narátorům přiblížili 

prožitky spojené s cestováním. Náklady na pobyt v Alpském hotelu171 ve Špindlerově Mlýně 

v 60. letech narátorka dnes již pouze odhaduje. „Nevím, jestli se nepletu. Je to doba. Takže to 

berte s rezervou, v tom alpským hotelu to bylo okolo 600 korun pro tři osoby na týden, […] 

vzhledem k těm platům, který na nějaký úrovni byly, tak šlo.“172 Přestože si jiná narátorka 

nevzpomněla na ceny, byly dle jejího mínění rekreace ROH „vopravdu jako levný, levný na 

to, že to bylo ubytování s jídlem, tak to bylo velice levný.“ Sama „neměla velkej plat“, a 

přesto si mohla rekreaci dovolit každý rok, aniž by to nabouralo její rozpočet.173 O 

konkrétních příjmech narátoři nehovořili, nestěžovali si, že by s příjmy nevycházeli. Výdaje 

na cestování zvládali z vlastních prostředků, nepůjčovali si na ně. 

 

Cílem novely zákona č. 153/1969 Sb., zákoník práce, jež omezovala možnosti participace 

závodních rad na ochraně pracujících, bylo upevnění pracovní kázně.174 Od roku 1969 byly 

mzdy určovány závaznými limity centrálního řízení a zvyšovaly se pomalu. Po denivelizaci 

mezd175 se zvýšil pracovní výkon, ale i spotřeba lihovin.176 V první polovině 70. let se mzdy 

zvýšily o 3,6 %, v letech 1975-1980 o 3,1 %. Do druhé poloviny 80. let vzrostly mzdy o 2 % a 

poté již jen o 0,2 %.177  

 

V letech 1970-1975 vzrostly důchody v průměru o 15 %.178 Nejnižší sociální důchod činil 500 

Kčs pro jednotlivce a 850 Kčs pro dvojici,179 mnozí důchodci byli i nadále nuceni pracovat, 

                                                 
171 Postaven v roce 1920. http://www.alpskyhotel.cz/  
172 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
173 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. Srovnání příjmů a cen v čase je 
problematické, avšak v poslední době častěji publikované. Z obecného srovnání průměrné nominální mzdy 
z roku 1989 a 2014 vyplývá, že „kupní síla valné většiny obyvatelstva se v Česku od roku 1989 zvýšila“, protože 
mzdy a důchody rostly rychleji než inflace a ceny. To však neplatí pro lidi pobírající minimální mzdu a některé 
důchodce. Deník E15 z 14. 11. 2014, s. 16-17. 
174 Zákoník práce byl znatelně novelizován v roce 1969 v souvislosti s normalizačními čistkami (zákon č. 
153/1969 Sb. o propouštění politicky nežádoucích zaměstnanců), v roce 1975 s přijetím některých dohod 
Mezinárodní organizace práce a v roce 1988 s liberalizačním zákonem č. 188/1988 Sb. o změnách v řízení 
národního hospodářství. Rákosník-Tomeš a kol., 2012, s. 239.  
175 Zásady rozvoje komplexní socialistické racionalizace v ČSSR (racionalizace práce a mzdových soustav) byly 
schváleny vládou v červnu 1971. Koucký-Říha, 1972, s. 33.   
176 Kaplan, 1993, s. 76. 
177 Kalinová: Konec nadějím…, 1999, s. 37 a Kalinová: Dělníci v normalizaci, 2012, s. 34. 
178 Kaplan, 1993, s. 68. 
179 Kalinová, 1999, s. 53. 
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aby se uživili. Osobní důchody zaměstnanců odborových rad se v 80. letech pohybovaly mezi 

2 000 Kčs až 3 000 Kč. Poradci předsedy ÚRO byl přiznán důchod ve výši 3 400 Kčs,180 jenž 

překračoval i tehdejší průměrnou mzdu. Pokles porodnosti byl motivem k zavedení 

mateřského příspěvku (1970), zvýšení podpory při narození dítěte z 1 000 Kčs na 2 000 Kčs 

(1971), růstu dětských přídavků a poskytování novomanželských půjček (1973).181 Přesto 

počet dětí pobírajících tzv. nutnou sociální pomoc (tj. příplatky na výživu) vzrostl.182 V letech 

1971-1974 se zvýšily mzdy, spotřeba nikoli.183 Průměrná měsíční mzda v roce 1971 činila 

2 046 Kč,184 v roce 1977 téměř 2 500 Kčs.185  

 

Jedním ze způsobů, jak si zvýšit příjem byla práce v zahraničí. Mezi exponovanými profesemi 

s možností výjezdu do zahraničí figurovali například námořníci, inženýři a technici.186 Po 

návratu si mohli koupit i dražší zahraniční vůz. Základní model Škody 105 S stál 56 000 Kčs, 

litr benzínu Special 4,30 Kčs a benzínu Super 5,40 Kčs.187 Ve druhé polovině 70. let rostly 

investice do těžkého průmyslu na úkor služeb. Zvýšené ceny dovážených surovin měly dopad 

i na devizovou politiku státu. Bytová situace byla nadále neuspokojivá.188 Úspory 

obyvatelstva stouply ze dvou příčin – nasyceností poptávky předměty dlouhodobější spotřeby 

a nemožností sehnat požadované zboží. 

                                                 
180 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 187, inv. j. 689/II - Usnesení předsednictva ÚRO ze dne 8. 6. 1983. Udržení 
stávajícího příjmu i po dosažení důchodového věku bylo možno rozvázáním pracovního poměru a 
„znovupřijetím jako důchodce“ do pracovního poměru na omezenou dobu bez krácení důchodu. Samostatnému 
referentovi ÚR ČS ROH byl ponechán plat 2 850 Kčs. VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 378, inv. j. 1479/I/2 - 
Návrh usnesení sekretariátu ÚRO ze dne 4. 2. 1971. 
181 Sociální program byl přejat z let 1966-1968. Mateřská dovolená byla prodloužena na 26 týdnů již v roce 
1968.  
182 Z 18 000 v roce 1972 na 26 000 v roce 1975. Kaplan, 1993, s. 68-69. 
183 Podle Kaplana, 1993, se nezvýšila spotřeba. Srovnej: Výsledkem redukce maloobchodních cen v letech 1971-
1973 byl „zvýšený prodej výrobků se sníženými maloobchodními cenami, jako např. chladniček, robotů, mixerů, 
záclon, punčoch a jiných textilních výrobků ze syntetických vláken.“ Dostupné 11. 9. 2014 z 
http://www.psp.cz/eknih/1971fs/slsn/stenprot/012schuz/s012005.htm 
184 Rudé Právo 1972, č. 152, ročník 52 z 30. 6. 1972, s. 1. 
185 Major: Byl to váš rok 1977, 2012, s. 24. 
186 V 70. letech jezdívali nejčastěji na montáže do SSSR, Afriky a na Blízký východ. Pracovní smlouva byla 
zpravidla na 4 roky a z výdělku si pracovník mohl „postavit rodinný domek, koupit zahraniční automobil a ještě 
mu něco zbylo na valutovém účtu.“ Tamtéž, s. 25.  
187 Tamtéž, s. 13. 
188 Relativně vysoký přírůstek nových bytů, jenž se uskutečňoval často na úkor kvality a velikosti, se v čistém 
výsledku snižoval o úbytek starých, údržba pokulhávala. Průměrná obytná plocha bytu se zmenšovala. Kaplan, 
1993, s. 69-70. V roce 1977 bylo dokončeno 88 000 nových bytů, přes 50 % z nich na sídlištích velkých měst 
(Jižní Město, Bohnice, Petržalka). Major: Byl to váš rok 1972, 2012, s. 29. 
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Zvýšení cen v 80. letech devalvovalo jak reálné mzdy, tak zvýšené sociální dávky.189 Vyšší 

vzdělání žen a plánované rodičovství s omezením na maximálně dvě děti vedly, mimo jiné, 

k poklesu porodnosti.190 Nevyvážená nabídka trhu a „nadplánovaný“ růst příjmů obyvatelstva 

vedly vládu k omezení výše některých půjček a snaze usměrnit výše mezd.191 Rozdíly ve 

mzdách se odvíjely od fyzické náročnosti průmyslových odvětví, kategorií pracovníků, 

genderu,192 věku, postavení zaměstnání a politické spolehlivosti,193 méně již podle 

kvalifikační náročnosti.194 Podle průzkumu z druhé poloviny 80. let zesiloval požadavek 

předsedů závodních organizací na přenesení odpovědnosti za stanovení mezd, včetně 

motivačních složek, na ředitele podniků.195 Významným podnikovým účtem byl fond 

kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP), z něhož podniky dle svých sociálních plánů 

přispívaly k uspokojování potřeb svých zaměstnanců i v oblasti cestování.196  

 

V 80. letech se prioritou národního hospodářství stala výstavba jaderné elektrárny 

Dukovany.197 Výstavba bytů zpomalila,198 zbožím dlouhodobé spotřeby se trh víceméně 

nasytil a nové bylo cenově nedostupné či těžko „k sehnání“.199 Lidé na ně nemohli anebo 

nechtěli vynakládat své příjmy. Úspory směřovali do oprav stávajícího majetku a výstavby 

povoleného nemovitého osobního majetku – družstevních bytů, rodinných domů, chat            

a chalup.  Nová počítačová technologie mnohdy usnadnila práci fyzickou anebo psychickou. 

                                                 
189 Koncem 70. let ceny energií, nápojů a dětského oblečení, v 80. letech nájemného, masa, alkoholu a tabáku. 
„V 80. letech se zvýšila doba další mateřské dovolené z dvou na tři roky a výše příspěvku z 500 na 800 Kčs 
měsíčně.“ Kalinová: Dělníci v normalizaci, 2012, s. 40. „V roce 1985 byl zaveden mateřský příspěvek pro 
všechny matky již od prvního dítěte.“ Kalinová, 1999, s. 48. 
190 Od roku 1986 byly ke třem dnům na ošetřování nemocného dítěte přidány další dva. 
191 Vyhláškou č. 98/1985 Sb. VOA, fond ÚRO-Předs., karton 215, inv. j. 752/29/informace - Informace o 
mzdovém vývoji za rok 1988 v ČSSR určená pro schůzi předsednictva. 
192 Průměrné mzdy žen byly nižší o 32 až 40 %. Rozdíl se snižoval s růstem kvalifikace žen. Kalinová: Dělníci v 
normalizaci, 2012, s. 36. 
193 Politická spolehlivost nahrazovala „ukazatel kvalifikace“. Kalinová: Dělníci v normalizaci, 2012, s. 37. 
194 Tamtéž, s. 38. 
195 Byl zaveden Program zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy. Rozdíl mezi dělníky hlubinné těžby a 
zpracovatelského průmyslu mohl dosáhnout až 86 %. Další vývoj mezd ovlivnily požadavky na růst mezd a 
realizace „mzdově politických opatření podle usnesení vlády ČSSR č. 136/87 a č. 247/87“. Tamtéž, s. 34.   
196 Byly financovány z podnikových nákladů a zisku. Přispívalo se z nich na rekreace, dětské tábory, podpory 
pro pracující ženy, podnikové byty, deputáty (uhlí, krmné obilí), cestování do zaměstnání, závodní stravování. 
Opluštilová, 2010, s. 21 a Kalinová: Dělníci v normalizaci, 2012, s. 40-41.  
197 Budována od roku 1978. První blok byl spuštěn v roce 1985 a čtvrtý v roce 1987. V SRN byl v té době 
zahájen prodej kompaktních disků (CD). Major: Byl to váš rok 1982, 2012, s. 11. 
198 Byla dokončena pražská sídliště Černý Most a Košík. Tamtéž, s. 29.  
199 V období let 1971-75 a 1976-80 se prodej automobilů, praček a odstředivek mezi oběma obdobími zvýšil o 
zhruba 11 %, prodej chladniček, mrazniček, rozhlasových přijímačů a televizorů poklesl o cca 4 %. Kelemen, 
Pachinger, 1986, s. 7. V ČSSR byl v přepočtu jeden osobní automobil na sedm obyvatel. V Tuzexu se prodával 
Ford Escort 1300 za 23 500 bonů. Škoda 105 stála 53 110 Kčs, litr benzínu Normal 7,50 Kčs, Special 8 Kčs. 
Tamtéž, s. 11. 
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Mzdy pracovníků podle hlavních skupin zaměstnání za červen roku 1984 

 
Skupiny zaměstnání Průměrné mzdy Mzdové relace 

Dělníci a zpracovatelé 3 086 100,0 

Zemědělští dělníci 3 170 102,7 

Dělníci při těžbě, v hutnictví a energetice 4 174 135,2 

Stavební dělníci 3 177 102,9 

Provozní a obsluhující dělníci 2 564 83,7 

Techničtí pracovníci 3 708 120,1 

Pracovníci řízení a právy 3 216 104,2 

Pracovníci školství, kultury a zdravotnictví 3 011 97,5 

Pracovníci vědy, výzkumu a vývoje 4 052 131,3 

 

Tab. 1: Mzdy pracovníků podle hlavních skupin zaměstnání za červen roku 1984.200 V roce 1988 

činila průměrná mzda 3 143 Kčs.201 

 

Prodej nedostatkového zboží a část služeb fungovaly v oblasti šedé ekonomiky, z níž se 

rekrutovala část finanční elity země.202 V systému, který dlouhodobě devalvoval hodnoty,203 

jednali lidé z ekonomického hlediska racionálně.204 Počátkem 80. let vláda povolila drobným 

pěstitelům prodávat plodiny v tržnicích s cílem zlepšit zásobování obyvatelstva. Příbuzní a 

přátelé na venkově zásobovali městské obyvatele v rámci soukromých „podpůrných sítí“.205 K 

30. lednu 1982 byly zvýšeny ceny potravin. V Polsku takový krok vedl k revoltě, v ČSSR 

nikoli. 

 

Kromě mezd tvořily podstatnou část příjmů rodin sociální dávky, daňové úlevy a bezplatné 

služby dotované ze státního rozpočtu, respektive sociálního zabezpečení a členských 

                                                 
200 Kalinová: Dělníci v normalizaci, 2012, s. 35 a Kalinová, 1999, s. 93. 
201 Vyhláškou č. 98/1985 Sb. VOA, fond ÚRO-Předs., karton 215, inv. j. 752/29/informace - Informace o 
mzdovém vývoji za rok 1988 v ČSSR určená schůzi předsednictva. ÚRO. 
202 Tvz. „silná šedá zóna“ se vyvíjela mezi „komunistickou nomenklaturou“ a „aktivní opozicí“. Vládní 
rozhodnutí donutila občany existovat v „šedé ekonomice“. Nálevka, 2000, s. 220. 
203 Hodnoty jako byly solidarita, píle, poctivost, přátelství obětavost apod. Holý, 2001, s. 28-38. 
204 „Člověk ekonomický se řídí jediným cílem – maximalizuje svůj užitek (uspokojení) a minimalizuje své 
náklady.“ Holman, 2005, s. 5. 
205 Major: Byl to váš rok 1982, 2012, s. 25. 
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příspěvků.206 V sociálním státu se „systém distribuce mísil se systémem redistribuce“ a příjmy 

z „neoficiální ekonomiky“.207 Stát ovládal hospodářství prostřednictvím usměrňování 

nákupních tendencí obyvatelstva, a to i v oblasti cestování a rekreací. Podíl neplacených 

služeb vzrost od roku 1970 do roku 1987 z 53,2 % na 61 % zatímco podíl placených služeb ve 

stejném období klesl ze 46,8 % na 39 %. V roce 1985 byl poměr rekreace a tělovýchovy 

placené k neplacené 96,5 % k 3,5 %. U kultury a zábavy byl podíl obrácený, 28,2 % placené k 

71,8 % neplacené.208 Sociální výhody, dříve považovány za jistotu, začaly být tudíž vnímány 

jako samozřejmost. 

 

Koncem 80. let nadále rostla nespokojenost obyvatelstva se sociální politikou, jejím dopadem 

na mzdy, zásobování a životní prostředí.209 Lidé však stále řešili přednostně praktické otázky 

života, který si nechtěli komplikovat politickou angažovaností.210 Šeď ze svých životů211 

vytlačovali volnočasovými aktivitami, jimiž zvyšovali kvalitu svých životů, odreagovávali se 

od každodenních starostí a prožívali svou jedinečnost jak individuálně, tak v rámci zájmových 

společenství. Věnovali se sběru hub, sebevzdělávání, sportu a cestování.  

 

Administrativa cestovního ruchu 
 
Před válkou existovalo vázané devizové hospodářství a stát mohl omezit cestování 

konkrétního občana, pokud by tím byl ohrožen zájem či bezpečnost státu.212 Branná 

pohotovost státu skončila 31. 12. 1945, přesto vláda v lednu 1946 rozhodla o trvání omezení 

cestování. Ve státním zájmu nebylo, „aby obyvatelstvo někam cestovalo, protože tím státu 

ubývá pracovní síla a valuty.“213 Tento výklad přetrval s proměnlivou intenzitou do roku 

1989. Valuty stát přednostně investoval do znárodněného průmyslu, v cestovním ruchu byl 

permanentně nedostatek deviz. Od roku 1948 se stát snažil o minimální propustnost hranic, 

                                                 
206 V roce 1952 bylo zestátněno důchodové pojištění a zavedeno státní zdravotnictví. Nemocenské dávky začaly 
spravovat odbory. 
207 Kalinová: Dělníci v normalizaci, 2012, s. 38. 
208 Kalinová, 1999, s. 96.  
209 Vyšší dotace výrobků a služeb a reálný pokles příjmů. Kalinová: Konec nadějím…, 2012, s. 217-218. 
210 Kalinová: Konec nadějím…, 2012, s. 302-303. Vůči politice se vyhraňovali „tím, že ji nebrali na vědomí“. 
Otáhal, 2009, In: Vaněk, M.: Obyčejní lidé…?!, s. 253. 
211 Např. nemožnost pracovního postupu, studia i skutečně volného cestování. 
212 Podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 55/1928  K. Gottwald nikdy nedostal cestovní pas. 
213 Vázané devizové hospodářství existovalo před válkou i během ní. Avšak po znárodnění měla na devizové 
obchody monopol NBČS, devizy z aktivního cestovního ruchu byly používány na státní investice. V pasivním 
cestovním ruchu poptávka trvale převýšila nabídku.  Rychlík, 2007, s. 27-29. 
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obyvatele vnímal stále jako pracovní síly, jejichž ztrátou by ekonomicky utrpěl, pasy 

vydávalo ministerstvo vnitra, od roku 1952 ministerstvo zahraničních věcí.  

 

V důsledku uvolnění cestování po smrti Stalina a Gottwalda se počet cestovatelů do 

Československa i z něj v letech 1954-1955 zvýšil o 23%.214 Vládním nařízením č. 66/1963 

Sb. přešla agenda cestovních pasů z ministerstva zahraničních věcí na ministerstvo vnitra.215 

Dále byl zřízen Vládní výbor pro cestovní ruch,216 disponibilní příděl deviz pro pasivní 

cestovní ruch odpovídal 20 % příjmů deviz z aktivního cestovního ruchu,217 soukromé i 

hromadné výjezdy do kapitalistických zemí organizovala výhradně CK Čedok.218  

 

Dle zákona o cestovních dokladech č. 63/1965 Sb. nebyl doklad vydán, pokud byl občan 

trestně stíhán, odsouzen nebo jeho cesta nebyla v souladu se státními zájmy. Do zemí RVHP 

se cestovalo na zvláštní přílohy k občanskému průkazu219. Podle vyhlášky MV a MZV č. 

64/1965 Sb. se muselo žádat o výjezdní doložku i k vydanému pasu.220 Součástí žádosti byl 

souhlas zaměstnavatele, souhlas okresní vojenské správy221 a pro cestu do kapitalistického 

státu a Jugoslávie také devizový příslib222 nebo pozvání cizince, který hradil výlohy žadatele. 

Pravidla pro cesty do socialistických států se lišila v jednotlivých obdobích podle aktuální 

politické situace.223 

 

Účastníkům zájezdů vyřizovala doklady buď cestovní kancelář, nebo museli na krajské správě 

pasů a víz doložit navíc potvrzení o koupi zájezdu. Od roku 1966 již cestovní pasy zůstávaly 

trvale v držení občana. K srpnovému výročí v roce 1969 bylo cestování na Západ omezeno 

                                                 
214 Rychlík, 2007, s. 53. 
215 Při ministerstvu vnitra vznikla Správa pasů a víz jako autonomní správní orgán pro pasovou administrativu s 
 kancelářemi v krajích a okresech. Tamtéž, s. 63-64. 
216 Centrální orgán vydávající závazná nařízení pro všechny organizace v cestovním ruchu. Po 1. 1. 1969 přešly 
pravomoci na republikové výbory pro cestovní ruch v rámci republikových ministerstev obchodu. V letech 1971 
– 1982 byl opět zřízen federální Vládní výbor pro zahraniční cestovní ruch. Mücke, 2010, s. 196-197. 
217 V roce 1965 bylo zamítnuto 23 tisíc žádostí z důvodu nedostatku deviz. Povoleny byly výjezdy na pozvání a 
výměnné. Tzn., že pobyt občana ČSSR financoval cizinec nebo instituce. 
218 Diplomatické a služební pasy pro pracovníky zahraniční služby vyřizovalo nadále ministerstvo zahraničních 
věcí. Rychlík, 2007, s. 64.  
219 Lidově se nazývaly „výjezdní doložky“, ale nebyly jejich ekvivalentem. Tamtéž, s. 66-68. 
220 Viz. obrazová příloha, obr. 13. „Výjezdní doložky byly děleny podle počtu cest (jednorázové, stálé) a účelu 
cesty (služební, příp. diplomatické, soukromé).“ Tamtéž, s. 67. 
221 Muži podléhajících branné povinnosti ve věku 18-60 let před vycestováním museli odevzdat vojenskou 
knížku. 
222 Potvrzení banky o prodeji deviz žadateli. 
223 Nejbenevolentnější cizineckou politiku vůči občanům ČSSR mělo Maďarsko a Bulharsko. Rychlík, 2007, s. 
68. 
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zkrácením doby platnosti výjezdních doložek a omezením počtu devizových příslibů. Od 9. 

října 1969 bylo možno vyjet na pozvání jen od nejbližších příbuzných, množství devizových 

příslibů bylo limitováno.  

 

Vyhláška MV a MZV č. 44/1970 Sb. nahradila vyhlášku z roku 1965 s jedním novým 

ustanovením. Určující se stalo datum platnosti doložky, nikoli pasu. Doložka již neměla 

formu razítka, ale papírové karty-přílohy pasu. Doložky do států RVHP a Mongolska byly 

v roce 1972 nahrazeny doplňovací známkou, od roku 1980 byly zrušeny i ty a platil prostý 

pas. Každé překročení hranice bylo zpoplatněno.224 Dle vládního usnesení č. 271/1972 

nesměly být zájezdy do kapitalistických států kratší čtrnácti dnů, navíc byly relativně drahé a 

určeny výhradně podnikům225 a důchodcům. Důvodem bylo zamezení emigraci ekonomicky 

aktivních občanů. Cestovat na Západ bylo možno jednou za rok v době dovolené na 

zotavenou.  

 

Co musel obyčejný občan bez konexí a příbuzných na Západě podstoupit? Začátkem roku na 

pobočce Státní banky Československé (dále SBČS) získat tiskopis žádosti o přidělení deviz, 

nechat si ho potvrdit zaměstnavatelem či národním výborem a nelépe do konce března odeslat 

SBČS. Příděl deviz nebyl právně vymahatelný, jeho limit byl každoročně upravován a 

informováni byli jen úspěšní žadatelé, kterým SBČS poslala potvrzenou žádost, kterou žadatel 

předložil na pasovém úřadě s žádostí o výjezdní doložku. Přislíbenou částku SBČS prodala 

žadateli na základě doložky, víza a příslibu v hotovosti v kurzu navýšeném o poplatky226 a 

částku zapsala do celního a devizového prohlášení žadatele. Kromě kapitalistických zemí se 

to týkalo, z hospodářsko-politických důvodů, i cest do socialistické Jugoslávie. Kvůli těmto 

omezením někteří občané vyjeli maximálně do Jugoslávie a někteří ani to ne, „protože to 

muselo být na žádost“227 Podstoupit čekání na devizový příslib nechtěli 228 a žádat o výjezd na 

                                                 
224 Kolková známka, v hodnotě podle délky cesty, se vylepila na celní a devizové prohlášení. Např. cesta nad 
čtyři dny do socialistických států stála 50 Kčs, do kapitalistických 300 Kčs. Tamtéž, s. 88.   
225 Musely se zúčastnit minimálně 3 osoby z téže organizace či podniku se souhlasem zaměstnavatele. Nemohla 
jet celá rodina. Roku 1979 bylo toto opatření zmírněno, protože kapacita zájezdů zůstávala nenaplněna. Tamtéž, 
s. 90-95. 
226 Správní poplatek ve výši 125 % a kurzový poplatek k rozvoji cestovního ruchu také ve výši 125 %, do 
Jugoslávie jen 75 %. Tamtéž, s. 92-93. 
227 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová 27. 3. a 3. 7. 2014. 
228 Rozhovor s Ilonou Řezankovou vedla Dana Fürstová 4. 6. a 27. 6. 2014. 



Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR 
Dovolená ROH  

 
 

45 
 

Západ mnozí ani nezkoušeli.229 Zájezdy do kapitalistických zemí byly dražší než do 

socialistických.  

 

Po návratu z kapitalistické ciziny musel cestovatel napsat zprávu o své cestě, ať se jednalo o 

pracovní, nebo soukromou cestu. Narátor, který jezdil do zahraničí pracovně, se zmínil také o 

uplácení ředitele „flaškou“ ze strany svých kolegů, servisních techniků, protože zahraničí 

pracovní pobyty „nebyly nějak jako běžný, zejména jako do toho západního, na ten západ 

(sic).“230 Dle vládního usnesení č. 151/1977 z 26. května 1977 mohli manželé vycestovat 

společně. Jedna z narátorek poté jela do Bavorska s manželem na pozvání jeho strýce. Po 

návratu musela rovněž napsat prohlášení u svého zaměstnavatele. „Jestli jste se tam s někým 

stýkala a co jste eventuelně hovořili a probírali a tak no.“231 Od poloviny roku 1987, v 

důsledku přestavby a snahy státu získat devizové prostředky, docházelo k liberalizaci 

cestovních předpisů. Nejprve se rozšířila skupina pozývajících osob, poté mohl vyjet občan 

bez devizového příslibu, pokud si opatřil devizy, díky čemuž kvetly obchody „soukromým 

směnárníkům“ – vekslíkům. V roce 1988 začaly práce na zrušení doložek do 

nesocialistických zemí. K 4. prosinci 1989 byly zrušeny výjezdní doložky, k 17. prosinci 

recipročně vízová povinnost s Rakouskem a na jaře 1990 se SRN. Nový zákon č. 261/1991 

Sb. o cestovních dokladech byl schválen Federálním shromážděním v květnu 1991.  

 

Na vízové cizince,232 tzn. cestující do ČSSR, se vztahovala tzv. povinná směna, pokud 

necestovali s cestovní kanceláří. Museli směnit v nevýhodném kurzu určitou částku, nejdříve 

3 USD, pak 5 USD na den. Příbuzní jedné z narátorek emigrovali po první světové válce do 

USA.  Přestože „byli materiálně velice dobře zabezpečení“, na dovolenou v Čechách se velmi 

„t ěšili, zejména teta, že se může jednou za rok podívat do Čech.“233 Cílem jejich cest byly 

návštěvy příbuzných, dva až tříměsíční pobyty v lázních a lékařská ošetření, která zde byla 

levnější a jejichž pojišťovna je proplácela. Byli „vlastně devizovými cizinci, je všichni chtěli 

tady. Protože oni měli povinnost utratit tady nějaký dolary, vyměnit, a na tom ten režim byl 

založenej.“234 CSSR měla za normalizace aktivní devizové saldo, ale místo do inovací 

                                                 
229 Rozhovor s Janem Ekslerem vedl Miroslav Vaněk 31. 12. 2006 a 3. 3. 2007. 
230 Rozhovor s Františkem Hrdou vedla Anna Přikrylová, 4. 5. a 1. 6. 2008. 
231 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová 23. 5. 2014. 
232 Vyhláškou MZV č. 41/1975 se recipročně rušila vízová povinnost s Finskem, vyhláškou MZV č. 112/1976 
pro držitele služebních pasů s Rakouskem. Rychlík, 2007, s. 125.   
233 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
234 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
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investovala do neefektivních výrobních odvětví.235 V roce 1981 apelovalo Federální 

shromáždění na odstranění „nedostatků v činnosti našich výrobních podniků a organizací 

zahraničního obchodu“. Vědělo, že světový trh surovin se svou tvorbou cen byl „na nás 

nezávislý“, a proto musel stát jednotku dovozu vyvažovat „stále větším objemem vývozu“.236  

 
 

Cestovní kanceláře v 70. a 80. letech 20. století 
 

Před rokem 1989 existovaly v ČSSR tyto cestovní kanceláře:237 monopolní Čedok, Cestovní 

kancelář mladých Socialistického svazu mládeže (dále CKM), tělovýchovný Sportturist,238 

Autoturist (součást Automotoklubu ČSSR), družstevní Rekrea, lázeňská Balnea. Na 

Slovensku byl tělovýchovný Slovakoturist, lázeňský Slovakoterm a družstevní Tatratour. Dále 

se podrobněji zmíním pouze o dvou nejvýznamnějších cestovních kancelářích. 

 

Čedok nabízel své služby socialistickým organizacím a jednotlivcům včetně cizinců. 

Spravoval síť Interhotelů, využíval kapacity Restaurací a jídelen (RaJ). Koncem 80. let 

zahrnoval 166 poboček v ČSSR, 20 reprezentací v zahraničí, 200 hotelů, 300 restaurací a 

vlastní autobusovou dopravu. Prodával místenky v lůžkových a lehátkových vlacích, letenky a 

lodní lístky, ubytování, víza, kolky, směňoval valuty. Paleta nabízených zájezdů byla široká, 

od domácích k zahraničním, od školních výletů, prohlídek měst pro kolektivy, rekreační a 

léčebné pobyty až po tematické a oborové zájezdy na veletrhy, výstavy, festivaly, kulturní a 

sportovní akce. V nabídce byly i historické okružní výlety. Průvodce musel být na odborné 

úrovni, aby klienti byli spokojeni. „Na to se dbalo!“ Už jen proto, že „vždycky se nějakej pan 

učitel nebo paní učitelka v tom zájezdu našli.“239 Služeb Čedoku využilo přibližně 300 000 

občanů ročně. Na důchodce, děti do 10 let a mimosezónní zájezdy se vztahovaly slevy. 

Součástí všech zájezdů bylo pojištění.240 Státní spořitelna poskytovala na zájezdy s Čedokem 

„bezhotovostní půjčku a do výše 5 000 korun na osobu“.241  

                                                 
235 Stenoprotokol 11. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, 28. března 1979. Dostupné 11. 9. 
2014 z http://www.psp.cz/eknih/1976fs/slsn/stenprot/011schuz/s011001.htm. Též Mücke, 2010, s. 197. 
236 Stenoprotokol 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, 27. 5. 1981. Dostupné 11. 9. 2014 z 
http://www.psp.cz/eknih/1976fs/slsn/stenprot/021schuz/s021001.htm 
237 Podrobněji např. Mücke, 2010, s. 191-197. 
238 Založen Českým svazem kultury a sportu. 
239 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
240 „Pojištění proti škodám na zdraví, majetku a pro případ zákonné odpovědnosti za škody způsobené 
účastníkem zájezdu na zdraví a majetku jiným osobám.“ Mudra, 1986, s. 4. 
241 Mudra, 1986, s. 2. 
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Každý rok Čedok vydával katalog zájezdů zvlášť pro občany a zvlášť pro organizace.242 V 

zájezdovém kalendáři, jenž byl určen ZV ROH, jednotným zemědělským družstvům (JZD) a 

podnikům, byly doporučovány jednodenní zájezdy do sousedních socialistických zemí. 

Kalendář měl být „aktívnym pomocníkom pri politickom i tematickom zameraní zájazdovej 

činnosti“.243 Názvy zájezdů byly výstižné, například „Po stopách SNP a robotníckeho hnutia“ 

v hodnotě od 155 Kčs do 365 Kčs. „Dárkový zájazd k MDŽ“ stál od 40 Kčs do 580 Kčs dle 

místa výjezdu.  

 

Kapacity přepravní i ubytovací byly nedostatečné a měly být vyřešeny administrativně - 

přihláškou podanou včas.244 V hospodářství byl stále kladen důraz na těžký průmysl, 

plánované investice do podniků a infrastruktury měly časové zpoždění, přibývalo poruch 

v dodavatelsko-odběratelských vztazích, což vedlo k vyšším finančním nákladům.245 

V lukrativní Jugoslávii zajišťoval Čedok ubytování „v hotelech, hotelových pavilónech, 

motelech, soukromých bytech, vilách a v kempech (s vlastními stany účastníků zájezdů).“246 

V roce 1986 upozorňoval, že „některé jugoslávské hotely neposkytují mýdlo. V soukromí se 

neposkytuje mýdlo ani ručníky“.247  

 

Stravování začínalo a končilo „na území Jugoslávie (případně v transitním bodu v zahraničí), 

takže cena zájezdu nezahrnuje žádné stravování na území ČSSR.“248 Při návratu musel mít 

průvodce předem vytipovaná místa pro občerstvení a hygienu. Po průjezdu československých 

hranic se všichni účastníci zájezdu „vrhli na pivo a na knedlo, zelo. A měli hlavně žízeň, že jo. 

Protože na to pivo tam neměli. To byly ty problémy!“249 Kvůli povinným přestávkám pro 

řidiče se „n ěkdy 2 hodiny sedělo u autobusu. Řidič běžně vařil kafe (!) na vodstavným 
                                                 
242 Zahraniční zájezdy zajišťoval a katalog sestavoval Čedok – Správa zahraničního cestovního ruchu. Zařizoval 
i zájezdy na objednávku, tzv. forfaitové zájezdy. V Jugoslávii zajišťoval 70 programů zájezdů pobytových, 
turistických zájezdů a zájezdů pro individuální zájemce. Mudra, 1986, s. 2 a 6.  
243 Zájazdový kalendár Piešťany, 1978, s. 3. 
244 „…súčasná ubytovacia i prepravná kapacita nie je úmerná rozvoju cestovného ruchu. Preto doporučujeme 
včasnou požiadavkou i písomnou objednávkou vytvoriť podmienky pre kvalitné služby“. Zájazdový kalendár 
Piešťany, 1978, s. 3. 
245 V roce 1980 „nebyly vyčerpány plánované investiční dotace v rozsahu 4 mld Kčs“, tj. více než 
v předcházejících letech. K vyšším nákladům (neplánovaná manka, penále, škody) se „připojilo nadplánované 
zvýšení objemu úroků téměř o 3 mld Kčs“. Stenoprotokol 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny 
národů konané 27. 5. 1981. 
246 Mudra, 1986, s. 6. 
247 Tamtéž, s. 7. 
248 Plná penze obsahovala evropský typ snídaně, „oběd (polévka, hlavní jídlo – maso, příloha, salát, moučník 
nebo kompot nebo ovoce, chléb, čtvrt litru minerální vody) a večeři (stejná co do kvality a množství jako oběd, 
avšak bez polévky).“ Tamtéž, s. 7. 
249 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
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parkovišti. Párky se vohřívaly v autobuse. Protože prostě to vobčerstvení nebylo.“ 250 Při 

cestách vlastními automobily do Jugoslávie byl zakázán průjezd Rakouskem, při cestách do 

Bulharska a Rumunska nebyl povolen průjezd Jugoslávií.251  

 

Fakultativní výlety musel zájemce u Čedoku uhradit současně s koupí zájezdu.252 Nicméně 

„tam zase nebyl problém si sehnat místního rybáře a vyrazit. To tam taky fungovalo. Tam 

obchod fungoval, ale zas nebylo jich tolik [Čechů], kteří mohli něco vyměnit anebo mít ty 

peníze“, pokud je člověk „nepropašoval, tak jako na to neměl, no“ .253  

 

Kapesné nebylo v cenách zájezdů do Jugoslávie zahrnuto. Jeho výše se lišila dle typu dopravy 

a doby trvání zájezdu.254 Průměrná výše kapesného byla 2000 Din, pro děti 1000 Din.255 

Vyvézt bylo možno „nejvýše 500 Kčs v hotovosti za předpokladu, že tuto částku“ doveze 

občan zpět, bylo zakázáno směňovat koruny za dináry v Jugoslávii. Zbylé dináry musel turista 

do 15 dnů po návratu „nabídnout Státní bance čs. ke zpětnému odkoupení“.256 Cestovními 

doklady byly „cestovní pas, výjezdní doložka a celní a devizové prohlášení, opatřené kolkem 

o příslušné hodnotě.“257 Průvodce věděl, že občané „v zubních pastách a podobně, vezli 

marky, aby to tam vyměnili“ 258 nebo „obchodovali“, aby za vyvážené „zboží“259 získali 

místní měnu a mohli si koupit běžné občerstvení. S omezeným množstvím deviz, „ti lidi by 

měli hlad“ . Ti, kdo to „neznali a třeba tam jeli prvně a neinformovali se, tak tam fakt měli 

žízeň.“ 260 Jeden litr minerálky v plné penzi denní pitný režim nepokryl.  

                                                 
250 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
251 Mudra, 1986, s. 74. 
252 Tamtéž, s. 9. 
253 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
254 Zájezdy byly letecké, vlakové, autokarem nonstop nebo vlastní dopravou a trvaly od 8 do 19 dnů. 
255 Státní banka čs. alokovala určité množství dinárů pro příděl účastníkům zájezdů.  
256 „Z vyvážené částky můžete v celním prostoru letiště či v čs. jídelních a lůžkových vozech zakoupit stravu, 
avšak v tomto případě si ponechte orazítkovanou účtenku. […] Pro dovoz a vývoz hotovosti z Jugoslávie je 
určena hranice 1500 Din, v hodnotách po 100 Din a nižších. Vyšší částky v hotových dinárech a ve vyšších 
hodnotách vyvezené protiprávně z Jugoslávie čs. devizové banky nenakupují. Pamatujte, že hotové Kčs není 
dovoleno v Jugoslávii směňovat. […] Bez povolení a poplatků můžete ze SFRJ vyvážet, cokoli bylo zaplaceno 
dovezenými prostředky, což potvrzuje příslušný doklad o provedené směně.“ Mudra, 1986, s. 74. Před obdobím 
normalizace vyplácel kapesné průvodce. Rychlík, 2007, s. 71. 
257 Mezi ČSSR a SFRJ platila dohoda o bezvízovém styku. Pro soukromé cesty bylo nutno krajskému nebo 
okresnímu oddělení pasů a víz v místě bydliště předložit „devizový příslib Státní banky čs. na prodej dinárů […] 
anebo jugoslávskými úřady ověřené pozvání blízkých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci, manžel)“ a žádost o 
povolení cesty opatřenou kolkem v hodnotě 50 Kčs. Mudra, 1986, s. 74. 
258 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
259 Zboží, které bylo v cílové zemi nedostatkové nebo dražší. V Jugoslávii například místním za výhodnou cenu 
prodávali nafukovací lehátka. Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
260 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
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Nabídku zájezdů CKM zveřejňoval časopis Mladý svět. Když pobočky CKM zahájily prodej 

zájezdů, znamenalo to, že zahájily registraci písemných přihlášek.261 Zájezd v hodnotě do 800 

Kčs zájemce hradil ihned v plné výši, za zájezdy v hodnotě do 3 500 Kčs složil zálohu 500 

Kč, na zájezdy v hodnotě vyšší než 3 500 Kčs uhradil zálohu 1 000 Kčs.262 Za 700 Kčs byly 

v nabídce Bulharsko na 7 dní bez dopravy (červen a říjen), Maďarsko na 6 dní autokarem 

(říjen), Polsko na 10 dnů autokarem (červen a září). „Za deset stovek“ se nabízelo Bulharsko 

na 14 dní bez dopravy (červen-říjen), Maďarsko a Polsko. „Za patnáct stovek“ Maďarsko na 

10 vlakem (červen-září), NDR a Rumunsko. „Za dvacet stovek“ SSSR vlakem (Kyjev, 

Moskva nebo Leningrad), Bulharsko a Rumunsko. „Za pětadvacet stovek“ SSSR vlakem, 

Bulharsko vlakem nebo letadlem a Rumunsko s leteckou přepravou. „Za třicet stovek“ 

Bulharko a Rumunsko letadlem. „Za více stovek“ SSSR letadlem, Finsko (tzn. trasa Moskva-

Helsinky-Leningrad za 10 dní letadlem a vlakem), Jugoslávie na 14 dní leteckou dopravou, 

Egypt na 15 dní letecky (za 5 590 Kčs bez kapesného s možností fakultativních výletů), 

Turecko na 15 dní letecky a autokarem v červnu až srpnu za 6 260 Kčs a Řecko na 15 dní od 

5 870 Kčs do 6 850 Kčs. V roce 1982 byla v nabídce například sedmnáctidenní okružní 

plavba po Černém moři v ceně 3 450 – 3 800 Kčs.263 

 

Účastníci byli omezeni věkem (15 až 35 let) nebo členstvím v SSM (bez věkového omezení). 

U některých zájezdů bylo v ceně započítáno kapesné, pro cesty do Jugoslávie a Egypta bylo 

vyžadováno „doporučení od ZO SSM na pracovišti či OV SSM v místě bydliště“, zájezdy do 

Řecka a Turecka i tematické zájezdy do kapitalistické ciziny byly „pouze výběrové“.264 

Kromě těchto typů cest CKM nabízela také zájezdy pro rodiny s dětmi, tematické zájezdy,265 

jazykové kurzy Ruštiny v SSSR, němčiny v NSR a angličtiny ve Velké Británii. Pro 

„globetrottery“ byly připraveny cesty do SSSR, Mongolska, Polska, Japonska a NSR, mezi 

„speciality“ byly zařazeny cesty Kyjev-Moskva „Pro školní mládež!“ na 8 dní vlakem, „Nový 

rok v zahraničí!“ (což představovalo jedenáctidenní cestu vlakem v prosinci-lednu za 1 890 

Kčs na trase Moskva-Leningrad-Moskva).266 Do zahraničí se v roce 1972 vydalo dva a čtvrt 

                                                 
261 V roce 1972 byl prodej (neboli registrace přihlášek) zahájen 31. ledna. 
262 Mladý svět, č. 4, ročník XIV, s. 16. 
263 Major: Byl to váš rok 1982, 2012, s. 27. 
264 „Kapesné je započítáno v ceně zájezdů do NDR, Jugoslávie a všech zájezdů do kapitalistických zemí. 
Doklady k výjezdu do zahraničí si každý zařizuje sám.“ Mladý svět, ročník XIV, č. 4, s. 16-17. 
265 Např. Jazz Jamboree ve Varšavě na 5 dní vlakem včetně vstupenek na 5 koncertů za 750 Kčs, Vlak družby na 
trase Moskva-Leningrad-Kyjev na 12 dní za 1 780 až 1 870 Kčs, Francie po zámcích na Loiře na 15 dní letecky 
za 5 500 Kč. Mladý svět, č. 4, ročník XIV, s. 17. 
266 Tamtéž. 
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milionu občanů, z toho do USA vyjelo 1 620 občanů. Více než polovinu výjezdů tvořily 

služební cesty.267 

 

Cestování prostřednictvím ROH  
 
ROH se angažovalo nejen ve sféře pracovní, záběr jeho aktivit byl široký. Jeden z narátorů 

shrnul činnost odborů před rokem 1989 i po něm: „Oni zajišťovaly prakticky, dá se říct, 

všechno. Právní poradnu, všecko. Když chtěli, potřebovali s něčim poradit, tak dokázaly to 

zajistit, jo? […] Lidi nenadávají víceméně, jsou tam ty komise pro důchodce a pro všechno, 

kteří pracují. Využívá se to na tu rekreaci a na to hodně teda. To byly kulturní komise, pro 

práci s mládeží a sportovní komise.“268 V letech 1957-1969 například financovala ÚRO 

částkou 900 mil. Kčs výstavbu 319 školek, jeslí a učňovských škol s kapacitou 47 000 míst.269  

 

Prarodiče narátorů využívali možnosti výletů až v pozdějším stadiu života. „T řeba dvakrát, 

třikrát do roka byl z té fabriky zájezd někde, jo, jednodenní, dvoudenní. A tím si to nějaký 

cestování odbyli a takže takový nějaký cestování někde k moři, jak teďka je to automatický, že 

každej rok ta rodina jede do Chorvatska nebo někam, tak to prostě tak nějak nebylo.“270 Jiná 

narátorka uvádí, že „v době, kdy se začínalo s těma rekreacema, tak o to nebyl zájem. Protože 

ty lidi byli zvyklí pořád jenom pracovat…a když by odešli z domova na tejden, tak by ten 

barák spadnul, že jo? Si mysleli.“271  

 

Vstupné na různé kulturní a sportovní akce, které bylo „dotovaný podnikem“, využívali 

rodiče i prarodiče narátorů. Narátoři se naučili již v dětství, že například vstupenku do 

Národního divadla lze získat snadno za příznivou cenu přímo na pracovišti. Nemuseli věnovat 

čas tomu, aby si vystáli frontu na vstupné, které by ukrajovalo výraznou část z rodinného 

rozpočtu. Prostě „nebyl problém si ty lístky zajistit“ v rámci zaměstnání, „i t řeba různý 

nějaký takový ty abonentní lístky. Že si člověk koupil třeba 5 vstupenek a moh si vybrat, na 

který chce představení.“272 Děti zaměstnanců vnímaly akce, které podniky částečně 

                                                 
267 Major, 2012, s. 26. 
268 Rozhovor s Janem Ekslerem vedl Miroslav Vaněk, 31. 12. 2006 a 3. 3. 2007. 
269 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979. 
270 Rodiče narátora měli pole, zahradu, sto králíků a dvacet slepic. Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Anna 
Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
271 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková-Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
272 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014 
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financovaly, jako něco neprofánního. Každoročně v září, při příležitosti založení DP, získal 

otec jedné z narátorek lístky na premiéru, jíž Národní divadlo zahajovalo novou sezónu. 

Tehdy narátorka zažívala pocit svátečnosti, mimořádnosti, nevšednosti. Připouští, že „jako 

dítě to vlastně prožívala mnohem víc […] jako, prostě, něco mimořádnýho“.273  

 

Na víkendové kulturně-historické zájezdy se často „dostali i jedinci“ , kteří by se dnes 

takových akcí nezúčastnili, protože „za prvé - je to za peníze, nikdo by je nenutil, a je by to 

ani nebavilo.“ Nicméně, „pod tlakem toho kolektivu pak třeba přišli na to, že to není tak 

úplně špatný. Ono to mělo takovej jako vzdělávací (!) rozměr“ , i když „n ěkdy taky se to 

zvrhlo prostě v alkoholovej takovej dýchánek“. Výletníci totiž „jeli pat řičně vybavený v těch 

autobusech“ nejen svačinami. Obchody měly od 11 hodin v sobotu zavřeno až do pondělí. „V 

autobusech se zpívalo a vezli sebou alkohol. Protože by si ho nikde nekoupili po cestě.“ 274 

Jedna z narátorek, která bývala členkou ROH, po roce 1989 s radostí vystoupila proto, že 

členství přestalo být „povinné“ .275 Ti, kdo členy odborů zůstali, přičítají možnost slušného 

výdělku včetně příspěvku na dovolenou právě silné vyjednávací schopnosti odborů.276 

 

Rekreace ROH v 70. a 80. letech 20. století 
 
„V cestovním ruchu se výklad historie nejčastěji interpretuje s důrazem na tradice a zvláště 

historické památky“,277 které jsou hmotnou výpovědí o vzdělanosti, zručnosti a potřebách 

předků na trajektorii historie. Lze z nich pochopit kontinuitu i diskontinuitu, tj. co by mělo být 

zachováno a rozvíjeno nebo naopak, co se ukázalo jako „funkční pouze v dané době“.278 

Přitom svou roli sehrává i sám člověk, jehož mysl dává událostem význam, který se 

prostřednictvím paměti neustále mění.279 To je potřeba zohlednit i v případě rekreací ROH. 

 

Pojem rekreace je používán v širokém významu, nejčastěji pro činnosti vykonávané ve 

volném čase s cílem regenerace a zábavy. V institucionálním smyslu mívají tyto činnosti, 

                                                 
273 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014 
274 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
275 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
276 Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Anna Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
277 Fazik, 2008, s. 301-302. 
278 Tamtéž, s. 302. 
279 Alessandro Portelli. In: Vaněk, 2008, s. 91 
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prováděné kolektivně mimo domov, podobu sociální služby.280 Na základě závěrů 14. sjezdu 

KSČ a 8. všeodborového sjezdu, konaného v roce 1972, přijala 6. plenární schůze ÚRO 

v říjnu 1973 Koncepci komplexního rozvoje rekreační péče ROH do roku 1980,281 v roce 1985 

ÚSRP zpracovala plán rozvoje rekreací s výhledem do roku 2000.282  

 

Dle destinací se rekreace dělily na domácí a zahraniční. Hromadným dopravním prostředkem 

rekreantů byl především autobus (autokar). Vlak283 a letadlo284 sloužily k přesunům na delší 

vzdálenosti. Po celou dobu normalizace byly požadovanou tuzemskou destinací Vysoké a 

Nízké Tatry. „To bylo prostě okamžitě pryč.“ 285 Narátorka, která je vášnivou turistkou, se tak 

na rekreaci do vytoužených Tater dostala až po roce 1989. Provoz v zotavovnách byl rozdělen 

na sezónní a mimosezónní. Hlaví sezóna probíhala od Vánoc do konce března a od poloviny 

června do poloviny září. Rekreační pobyty byly týdenní, s výjimkou letní sezóny, kdy byly 

dvoutýdenní.286   

 

Odborová rekreace měla několik forem. Hospodářské jednotky (podniky) organizovaly 

podnikovou (závodní) rekreaci. ÚRO organizovala výběrovou rekreaci. Dětem byla určena 

především pionýrská rekreace, jejímž zřizovatelem byl buď podnik anebo ústředí ROH. Do 

ČSSR přijížděli odboráři ze socialistických i ostatních zemí v rámci tzv. sociální rekreace. 

Možnosti krátkodobé výběrové příměstské rekreace byly omezené.287 S dospíváním nové 

generace, prodlužováním aktivního věku byl růst počtu členů ROH vyšší než přírůstek 

rekreačních kapacit.  

 

                                                 
280 Rekreaci lze rozčlenit na privatizovanou (chataření, jachting), určenou pro širokou veřejnost za úhradu 
(zájezdy CK, hotely) a služby v rámci vázaného cestovního ruchu (pro tělesně postižené, odbory). Klener, 1996, 
s. 919. 
281 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979. 
282 VOA, fond ÚRO-Předs, karton 199, inv. j. 705/6 - Zpráva o plnění plánu rozvoje výběrové rekrace ROH 
v letech 7. pětiletého plánu a směry jejího vývoje pro 8. pětiletý plán s výhledem do roku 2000. 
283 Rekreanti měli slevu 50 %, z níž část musel ÚSRP ROH refundovat ČSD. Výběrová rekreace, 1977, s. 41.  
284 V nepravidelné přepravě zejména do Bulharska, Rumunska a Jugoslávie. Do SSSR a na Kubu se létalo 
pravidelnými linkami ČSA a zahraničních leteckých společností. Výběrová rekreace, 1977, s. 42. 
285 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
286 V roce 1980 začal provoz v zotavovnách první tzv. směnou 6. 1. a byl ukončen 52. směnou „s nástupem“ 28. 
12. 1980. VOA, fond ÚRO-Předs 1979, karton 161, inv. j. 632/24 - Usnesení předsednictva Ústřední rady 
odborů ze dne 4. 7. 1979. 
287 V roce 1952 ÚRO vlastnila 200 zotavoven s 20 416 lůžky. Do roku 1973 předala mnoho objektů různým 
institucím a vybudovala pouze 6 zotavoven, a tak disponovala pouze 12 983 lůžky. VOA, fond ÚRO-Předs., 
karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979. 
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Pro volené členy a vedoucí pracovníky ÚR ČS ROH, ČROS a SROZ byla realizována domácí 

a zahraniční kádrová rekreace.288 Cena poukazu na týdenní domácí kádrovou rekreaci pro 

funkcionáře, jeho manželku (družku) a děti starší deseti let činila 140 Kčs a příslušný orgán 

přispíval částkou 245 Kčs. Cena pro děti mladší deseti let byla 105 Kčs (příspěvek orgánu byl 

140 Kčs).289 U zahraničních rekreací nebylo v ceně poukazu započítáno cestovné a 

kapesné.290 Zasloužilí funkcionáři mohli dostat poukaz zdarma.291 V roce 1970 a 1971 získali 

funkcionáři vždy 200 poukazů na domácí a 125 na zahraniční rekreaci.292 Dne 10. června 

1986 předsednictvo ÚRO rozhodlo, že „členové předsednictva ÚRO mají nárok každoročně 

obdržet poukaz na zahraniční [kádrovou] rekreaci ROH.293  

 

Pro pracovníky ÚR ČS ROH, ČROS, SROZ, správ a účelových zařízení ROH byly vyčleněny 

zvláštní poukazy, které měly podobu tzv. závodní rekreace. Závodní výbory těchto organizací 

zakoupily poukazy za plné ceny schválené předsednictvem ÚR ČS ROH. Výši účastnického 

poplatku pro své odboráře si stanovovaly samy, zbylá část byla hrazena z prostředků 

pobídkového fondu. ÚV ČOS a SOZ nemusely vykazovat, kolik poukazů vyčlenily pro své 

funkcionáře a pracovníky, a kolik předaly přímo základním organizacím ROH. ÚSRP 

předpokládala, že ÚV ČOS a SOZ krátily příděly pro ZO ROH ve svůj prospěch,294 a navrhla 

opatření, která tomu měla v budoucnu zabránit.295 

   

                                                 
288 Řídila se usneseními ÚR ČS ROH z 1. a 22. dubna 1969. VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 378, inv. j. 
1480/II/1. 
289 Tyto ceny byly platné pro rok 1970. U 14tidenního poukazu byla cena dvojnásobná. Odborové orgány 
zakoupily poukazy od ÚSRP za plné ceny, které stanovila ÚR ČS ROH. VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 378, inv. 
j. 1480/II/1. 
290 S ohledem na nejednotnou výši cen poukazů do jednotlivých zemí. Např. poukaz na Sicílii stál 4 930 Kčs, 
z toho bylo 730 Kčs kapesné a 1 000 Kčs doprava. VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 380, inv. j. 1486/II/5 - 
Informační zpráva S-201/71, příloha. 
291 Poukaz byl v tom případě plně hrazen z fondu Antonína Zápotockého. 
292 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 378, inv. j. 1480/II/1. 
293 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 204, inv. j. 714/46/19 - Usnesení PÚRO. 
294 Podle kvót pro rok 1970 vycházel v průměru 1 poukaz na 3 pracovníky ÚR ČS ROH, 7 pracovníků správ a 
zařízení ROH, 4 pracovníky ČROS (vč. KOR a OOR) a 5 pracovníků SROZ (vč. KOR a OOR). Pro rok 1971 se 
jednalo o 340 poukazů na domácí a 145 na zahraniční rekreaci. Kromě této „závodní rekreace“ měli pracovníci 
rovněž nárok na výběrovou rekreaci, v jejímž rámci vycházel v průměru 1 poukaz na 19 odborářů. 
295 Pro zimní rekreaci 1971/1972 navrhnul sekretariát ÚR ČS ROH z důvodu zvýšení počtu KOR a OOR a jejich 
pracovníků: 
- snížit počet poukazů kádrové rekreace ÚR ČS ROH o 10 ks ve prospěch ČROS a SROZ,  
- snížit počet poukazů „závodní rekreace“ ÚR ČS ROH o 10 ks (domácí) a 7 ks (zahraniční) ve prospěch ČROS 
a SROZ 
- zvýšit počet poukazů „závodní rekreace“ pro ČROS a SROZ z rezerv ÚSRP o 20 ks (domácí) a 8 ks 
(zahraniční). Zásadní řešení kádrové rekreace funkcionářů a pracovníků ROH pro zimní sezónu 1971/1972 mělo 
vypracovat organizační oddělení společně s odd. odborové ekonomiky a ÚSRP.  VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 
378, inv. j. 1480/II/1. 
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Marie Durmanová vidí přínos všech typů odborových rekreací v jejich společenském 

kultivačním významu.296 Narátoři se s ní v tomto hodnocení víceméně shodují. Mezi přínosy 

lze započítat též aspekt preventivně relaxační a možnost stmelení rodiny. Zejména matky-

samoživitelky si mohly vydechnout, když bylo o jejich děti postaráno na pionýrském táboře297 

nebo když mohly odjet za výhodných finančních podmínek na dovolenou s dětmi a svými 

rodiči.298 Bezdětná narátorka brávala na rekreaci do Krkonoš svou maminku a babičku, a tím 

jim umožnila pobyt na čerstvém vzduchu.299 Narátor, který využíval podnikové rekreace 

velmi aktivně, jel s manželkou a dětmi osmkrát k Balatonu a v rámci výměnné podnikové 

rekreace jeli do polské Poznaně „ třikrát, jako s děckama. To bylo nádherný. Do teďka na to 

vzpomínáme.“300  

 

Výběrové rekreace 

 
Základním organizacím, v jejichž pravomoci byl výběr účastníků, přidělovaly poukazy301 

Krajské rekreační komise. Podle Směrnic předsednictva ÚRO z 2. února 1977 byly dále 

poukazy rozdělovány na základě rozhodnutí předsednictva ÚRO, ČOR-SOR, KOR a 

KVOS.302 Výběrové rekreace byly dotovány jak z členských příspěvků, tak ze státního 

příspěvku,303 z něhož měla být v letech 1981-1985 větší část věnována na provoz a zbývající 

do investic.304 V roce 1970 připadal v průměru 1 poukaz na 19 členů ROH, v roce 1980 to byl 

1 domácí poukaz na 18 a 1 zahraniční poukaz na 103 odborářů. 305 Poukazy na výběrové 

rekreace byly rozdělovány v poměru 86 % domácí a 14 % zahraniční, přičemž 70 % získala 

ZO ROH ČSR a 30 % ZO SSR, která o ně v  80. letech jevila stále menší zájem.306   

                                                 
296 Durmanová, 2010, s. 21. 
297 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
298 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
299 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
300 Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Anna Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
301 Viz. obrazová příloha, obr. 8. 
302 Poukazy na domácí i zahraniční rekreaci OS pracovníků ČSLA a uranového průmyslu byly rozdělovány 
centrálně na základě zvláštních dohod s ÚSRP. VOA, fond ÚRO-Předs 1979, karton 161, inv. j. 632/24 - 
Usnesení předsednictva Ústřední rady odborů ze dne 4. 7. 1979. 
303 Za normalizace byl trvale poskytován od roku 1969. 
304 Mezi schválením záměru a zahájením výstavby nových zotavoven uplynulo většinou 4 až 6 let. VOA, fond 
ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979. 
305 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 378, inv. j. 1480/II/1 a VOA, fond ÚRO-Předs 1979, karton 161, inv. j. 632/24 
- Usnesení předsednictva Ústřední rady odborů ze dne 4. 7. 1979. 
306 V roce 1984 byly příděly následující: pro ZO ROH ČSR 293 202 poukazů na domácí a 48 348 poukazů na 
zahraniční rekreaci. Pro ZO ROH SSR 122 287 poukazů na domácí a 20 070 poukazů na zahraniční rekreaci. 
VOA, fond ÚRO-Předs., karton 187, inv. j. 689/II - Usnesení předsednictva ÚRO ze dne 8. 6. 1983. 
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Narátorka, která s kamarádkou jezdila každý rok na týdenní rekreaci, měla po patnácti 

odpracovaných letech nárok na tři týdny dovolené, a proto začala jezdit na rekreaci na dva 

týdny. Kamarádka získávala poukazy přímo od pramene. „Chodila do ÚRA. […] Vždycky, 

vždycky tam sehnala nějakej poukaz. Voni už ji tam znali (smích) ona tam chodila často. 

(smích) Protože vona jezdila ještě sama, nebo s kamarádkou nějakou ještě svojí. Takže asi 

takovýmdle způsobem sem získávala poukazy.“307 

 

V 70. letech rostl zájem o rodinnou rekreaci. Problém několikačlenných rodin přijíždějících 

do zotavoven na poukaz pro jednoho rekreanta měly od zimní rekreace 1974/5 vyřešit tzv. 

sdružené poukazy, na nichž bylo vyznačeno na kolikalůžkový pokoj je vystaven.308 V 80. 

letech klesal zájem o rekreaci v závodních zotavovnách, na rozdíl od ubytování 

v rekonstruovaných a nově vybudovaných zotavovnách ROH. Zájem o zahraniční rekreaci 

měl neustále stoupající tendenci.309 

 

Objekty určené pro výběrovou rekreaci obhospodařovala ÚSRP, která řídila výběrovou 

rekreaci, metodicky vedla pionýrskou rekreaci ROH a rovněž metodicky podporovala závodní 

rekreaci. Vyšší odborové orgány měly „povinnost a právo ovlivňovat rozvoj podnikové 

rekreace při spolurozhodování a součinnosti také metodickým působením na hospodářské 

orgány a organizace, které provozují a řídí podnikovou rekreaci“.310 Samostatnost podniků při 

„správě, provozování a usměrňování dalšího rozvoje“ rekreace byla okleštěná.311 Od roku 

1974 byly k výběrové rekreaci používány i závodní zotavovny.312 Není divu, že narátoři ne 

vždy identifikovali, zda se účastnili dovolené závodní nebo výběrové, prostě ji dostali „od 

podniku“.  

 

Kapacita zotavoven byla na přelomu 70. a 80. let ovlivněna rekonstrukcemi stávajících 

zotavoven a zpožděními ve výstavbě nových.313 Využití zotavoven na více než 80 % bylo 

                                                 
307 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
308 30. Let rekreační péče ROH, 1975, s. 20-21. 
309 VOA, fond ÚRO-Předs, karton 199, inv. j. 705/6 - Zpráva o plnění plánu rozvoje výběrové rekrace ROH 
v letech 7. pětiletého plánu a směry jejího vývoje pro 8. pětiletý plán s výhledem do roku 2000. 
310 Mazačová, 1982, s. 3. 
311 Tamtéž. 
312 Durmanová, 2010, s. 19. 
313 Zpoždění výstavby se netýkalo pouze zotavovny „30. výročí Února“ v Luhačovicích. VOA, fond ÚRO-
Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979, příloha II. 
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dosaženo zkrácením jarní a podzimní provozní přestávky.314 Prostřednictvím pasportizace 

podnikových rekreačních zařízení a kvotováním315 za použití výpočetní techniky byla 

ustavena centrální evidence všech rekreačních středisek a zotavoven. K odstranění 

disproporcí při rozdělování poukazů však příliš nepomohla. Investice do výstavby nových 

zotavoven a modernizace stávajících měly být dále zajišťovány tzv. sdružováním finančních 

prostředků podniků a ÚRO. 316 

 

Ke zvýšení úrovně péče o pracující měla sloužit soutěž o titul „Zotavovna vzorných 

služeb“,317 zvýšení stravního normativu318 a vyrovnání rozdílu mezi programovou nabídkou 

zahraniční a domácí výběrové rekreace zřizováním klubů ROH v zahraničních letoviscích, do 

nichž byli vysíláni programoví referenti na celou sezónu. Referenti museli odmítat klienty 

Čedoku, kteří do klubu ROH přicházeli se svými požadavky.319 Pozornost věnovala ÚSRP 

také politicko-ideové výchově vedoucích pracovníků zotavoven a programových referentů. 

Pro tento účel bylo zřízeno oddělení propagandy a výchovy ÚRO.320 Změny v přístupu nové 

generace k programům rekreací na konci 70. let lze vysledovat z informací o fluktuaci 

programových referentů, kterou se „podařilo téměř trojnásobně snížit“. Staré kádry neměly o 

tuto práci zájem z důvodu fyzické a časové náročnosti i nedostatečných sociálních 

podmínek.321 

 

Problémem byl údajně nedostatečný zájem o pohybové aktivity, který pramenil ze 

zkreslených představ o odpočinku, ostýchavosti, malé sebedůvěry a malé informovanosti 

účastníků. Řešením měla být angažovanost referenta322 a výstavba nových zotavoven 

                                                 
314 Mimo hlavní provoz byla kapacita zotavoven využívána pro konání školení a jiných akcí. VOA, fond ÚRO-
Předs 1979, karton 161, inv. j. 632/24 - Usnesení předsednictva Ústřední rady odborů ze dne 4. 7. 1979. 
315 Tzn. přidělování poukazů organizacím podle kvót 
316 VOA, fond ÚRO-Předs, karton 199, inv. j. 705/6 - Zpráva o plnění plánu rozvoje výběrové rekrace ROH 
v letech 7. pětiletého plánu a směry jejího vývoje pro 8. pětiletý plán s výhledem do roku 2000. 
317 Do konce roku 1976 ho získalo 25 zotavoven. V zotavovnách bylo 135 kolektivů v hnutí BSP. 
318 V roce 1975 byl zvýšen stravní normativ o 1,50 Kč, což znamenalo „zesílené 150 g porce masa u některého 
z hlavních jídel“ (oběd / večeře). Výběrová rekreace, 1977, s. 45.  
319 Nabízených programů se dožadovali i klienti Čedoku, kteří si však museli program (např. výlety) objednat a 
uhradit s koupí zájezdu. VOA, fond: ÚRO-Sekr., karton 573, inv. j. 10/2 - Návrh usnesení předsednictva 
Ústřední rady odborů P-136/74. 
320 Do něj byl k 1. 7. 1971 jako specialista ve 4. platové třídě s měsíčním platem 3 500 Kč přijat Karel Vaš. 
VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 381, inv. j. 1489/II/3. Více o jeho osobě a činnosti Pižlová, 2011, s. 200-210. 
321 Každý rok absolvovali 2-4týdenní politicko-odborné školení, ostatní pracovníci zotavoven ROH jen  
1-2týdenní školení. 21 % z nich byli čerství absolventi škol a ze 143 profesionálních programových referentů 
bylo jen 11,8 % kandidátů a členů KSČ. VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení 
předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979, příloha II. 
322 Jirsa, 1987, s. 3. 
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vybavených pro poskytování preventivních zdravotních programů. Z větší části však v nich 

byli ubytováváni zahraniční návštěvníci buď v rámci výměnných pobytů anebo pobytů za 

devizovou úhradu. Devizy znamenaly více než touha vlastních členů po rekreaci. 

 

Turisticky založení rekreanti mohli za účast na turistických pochodech na každé zotavovně 

získat odznak „Rekreační kilometry ROH“.323 Zkušenost narátorky-turistky byla taková, že 

průvodci byli vstřícní dohodě o programu a trase s ohledem na fyzické schopnosti 

účastníků.324   

 

Zahraniční výběrové rekreace  
 

V letech 1964-1965 vybudovaly odbory zotavovnu o kapacitě 340 lůžek325 na černohorském 

pobřeží v Budvě-Bečiči.326 Jugoslávské zákony umožňovaly účast zahraničního kapitálu jen 

do výše 49 %. Uzavřením smluv mezi československými podniky a Jugoslávkou stranou se 

majetek stával vlastnictvím Jugoslávie a naše podniky si vyhradily užívací práva nejčastěji na 

dobu 8-15 let.327 Proto vláda ČSSR v letech 1966 až 1967 vyčlenila více devizových 

prostředků na individuální pasivní cestovní ruch. To však podnítilo spekulace s měnou a 

živelné podnikové zájezdy financované z FKSP.  

 

Odbory se proto vrátily zpět k hromadným zájezdům a československé velvyslanectví 

předneslo předsedovi vlády návrh na poskytnutí dlouhodobého úvěru jugoslávké straně, která 

měla vybudovat rekreační zařízení a úvěr splatit úhradou části nákladů denní penze 

československých rekreantů. Smlouva o poskytnutí úvěru na výstavbu rekreačního střediska v 

Pržně328 byla podepsána 6. srpna 1969 mezi jugoslávskou CK Globus, ČOS pracovníků ve 

stavebnictví a ČOS kovoprůmyslu. Ústřední rada ČS ROH uzavřela smlouvu s oběma 

ČOS.329 Úvěr měl být financován z podnikových devizových účtů podniků a vývozu nad 

                                                 
323 Ročně tento odznak získalo 150 000 rekreantů. Výběrová rekreace, 1977, s. 27. 
324 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
325 Tzn. kapacitu 3 800 rekreantů ročně. V roce 1970 se z této rekreace nevrátili 4 rekreanti.  
326 Impulsem k výstavbě byla návštěva A. Novotného v září 1964 v Jugoslávii. 
327 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 379, inv. j. 1483/I/4 - Zpráva federálního ministerstva financí č.j. VII/2 – 
1.778/71 o rekreačních zařízeních čs. podniků a organizací v Jugoslávii.   
328 2,2 mil. přepočtových US $. Rekreační středisko mělo mít kapacitu 600 lůžek. VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 
378, inv. j. 1476/5/3, s. 1. 
329 Některé podniky ČOS kovo a stavba již v roce 1969 přispěly svými devizovými prostředky. Za toto snížení 
požadovaného úvěru jim měl být přednostně přidělován určitý počet poukazů.    
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rámec devizové regulace, která však byla v roce 1969 zakázána, a účty byly zablokovány. 

Smlouvy proto musely být revidovány. Předsednictvo federální vlády v roce 1970 vyslovilo 

souhlas s pětiletým úvěrem od SBČS odborům.330 Na základě usnesení sekretariátu ÚR ČS 

ROH bylo z investičního fondu ČS ROH uvolněno 58 mil. Kčs na korunové krytí úvěru. Tím 

mělo být zajištěno, aby rekreační zařízení bylo plně zapojeno do sítě zotavoven ÚRO.331 

Devizová část výdajů na rekreaci československých odborářů byla pokryta úhradou úvěru, 

další část kryly odbory v korunách. V důsledku zpoždění dokončení výstavby se zvýšily 

náklady ÚSRP, a proto musel být snížen počet poukazů pro rekreanty, kteří byli vysláni do 

náhradních hotelů Solaris u Šibeniku a Medena u Trogiru.332  

 

Liberalizace předpisů v letech 1968-1969 umožňovala využití FKSP a pobídkových fondů 

podniků a organizací k výstavbě rekreačních zařízení v zahraničí, která byla realizována 

v letech 1969-1970. Směrnicí federálního ministerstva financí a ÚR ČS ROH z roku 1969 to 

bylo zakázáno a uzavření smluv z předchozích let bylo klasifikováno jako hrubé porušení 

předpisů o správě národního majetku, protože „majetek ve správě státních orgánů byl 

odevzdán do vlastnictví jugoslávských organizací v rozporu s naší platnou právní úpravou“.333 

Vůči odpovědným pracovníkům byl uplatněn sankční postih. Vláda ČSSR v usnesení č. 55 

z 19. března 1970 uložila ministrům financí, MZO, MZV a řediteli SBČS spolupracovat 

s předsedou ÚRO při soupisu rekreačních zařízení v Jugoslávii.334   

 

Sekretariát ÚRO odmítl převzít zodpovědnost za předložení návrhů opatření k převzetí 

rekreačních zařízení od podniků s odůvodněním, že výstavba byla financována z FKSP a 

pobídkových fondů podniků a organizací ve snaze o zřízení základen pro zahraniční závodní 

rekreaci se souhlasem státních orgánů a také proto, že o převodu užívacího práva na ROH 

nebylo s podniky předem jednáno. Předsedovi vlády tlumočil rozhodnutí, že „regulační 

                                                 
330 ČS ROH poskytla CK Globus úvěr na 15 let s 4 % sazbou, který začal být vyplácen 7. 7. 1970 ve výši 
450 000 zúčtovacích US $ ročně. Svým kapitálem za něj ručila Investiční a komerční banka ve Splitu. ÚR ČS 
ROH i dále shromažďovala devizové prostředky podniků ČOS stavebnictví a kovoprůmyslu. 
331 Přepočtový kurz byl 25,71 Kč za 1 US $. Další částka byla vyčleněna na zakoupení tří autobusů pro přepravu 
v Pržně. Rekreační středisko mělo být využíváno k rekreaci organizované ÚSRP s tím, že v okrajových 
turnusech bude využíváno i jako sanatorní, resp. rehabilitační středisko.  
332 Původní termín dokončení k 1. 5. 1971 byl posunut jednak ročním zpožděním příprav ze strany ČSSR a 
rovněž nepřízní počasí při zakládání stavby v Jugoslávii. Posunuto bylo i zahájení splácení úvěru jugoslávskou 
stranou formou nižší sazby za plnou penzi rekreantů. VOA, fond ÚRO-Sekr, karton 379, inv. j. 1482/I/3.   
333 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 379, inv. j. 1483/I/4 - Zpráva federálního ministerstva financí č.j. VII/2 – 
1.778/71 o rekreačních zařízeních čs. podniků a organizací v Jugoslávii. 
334 Usnesení bylo vyhotoveno po projednání zprávy o regulaci výjezdů našich občanů do zahraničí 19. 3. 1970. 
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opatření mají probíhat po státní linii za úzké spolupráce s ÚRO“ tajemník ÚRO Alois 

Pokorný.335 28. března 1970 zveřejnilo federální ministerstvo financí v tisku výzvu všem 

podnikům a institucím. Na tiskopisech distribuovaných pobočkami SBČS měly do 4. dubna 

1970 oznámit závazky a pohledávky vůči zahraničním subjektům týkající se zahraniční 

rekreace.  

 

Rekreační zařízení a smlouvy 262 podniků a organizací byly rozděleny do tří kategorií. Do I. 

a II. kategorie byla zařazena nákladnější a větší rekreační zařízení, která měla být převedena 

do konce roku 1972 do správy ÚRO a Svazarmu bez náhrady s odůvodněním, že se nejedná o 

převod majetku, ale uživatelských práv. Ve III. kategorii se nacházely nízkokapacitní stanové 

základny a pronájmy objektů a pozemků, které byly rozhodnutím vlády určeny k likvidaci 

jelikož, jejichž údržba by měla negativní dopad na devizové hospodářství ČSSR.336 Tam, kde 

to bylo možné, mělo být zařízení likvidovaných středisek využito ve střediscích, která měla 

nadále zůstat v provozu. Výstavba dalších zařízení měla být regulována s ohledem na 

devizové možnosti státu a koncepci rozvoje turistického ruchu ve spolupráci se 

socialistickými státy.337      

 

Zahraniční výměnné rekreace byly uskutečňovány na základě smluv s odborovými 

organizacemi ze socialistických států
338 a její rozsah schvalovalo předsednictvo ÚR ČS 

ROH.339 Poptávku, jež převyšovala nabídku, řešila ÚSRP koupí zájezdů od Čedoku. V roce 

1970 zakoupila za devizy od zahraničních cestovních kanceláří rekreační kapacity v SSSR, 

Bulharsku a Rumunsku.340 V roce 1971 ÚRO prvně dohodla lodní zájezdy se 

sovětskou cestovní kanceláří Inturist. Část ceny poukazu hradily OS z vlastních prostředků na 

účet ÚSRP.341 Ve spolupráci s NDR a Polskem odbory zajistily kombinovanou výměnnou 

                                                 
335 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 379, inv. j. 1483/I/4 - Zpráva federálního ministerstva financí č.j. VII/2 – 
1.778/71 o rekreačních zařízeních čs. podniků a organizací v Jugoslávii. 
336 Federální ministerstvo financí požadovalo zprávu o výsledku likvidace do 15. 1. 1972. 
337 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 379, inv. j. 1483/I/4 - Zpráva federálního ministerstva financí č.j. VII/2 – 
1.778/71 o rekreačních zařízeních čs. podniků a organizací v Jugoslávii. 
338 SSSR, NDR, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie (Bečiči od r. 1965, Pržno a Hvar od r. 
1972) a Mongolsko. 30 let rekreační péče ROH, 1975, s. 15. 
339 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 380, inv. j. 1485/I/8 - Informační zpráva. 
340 30 let rekreační péče ROH, 1975, s. 9. 
341 Průměrné náklady na účastníka činily u plavby po Volze 4 460 Kčs za poukaz a 300 Kčs kapesného, po 
Dněpru 3 750 Kčs plus 300 Kčs kapesného. Průměrné ceny pro svazy činily 3 760 za poukaz po Volze vč. 
kapesného a 3 300 Kčs v případě Dněpru. Ceny jednotlivých poukazů byly odstupňovány dle třídy kajuty. OS 
hradily za poukazy na plavbu po Volze 1 000 Kčs a po Dněpru 750 Kč. Dotace z centra odborů nebyla 
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rekreaci.342 Sociální turistika s kapitalistickými zeměmi, která se uskutečňovala za přímou 

devizovou úhradu,343 od poloviny 80. let z politických důvodů stagnovala. V roce 1975 se 

v zimní sezóně prvně uskutečnila rekreace spojená s preventivní léčebnou péčí v 

Bulharsku.344 Podniky a instituce někdy žádaly o dodatečnou bezdevizovou výměnnou 

rekreaci, v jejímž rámci mělo docházet k výměně odborářských zkušeností.345 Mezinárodní 

oddělení ÚRO žádalo o její schválení Vládní komisi pro regulaci styků se zahraničím.346 

Vedoucí funkcionáři s rodinami mohli využívat výměnné dovolené vztahující se recipročně na 

vedoucí funkcionáře odborových ústředen socialistických zemí mimo Jugoslávii.347 Byla 

hrazena z fondu rozpočtových prostředků ÚRO a zúčastňovali se jí „zejména členové 

sekretariátu a předsednictva Ústřední rady a sekretariátu ČROS a SROZ“.348 

 

Častějším výjezdům do kapitalistických zemí bránil růst cen a omezené množství deviz na 

jejich úhradu na straně ČSSR.349 V roce 1974 vzrostly náklady na rekreaci v socialistických i 

kapitalistických zemích především v důsledku ropné krize. ČSA v té době měnily zastaralá 

letadla Il-18 za modernější TU-134, která ovšem měla nižší kapacitu a vyšší spotřebu.350 

Nedostatečnou výkonnost ČSD nahrazovala ČSAD, ÚSRP vykrývala nedostatek lůžek v 

zotavovnách nákupem ubytování v komerčních podnicích (hotelech). Ve snaze snížit rozdíl 

mezi náklady a cenami poukazů byly přibližně od roku 1974 zahraniční výběrové rekreace 

                                                                                                                                                         
poskytnuta, protože lodní zájezdy požadovaly jen některé OS. VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 379, inv. j. 
1482/I/5. 
342 Spočívala v jednom týdnu pobytu v domácí a druhém týdnu pobytu v zahraniční zotavovně. Výběrová 
rekreace, 1977, s. 14. 
343 Měla zahraniční odboráře seznámit s „úspěchy socialistické výstavby“. Přijížděli z Belgie, Finska, Francie, 
Itálie, NSR, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Velké Británie. Výběrová a rekreace, 1977, s. 14. V roce 1975 
vynesla 1 377 000 Kčs. VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 573, inv. j. 10/2 - Návrh usnesení předsednictva Ústřední 
rady odborů P-136/74. 
344 VOA, fond ÚRO-Předs 1979, karton 161, inv. j. 632/24 - Usnesení předsednictva Ústřední rady odborů ze 
dne 4. 7. 1979. 
345 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 379, inv. j. 1481 - Usnesení sekretariátu Ústřední rady ČS ROH z 23. 2. 1971. 
346 „Zárukou řádného průběhu pobytu v zahraničí“ měli být „zkušení kvalifikovaní pracovníci Ústřední rady ČS 
ROH, příp. odborových svazů“, kteří rekreanty doprovázeli na základě „doporoučení sekretariátu ÚR ČS ROH 
[ze dne 18. 12. 1970], Vládní komise pro regulaci styků se zahraničím a oddělení politiky ÚV KSČ“. VOA, fond 
ÚRO-Sekr., karton 381, inv. j. 1487 - Informační zpráva S-241/71 a VOA, fond ÚRO-Sekr, karton 381, inv. j. 
1487/II/10 - Kontrola usnesení sekretariátu ÚR ČS ROH. 
347 Pozvaný jugoslávský funkcionář musel plně uhradit náklady zahraničního účastníka a o pozvání rozhodoval 
ÚV KS Jugoslávie. Socialistické země: Bulharsko, Maďarsko, NDR, Polsko, SSSR, Rumunsko, Mongolsko a 
Korea.    
348 V letech 1970 a 1971 byla cena za osobu a týden 150 Kčs a 50 % nákladů na dopravu do hlavního města 
cílové země, letištní, celní a jiné poplatky. Cestující museli použít výhradně soukromé cestovní pasy. VOA, fond 
ÚRO-Sekr, karton 379, inv. j. 1484/II/1 - Návrh usnesení sekretariátu Ústřední rady ČS ROH ze 14. 4. 1971. 
349 Výběrová rekreace, 1977, s. 14. 
350 U ČSA stouply náklady na 1 cestujícího o 300-400 Kčs. 
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rozčleněny do pěti skupin podle výše dotace od 0 % do 40 %. 351 Rekreace na Kubě352a 

v Mongolsku byly řešeny separátně.353  

   

Omezené možnosti cestování na Západ spolu s touhou po dovolené u moře vedly k zájmu o 

pobyty v Jugoslávii, Bulharsku, Rumunsku a SSSR.354 Baltské moře v NDR a Polsku nebylo 

klimaticky tak atraktivní. Tehdejší studentka-průvodkyně vzpomíná na důvody ne/zájmu o 

tyto destinace: „Ale k endérákům, tam byla dost velká zima, o Polsku ani nehovoře. […] A 

vlaky se vypravovaly! To byly celý odborářský vlaky, který jely do Bulharska, nebo do 

Rumunska. Ale to bylo vlastně dvě, tři noci ve vlaku. To byla dálka. Kdežto ta Jugoslávie byla 

blízko. Tam se jezdilo autobusama převážně. No ale byl to problém s těma penězma“355 ve 

smyslu omezeného přídělu deviz. Na zájezdy do SSSR sama jezdívala s nadšením, ale 

domnívá se, že „byl k tomu asi odpor“, přestože „n ěkteří měli právě dotace vod odborářů, 

takže jezdili za pár korun. To dneska ten zájezd stojí několik desítek tisíc a oni to měli za dva 

tisíce korun tehdy.“356 V pramenech se naopak uvádí: „Přesto, že část čs. odborářů je vysílána 

do Sovětského svazu i přes cestovní kancelář Inturist, není zájem odborářů o pobyty v SSSR 

uspokojován,“ a proto se v roce 1979 plánovala výstavba zotavovny na Krymu „společně se 

sovětskými odbory“.357 Je zřejmě nutné rozlišovat mezi pobyty na Krymu a např. v Moskvě.    

 

Další narátorka má na putovní rekreaci v SSSR, kterou získala v pětadvaceti letech jako 

odměnu za dobrou práci, vzpomínky smíšené. V Kyjevě, Oděse, Moskvě a Leningradu 

strávila vždy dva dny a noc.358 Nejhorší ubytování zažila v Moskvě. „Voda tam moc netekla. 

[…] Tenkrát sem poprvé viděla šváby. Já nevěděla, co to je!“ Na každém patře byla děžurna, 

která „tam byla jako na hlídání, nebo aby tam nelezli cizí lidi, nebo já nevím“. Kolegyně 

narátorku poučily, aby si s sebou vzala navíc nějaké prádlo, protože „oni tam takovýdle věci 

                                                 
351 Vyšší míra dotace se vztahovala na mimosezónní pobyty, rekreační pobyty v SSSR byly dotovány přibližně 
ze 40 %. V ostatních socialistických zemích z 15-30 procent. Durmanová, 2010, s. 19. 
352 Uskutečňována od roku 1974. Durmanová, 2010, s. 19. 
353 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 573, inv. j. 10/2 - Návrh usnesení předsednictva Ústřední rady odborů P-
136/74. 
354 ÚSRP zaznamenalo rostoucí poptávku po pobytech u „teplých moří“, s čímž souvisel růst požadavků na 
množství deviz u federálního a národních ministerstev financí. VOA, fond ÚRO-Předs., karton 172, inv. j. 
653/43/5 - Návrh na rozšíření zahraniční výběrové rekreace ROH do socialistických zemí a k teplým mořím, 
příloha I. 
355 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
356 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
357 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979. 
358 V roce 1971 byla cena poukazu výběrové rekreace u devítidenního leteckého zájezdu na trase Moskva-
Leningrad 2 260 Kčs a 15denního na trase Kyjev-Jalta 2 935 Kčs. Z toho kapesné činilo 260 Kčs respektive 435 
Kčs. VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 380, inv. j. 1485/I/8 - Informační zpráva. 
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chtěj“ . Způsob, jakým si ho děžurna vyžádala, zůstal děsivým zážitkem dodnes: „Já si 

pamatuju jenom tendle moment, jak ona prostě přijde a rovnou otevře kufr a začne se mi v 

tom kufru hrabat!“ Službami průvodce nebyla nadšená, protože „pr ůvodce nás tam nechal a 

vodešel“. Vydala se tedy na procházku po okolí hotelu, při níž narazila na „krám, který měl 

dlouhý police, a to jste šla kolem police a buď tam nebylo nic, nebo tam bylo jedno zboží až 

do konce.“ Z toho usuzuje, „že to tam, možná i teďka pořád […] mají těžký.“ Hodinový 

rozchod na prohlídku rozsáhlého moskevského centra nestačil. „To jste šla. Furt jste šla, furt 

jste šla, furt jste šla, furt jste šla po jedný ulici a furt jste neměla kam zahnout, protože furt, 

byl jeden barák, kterej byl asi dva kilometry dlouhej, jo. (smích) Takže než jste vobešla, blok, 

tak to byla ta hodina. Takže tam jsem se nikam moc daleko nepodívala.“ Z Leningradu jí 

„úplně živě“ zůstaly v paměti bílé noci, otevírání mostů a paláce. Cesta z Prahy do Kyjeva 

byla vlakem, do Moskvy letadlem, do Leningradu vlakem a zpět do Prahy letadlem. Během 

hodinového letu z Kyjeva do Moskvy si narátorka vzpomněla, „že se říkalo, že oni to mají 

jako normální dopravní prostředek a že tam všecko vozej včetně slepic. Tak já to můžu 

potvrdit, že to byla pravda.“359  

  

Mezi lety 1971 a 1981 byl v segmentu zahraničních rekreací patrný výrazný vzestup poptávky 

po zahraničních rekreacích o více než 100 % a pokles počtu odborářů přijíždějících 

z nesocialistických zemí.360 V roce 1981 neodebraly ZV ROH asi 20 % poukazů (tj. asi o     

15 % více než v roce 1980) kvůli nejasnostem ohledně FKSP. Argumentem byla „vysoká 

cena poukazů“, která vedla k vyšším nákupům od komerčních cestovních kanceláří. ÚRO 

reagovala návrhem na snížení cen poukazů a jejich roztřídění do tří cenových pásem – 

sezónního, mimosezónního a před/posezonního.361  

 
Pro rekreanty vydávalo ROH příručky s titulem „Na rekreaci ROH do [název cílové země]”. 

Publikace vždy pojednávala o historickém, politickém a ekonomickém vývoji dané země, 

poukazovala na místa hodná návštěvy, informovala o kontaktech na všechny zotavovny v 

zemi, o cenách pohlednic, poštovních zámek apod. Rekreanti byli upozorňováni na to, že 

jejich „chování a vystupování v zotavovně je reprezentací našich národů a naší odborové 

                                                 
359 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
360 Počet účastníků zahraniční výběrové rekreace: 31 208 (1971) a 69 652 (1981). Počet zahraničních odborářů 
z nesocialistických zemí: 6 390 (1971) a 5 687 (1981). Franke, 1984, s. 56.  
361 VOA, fond ÚRO-Předs., 1981, karton 171, inv. j. 652/42/20 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 11. 
2. 1981. 
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organizace“. Uvedena byla i tabulka spotřeby některých základních potravin „pro srovnání 

životní úrovně našich zemí“.362   

 

Domácí výběrové rekreace 
 
Rekreační pobyty v letním období byly dvoutýdenní, v zimě a mimosezóně týdenní. V první 

polovině 70. let se kladl důraz na posun od univerzálnosti k větší rozmanitosti programů.363 

Existovaly tyto druhy domácí výběrové rekreace: pobytová, kulturní, pěší turistika, putovní 

rekreace „Po stopách SNP“, mototuristika, rekreace pro pracující mládež (učně) a 

dvoutýdenní rekreace s doplňkovými lázeňskými procedurami.364  

 

Ceny poukazů pro základní odborové organizace se v letech 1972 – 1976 neměnily. Jeden 

rekreační den pro dospělého stál 40 Kčs v sezóně a 30 Kč mim sezónu, pro dítě 20 Kčs po 

celý rok. Průměrný celoroční náklad byl 75 Kčs. Rozdíl mezi cenou a náklady byl financován 

z centrálních odborových prostředků, čímž se odborářům vrátila část jejich příspěvků.365 

V rámci plnění Koncepce komplexního rozvoje rekreační péče ROH do roku 1980 se zvýšil 

počet účastníků domácí výběrové rekreace z 360 456 v roce 1973 na 404 727 v roce 1978.366 

 

Samoplátcům nabízela kapacity v zotavovnách kancelář OREA, přes niž se podařilo rodičům 

narátorky v šedesátých a sedmdesátých letech zajistit ubytování v Mariánských lázních. Poté, 

kdy trávili prázdniny u prarodičů v Mnichově Hradišti nebo v myslivně či na podnikových 

ubytovnách to „už bylo jako v hotelích a tak jako to bylo takové více na úrovni“.367 V 70. 

letech byly některé zotavovny ROH za úplatu převáděny na stát – do správy podniků. 

V případě zotavoven ROH Úspěch ve Stráži pod Ralskem a Hutník v Hamru u České Lípy 

bylo důvodů několik: možné využití jen od května do října, opilí místní pracovníci Uranových 

dolů vyžadující přístup do objektů, hluk ze silnice pro těžká nákladní vozidla, blízký uzavřený 

                                                 
362 Např. spotřeba masa v letech 1960 až 1980 stoupla v ČSSR z 56,8 kg na 85 kg a v NDR z 55 kg na 89,4 kg. 
Na rekreaci ROH do NDR, 1984, s. 9. 
363 V zotavovnách byly připraveny programy kulturní, sportovní a dětské. Doporučený sportovně-rekreační 
program je uveden v obrazové příloze, obr. 4. 
364 Lázně: Mariánské Lázně, Luhačovice, Starý Smokovec, Piešťany a Vyšné Ružbachy. Výběrová rekreace, 
1977, s. 9. 
365 Ceny byly„hluboko pod úrovní skutečných nákladů“. V roce 1976 činily dotace na domácí a zahraniční 
výběrovou rekreaci 155 miliónů Kčs. Výběrová rekreace, 1977, s. 46. 
366 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979. 
367 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
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vojenský prostor s jednotkou s těžkou mechanizací a plánovaná výstavba objektu na výrobu 

kyseliny sírové.368    

 

V 6. pětiletce se počítalo s výstavbou nových zotavoven a probíhala modernizace stávajících, 

především v Krkonoších. Jedna z narátorek byla v roce 1987 „za celej život asi v podstatě 

jedinkrát […] na takové klasické odborové [rekreaci]. Na ten poukaz“ v Krkonoších, v hotelu 

Rudá hvězda.369 „A bylo to velice pěkný ubytování. Jídlo bylo teda tak jako průměrné, dá se 

říct. Ale ubytování bylo skvělé.“  Hotel byl vybaven novým nábytkem a sprchovými kouty,370 

což ještě „nebylo úplně vždycky zvykem v těch rekreačních zařízeních“, a s „výhledem do 

kraje. Prostě takové krásné pokoje. To jsou docela příjemné vzpomínky no. (smích)“371 V 

důsledku modernizace stávajících a výstavby nových zotavoven byly od roku 1981 zavedeny 

diferenciované ceny poukazů podle kategorií zotavoven. Pro děti a učně zůstala cena 

v zotavovnách všech kategorií 20 Kčs na osobu a den. Výchovou dorostu v učňovských 

v zařízeních ÚSRP měly být zajištěny zvýšené nároky na personál v zotavovnách vyšší 

kategorie.372 

 

V 80. letech byla nabídka rozšířena o pobyty SORP (specielní ozdravné rekreační pobyty 

nahrazující úbytek rekreací lázeňskými procedurami, jejichž příděl pro ROH lázně z důvodu 

efektivity snižovaly), účelovou rekreaci (pro Svaz invalidů, důchodce, rodiny s mentálně 

postiženými dětmi apod.),373 třítýdenní zdravotně-preventivní pobyty dětí Severočeského kraje 

a tzv. školy v přírodě pro děti z ostatních krajů.374 Životní prostředí se zhoršovalo, protože v 

právním řádu ČSSR neexistoval „žádný souhrný právní předpis, který by obsahoval účinná 

ustanovení na ochranu přírodního prostředí před škodlivými následky průmyslové 

                                                 
368 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 378, inv. j. 1479/I/4 - Návrh usnesení sekretariátu Ústřední rady ČS ROH ze 
dne 4. 2. 1971. 
369 Dnes hotel Kubát. Dostupné 11. 11. 2014 z http://www.hotelkubat.cz. 
370 V letech 1978-1980 byly modernizovány objekty zejména v oblasti Krkonoš. Byla též vybudována 3 
údržbářská střediska. VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO 
ze dne 6. 3. 1979, příloha II. 
371 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
372 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979, 
příloha II. 
373 VOA, fond ÚRO-Předs, karton 199, inv. j. 705/6 - Zpráva o plnění plánu rozvoje výběrové rekrace ROH 
v letech 7. pětiletého plánu a směry jejího vývoje pro 8. pětiletý plán s výhledem do roku 2000. 
374 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 187, inv. j. 681/11 - Návrh plánu domácí a zahraniční výběrové rekreace 
ROH na rok 1984. O situaci v severních Čechách pojednává Vaněk: Nedalo se tady dýchat. 1996. 
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činnosti“.375 Syn narátorky žijící v Praze nejezdíval na letní tábory, ale byl dvakrát 

v ozdravovně.376  

 

Podnikové (závodní) domácí a zahraniční rekreace 

 
Podnikovou rekreaci zajišťovaly závodní a podnikové výbory ROH ve spolupráci s vedeními 

podniků. V roce 1960 byla kapacita podnikové rekreace 70 800 lůžek, v roce 1971 to bylo 

153 900 lůžek377 a v roce 1981 využilo kapacitu 225 301 lůžek v 9 342 podnikových 

rekreačních objektech přes 2,5 mil. rekreantů. V zahraničních rekreačních zařízeních podniků, 

nejčastěji u moře, to bylo 71 000 odborářů.378 Zatímco v ČSR připadalo na jedno lůžko 28 

odborářů, v SSR to bylo 49 členů odborů, značné rozdíly byly mezi oborovými svazy.379 

Efektivita kapacit závodních zotavoven se zvyšovala jejich využitím pro zimní pobyty dětí 

v přírodě, pionýrské tábory a výběrové rekreace.380 V roce 1979 bylo 65,7 % lůžek 

v zotavovnách pro celoroční provoz, 26,1 % v „zotavovnách bez otopu“ a 8,2 % ve stanech.381 

Průměrná cena za osobu a den činila 64 Kč a v případě výběrové rekreace v podnikové 

zotavovně byla cena 30 Kčs.  

 

O vnímání vzdáleností při dopravě v rámci podnikové rekreace vypovídá narátor porovnáním 

dvou tras. U Balatonu byl člověk za šest hodin, což „byla chvilka“ , ale do zotavovny 

družebního podniku u Poznaně „to trvalo jako dlouho“.382 Odměnou za útrpnou cestu byla 

ovšem pohostinnost polských odborářů, nádherná příroda s možností výletů do okolí 

zotavovny.  

 

Jedna z narátorek byla v 60. letech zaměstnaná u Báňských staveb, jež byly součástí 

Severočeských hnědouhelných dolů, a nabízely “spoustu rekreací jak u nás, tak v cizině, 

                                                 
375 Podle § 1 zákona č. 20/1966 Sb. byly průmyslové podniky povinny svou činností hrubě nenarušit přírodu. 
Böhm-Madar, 1980, s. 185. 
376 Podrobnější informace nebylo možno získat, jelikož narátorka zamítla druhý rozhovor. Rozhovor s paní X 
vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. 
377 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979. 
378 Durmanová, 2010, s. 20. 
379 V roce 1978 připadalo na 1 lůžko 20,4 členů odborů v potravinářství a 115,5 ve školství.  
380 V roce 1973 připadalo na 1 lůžko 8,8 zaměstnanců a v roce 1977 jich bylo 10,9. Počet výběrových rekreací 
v podnikových zotavovnách vzrostl z 13 000 týdenních pobytů v roce 1974 na 43 000 1-2týdenních pobytů 
v roce 1978, především mimo sezónu. 
381 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979, 
přílohami. 
382 Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Anna Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
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takže jsem jako párkrát byla, no. V tý cizině to byly zajímavý nabídky, protože to bylo docela 

výhodný a bylo to hezký. Bylo to hezký.“383 S kamarádkou se dostala na desetidenní 

podnikovou rekreaci hned dvakrát letecky, údajně s plnou penzí. V bulharském Burgasu před 

rokem 1968 bydlely ve stanovém městečku, v Jugoslávském Rabacu počátkem 70. let v 

bungalovech. „A protože my jsme předtím nikdy nebyli (smích) v cizině, tak se nám to 

líbilo.“ 384  

 

Mezi oblíbené akce, které jedna z narátorek zažila koncem 60. let ještě v dětském věku, 

patřily víkendové podnikové zájezdy a návštěvy kulturních památek. 385 Oslovily ji natolik, že 

je dopřála i svým dvěma synům. Je hrdá na to, že je tak naučila vnímat kulturní a historickou 

hodnotu národních artefaktů.386 V té době již vládnoucí ideologie nahradila víru v boha a 

posmrtný život chiliastickým ideálem o šťastných socialistických zítřcích:387 „Dnes a zítra 

znamená lépe než včera!“.388 Víkendový kulturněhistorický zájezd mohl buď efektivně bránit 

účasti na nedělní bohoslužbě, anebo mohl sám o sobě být vnímán jako neprofánní, nevšední. 

Důraz na socialistickou kulturu a národní historii, kdy byl Jan Žižka prezentován jako proletář 

bojující za zájmy vykořisťovaných a utlačovaných, cílil na kolektivní vědomí 

personifikovaného národa a pocit sounáležitosti s ním. Hrdost na národní historii, láska 

k rodné zemi a jejím lidem mohla člověku ztížit rozhodnutí emigrovat. Praktickým 

odstrašujícím aspektem bylo trestní stíhání za nedovolené opuštění republiky.  

 

V 70. letech byla podniková rekreace součástí „sociální politiky podniku“. Byla financována 

z prostředků podniků (z účelových a neúčelových dotací, fondu výstavby a FKSP), centrálně 

ze státního rozpočtu a z odborových prostředků na základě vyhlášky č. 90/1972 Sb. a 

Finančního řádu ROH.389 Rekreační zařízení měla podobu rekreačních středisek (zděné 

budovy), chat, stanových táborů a pionýrských táborů (zděná budova s chatkami či stany). 

Podniky je mohly zakoupit z FKSP, v případě tuzemských zařízení i z investičních fondů po 

                                                 
383 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. 
384 Narátorka tehdy pracovala na Mostecku. Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. Důlní a 
strojírenské podniky budovaly se souhlasem „politických nebo státních orgánů“ především stanové základny se 
sruby či chatkami přivezenými z ČSSR. VOA, fond ÚRO-Sekr, karton 379, inv. j. 1483/I/4 - Informační zpráva 
S-131/71, příloha I. 
385 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014 
386 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014 
387 Socialismus se teoreticky měl vyvíjet od vědeckého k reálnému. Macura, 1992, s. 8-18 kapitola Ráj. 
388 Tento nápis byl umístěn na jednom z obytných panelových domů v Ostravě. Autorce práce zůstal v paměti. 
389 Publikován ve Zpravodaji ROH č. 13/1972. Jiřinec, 1975, s. 18. 
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schválení krajským národním výborem a ministerstvem financí. Rovněž nákup a provoz 

podnikových autobusů byl financován z FKSP.390  

 

V 80. letech byla podniková rekreace „nedílnou složkou péče socialistických organizací o 

pracovníky“ a měla být uskutečňována dle závazných Zásad vlády ČSSR a ÚRO 

k plánovitému a efektivnímu rozvoji podnikové rekreace.391 Cíle rekreace byly sociálně 

zdravotně-preventivní, politickospolečenské, ekonomické a kulturní. Při výběru účastníků 

v době prázdnin byli preferováni pracovníci z rizikových provozů, větších podniků, rodiny 

s dětmi včetně dětí od tří let věku a „v případě vytvoření zvláštních podmínek“ mohl „ZV 

ROH povolit výjimku“ i pro menší děti.392 Byla podporována rodinná podniková dovolená. 

Poplatky se odstupňovaly podle vztahu rekreanta k podniku. Základem byl stravní 

normativ,393 k němuž se přičetlo pracovníkovi, učni a dítěti do 15 let 10 % navíc, rodinnému 

příslušníkovi 30 %. Kdokoli „cizí“ hradil 100 % nákladů na pobyt.394 Nové předpisy o 

financování podnikové společenské spotřeby a FKSP vyústily v roce 1986 v převody 

značných částek na účty základních organizací ROH a možnost jejich využití na nákup 

zájezdů od cestovních kanceláří.395    

 

O nabídce rekreací se zaměstnanci dovídali z letáků, nástěnek, katalogů a podnikových 

časopisů396 „v ur čitých časových úsecích, na jaře a na podzim, to byly letní rekreace a zimní 

rekreace“.397 Vybírali si podle svých možností. „T řeba Špindlerův Mlýn byl vždycky drahý. 

Dražší než třeba to Benecko, že jo. Takže to nás vedlo k tomu pobytu třeba v Benecku.“398  

Vždy existovala naděje, že někdo poukaz vrátí, na což se narátorka chodila průběžně ptát „a 

buď se to uvolnilo, nebo se uvolnilo něco jinýho.“399 Tato narátorka měla kamarádku, která 

v 80. letech „d ělala v Hutním projektu a tam chodilo hodně poukazů. A zřejmě asi nemělo 

moc lidí zájem, protože tam zbejvaly poukazy. Ale hlavně zbejvaly poukazy mimosezónní, 

                                                 
390 Jiřinec, 1975, s. 26-32. 
391 Schváleny vládou ČSSR a sekretariátem ÚRO v roce 1981. Jejich výklad zpracovalo ROH v kooperaci 
 s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí a Federálním cenovým 
úřadem.  
392 Mazačová, 1982, s. 33. 
393

 Příklad kalkulace ceny, jídelního lístku aj. je uveden v obrazové příloze, obr. 5-7. 
394 Mazačová, 1982, s. 33. 
395 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 210, inv. j. 731/11 - Úpravy zásad hospodaření základních organizací ROH, 
příloha I – Informační zpráva. 
396 Viz. obrazová příloha, obr. 1-3. 
397 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
398 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
399 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
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zjara a na podzim, vo který neměl nikdo zájem,“400 což jí jako bezdětné nevadilo. Poukaz na 

rekreaci v sezóně „měly mámy s dětma nebo rodiny s dětma, že jo samozřejmě.“ 401 Netrápilo 

ji to, protože hory jsou „hrozně hezký v červnu. Protože tam pořád ještě kvetou louky. To je 

nádherný! […] tak sme si prostě vo to požádaly. A z 99 % jsme uspěly.“ 402 Jako turistky 

ocenily rovněž ne příliš horké počasí. Mimosezónní rekreace „byly docela skvělý s tím, že 

bylo vždycky málo lidí“403 Na rekreaci v listopadu u Máchova jezera se od vedoucí střediska 

dověděly, že “je sice blbý počasí, ale vemte si to - v létě se tady nemoh nikdo koupat, 

poněvadž tady byly samý sinice."404  

 
Po získání poukazu se narátoři snažili získat informace o destinaci z publikovaných 

informačních průvodců a map, fotek z akcí pořádaných v daném místě, kronik ROH, nebo 

„n ěkdo měl fotky z dovolený tak se pochlubil a říkám: "Jé, tam zrovna jedu. Ukaž, jak to tam 

vypadá. Řekni mi, jaký to tam je a kam se tam dá jít. A co se tam dá dělat." a takovýdle. Takže 

vždycky se člověk k nějakejm informacím dostal, i když nebyl internet. (smích)“405 

V rekreantech se mísily pocity napětí, očekávání a zvědavosti. „Tak jsem si představovala, 

jestli tam bude záchod aspoň. Že nebudu muset šlapat 3 patra! (smích) To člověk jako, 

samozřejmě, vždycky napnutej byl.“406 

 

Bezdětná narátorka se domnívá, že „ty podnikový rekreace byly dobrý, protože nebyly drahý 

a „rodiny s dětmi vždycky měly příležitost někam jet“.407 To potvrzuje další narátor: „My jsme 

tam každé rok byli u Balatonu, což byla nádhera úplná a s děckama všichni a jako i z té malé 

véplaty, nebo z té průměrné véplaty, co byla kdysi, krásnó dovolenó jsme měli. A děcka na to 

doteďka vzpomínají.“408 Jiná narátoka s manželem neměla problém postavit dům a zároveň jet 

na rekreaci se třemi dětmi. Zvládli to díky výhodné novomanželské půjčce, která byla 

maximálně 30 000 Kčs, za což „v tu dobu se toho dalo docela dost pořídit“ , dále díky 

daňovým odpisům na každé narozené dítě a nevratné půjčce od zaměstnavatele ve výši 30 000 

Kčs (výměnou za odpracování 10 let). Poukaz dostala, přestože měla jako „antikomunistickej 

                                                 
400 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
401 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
402 V Dědinkách jí na podzim učarovala „louka ocúnů“. Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 
3. 2014 a 3. 7. 2014. 
403 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
404 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
405 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
406 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
407 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
408 Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Anna Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
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rebel“ konflikty s vedením.409 Jeden z narátorů vidí spojitost mezi dnešní prosperitou 

podniku, silnou vyjednávací pozicí odborů a příspěvkem na rekreaci, který zaměstnavatel 

poskytuje každý třetí rok.410  

 

Pionýrská rekreace 

  
Pionýrskou rekreaci pro děti organizovaly buď podniky anebo centrálně odbory. Pomáhala 

rodičům řešit o prázdninách otázku „Kam s nimi?“. To ocenila narátorka se dvěma malými 

dětmi zejména po rozvodu. Sama měla v dětství kladnou zkušenost s podnikovým 

pionýrským táborem v Pionýrském nad Ohří. „Ale pak ho zabrali a udělali z toho 

mezinárodní pionýrskej tábor“, protože „to byl jeden z nejhezčích pionýrskejch táborů vůbec 

v republice“.411 Poté, až do věku patnácti let, jezdila společně s mladšími sourozenci na 

třítýdenní turnusy podnikových pionýrských táborů na různá místa, kde se „prolínaly i děti 

rodičů z jiných profesí“, jelikož k zaměstnavatelům rodičů přišly poukazy „t řeba z několika 

táborů“  a mohli si vybrat, na který své děti pošlou.412  

 

V pionýrské organizaci i na táboře vnímali narátoři spíše náplň praktickou než ideologickou: 

hraní her, bruslení, lyžování, výlety. V 50. letech byl v Mostě Pionýrský dům v krásné velké 

vile a narátorka do něj chodila ráda také proto, že „tam bylo kroužků! Turistický, mičurinský, 

potom zpívání, tancování.“413 Přesto ji mrzelo, že již nesměla chodit do kostela. Na pionýrské 

tábory nejezdila. Jiná narátorka by „bejvala uvítala takovoudle organizaci i pro svoje děti“ ,414 

aby se nikde „neplácali samotný“ a „rodi če měli přehled“ o tom, kde a co jejich děti dělají. 

Vodění dětí do jednotlivých kroužků považuje za „složitější“ . Předtím, než založila rodinu, 

dostávala od zaměstnavatele placené volno, aby jako členka SSM ve funkci vedoucí mohla 

jezdit na jarní prázdninové tábory, kde se o děti starali lyžařští instruktoři a vedoucí. Její děti 

jezdily po roce 1989 na podnikové letní dětské tábory: „Bylo to naprosto stejný [jako 

pionýrské tábory], akorát se to jinak jmenovalo.“415 Líbilo se jim to natolik, že jeden ze synů 

si udělal zkoušky na hlavního vedoucího. 

                                                 
409 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková-Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
410 Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Anna Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
411 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
412 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
413 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. 
414 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
415 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
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Narátoři v dětském věku trávili letní prázdniny mnohdy u příbuzných na vesnici, kde si 

vybudovali vztah k přírodě, jezdívali též na rekreace a zájezdy „od podniků“ rodičů i 

prarodičů. Ubytování na podnikových rekreacích a výletech neřadili do kategorie „luxus“, ale 

byli rádi, že celá rodina může trávit čas společně mimo město. Na Slapech a Orlíku měl 

Dopravní podnik hl. města Prahy „postavený stabilně stany, takový ty větší – 2 ložnice, 

předsíňka a takový to zázemíčko“ 416 pro jedno až dvou týdenní letní pobyty zaměstnanců 

s rodinami a narátorka na tyto dovolené dodnes ráda vzpomíná. 

 

Lázně 

 

Rozvoj českého lázeňství spadá do období 18. až 20. století. Nejznámějším a u movité 

klientely oblíbeným zůstává lázeňský trojúhelník Karlovy Vary – Mariánské Lázně – 

Františkovy Lázně. V 50. letech nebyl potenciál kapitalistické klientely v lázeňství plně 

využit z politických důvodů. Počátkem 80. let byl problémem lázeňství havarijní stav 

balneoprovozů a společenských prostorů.417 Normalizační struktura lázeňství však přetrvala 

až do roku 1993. Nejvyšším orgánem bylo Generální ředitelství lázní a vřídel a cestovní 

kancelář Balnea působila jako zprostředkovatel lázeňských pobytů418 pro ty, kdo získali 

doporučení lékaře.   

 

V 70. a 80. letech 20. století mohl občan ČSSR získat poukaz na lázeňský pobyt 

s procedurami na základě lékařského doporučení, tzv. „na křížek“, nebo si mohl pobyt uhradit 

sám jako samoplátce.419 Někteří pracovníci ovšem zvažovali, zda svou dovolenou „obětovat“ 

na lázeňskou péči nebo dovolenou strávit jinak.420 Jedna z narátorek jezdívala s rodiči v 60. 

letech na dovolenou do Mariánských Lázní, kde zažili různé formy ubytování. „Od myslivny 

až přes nějaké ubytovny pro pracovníky, tak jako různě to bylo. A později se nám podařilo i 

přes tu OREU se tam dostat. To už bylo jako v hotelích a tak to bylo takové více na 

                                                 
416 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
417 VOA. Fond ÚRO-Předs., 1981, karton 172, inv. j. 653/43/5 - Zhodnocení účinnosti nové směrnice o 
poskytování lázeňské péče. 
418 Beránek, 2007, s. 112. In: Cestování včera a dnes, ročník 4, č. 3. 
419 Popis nabízených služeb v propagačních materiálech a periodickém tisku nemusel vždy odpovídat tomu, jak 
byly zamýšleny, uskutečňovány anebo tomu, jak je dnes pamětníci s odstupem reflektují. Retro, díl Lázně.  
Dostupné 20. 5. 2014 z http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360016/ 
420 VOA. Fond ÚRO-Předs., 1981, karton 172, inv. j. 653/43/5 - Zhodnocení účinnosti nové směrnice o 
poskytování lázeňské péče. 
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úrovni.“421 Dostupné pro ně bylo i stravování, které ve srovnání s dneškem „bylo podstatně 

levnější, takže jsme mohli poobědvat vcelku slušně i na Golfu hotelu422 (smích) při lesních 

procházkách.“423 Babička této narátorky měla malý důchod a lázně pro ni byly společenskou 

záležitostí. Vždy si tam našla kamarádku, s níž udržovala kontakt i po návratu z lázní. Jeden 

z narátorů po operaci žlučníku cestoval na lázeňské pobyty do Karlových Varů několikrát, a 

jak zdůraznil: „Bez úplatků.“ 424  

 

Zaměstnavatel jiné narátorky zařídil v místě pracoviště službu maséra, dotovanou z příspěvků 

ROH. Masér sdělil závodní lékařce obtíže, s nimiž se narátorka potýkala. Lékařka byla 

organizačně schopná, měla přehled o možnostech lázeňských pobytů v dostupném zahraničí a 

narátorce poskytla potřebné dokumenty a informace425 k tomu, aby narátorka absolvovala 

léčebné procedury během své dovolené na Zlatých pískách v Bulharsku. Předchozí zkušenost 

téže narátorky s jinou lékařkou byla negativní. Po gynekologické operaci, ve věku lehce přes 

čtyřiceti let, ji do lázní neposlala s odůvodněním: "No do lázní nepojedete. Už jste stará. To 

choděj jenom mladý."426 Tlak na efektivitu v oblasti reprodukce a zvyšování porodnosti mohl 

mít i tuto podobu.427 Roli mohly sehrát i náklady. Při 21denním pobytu se náklady na léčení a 

jízdné (3 000 Kčs), ušlou mzdu čili nemocenskou dávku (2 000 Kčs) a ztrátu v tvorbě 

národního důchodu (4 590 Kčs) vyšplhaly k celkové částce 9 590 Kčs.428 Narátorka se 

nezmohla na reakci: „To mě vůbec nenapadlo. No tak mladý! Když Vám seberou vaječníky, 

tak já myslím, že je snad jedno, jestli jste mladá nebo stará, ne? … A pak jsem se dověděla, že 

jsem na to měla nárok! No tak, já jsem si řekla, že ne, tak ne. Já jsem neměla žádný problémy, 

no tak co.“429 Nebouřila se, smířila se s rozhodnutím lékařské autority. Po roce 1989 jela 

dvakrát s kamarádkou na welness pobyt do Konstantinových lázní, než se cena vyšplhala nad 

                                                 
421 Rodiče narátorky strávili v Mariánských Lázních líbánky. Od té doby se tam vraceli i s dcerou na dovolenou. 
Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
422 Dnes čtyřhvězdičkový hotel http://www.parkhotel-golf.cz/.  
423 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
424 Rozhovor s Janem Ekslerem vedl Miroslav Vaněk, 31. 12. 2006 a 3. 3. 2007. Srovnej s pořadem Retro, díl 
Lázně.  
425 Podle společné směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR a ČOR a ministerstva zdravotnictví SSR a SOR 
platné od 1. 1. 1979 o poskytnutí lázeňské péče zaměstnancům rozhodovaly ZV ROH. Zohledněn byl i 
„společenský význam“ práce vykonávané zaměstnancem. VOA. Fond ÚRO-Předs., 1981, karton 172, inv. j. 
653/43/5 - Zhodnocení účinnosti nové směrnice o poskytování lázeňské péče. 
426 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
427 „Částka, kterou společnost dává na podporu rodin s dětmi, převyšuje v ČSR deset miliard korun ročně. Přesto 
stále není dostatečně zajištěna reprodukce národa.“ Květy č. 1, ročník XXII z 8. 1. 1972. 
428 VOA. Fond ÚRO-Předs., 1981, karton 172, inv. j. 653/43/5 - Zhodnocení účinnosti nové směrnice o 
poskytování lázeňské péče. 
429 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
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její finanční možnosti. Zaměřena na přínos procedur, neshledala rozdíl mezi lázněmi 

v Bulharsku v 80. letech a v České republice v letech 2000-2010.  

 

Jiná narátorka byla do lázní vyslána na základě gynekologické diagnózy po tři roky za sebou. 

Dvakrát do Františkových Lázní a jednou do Lúček. Domnívá se, že do lázní byla vyslána 

v létě kvůli věku: „nám je dávali jako mladým děvčatům v létě“ . Pobyty byly čtyřtýdenní. 

Program v českých lázních vnímala jako více „individuelní…podle toho jak jste se s kým 

seznámila“.430 Chodila na procházky, tančit, na koncerty a jezdila na výlety. Program ve 

slovenských lázních obsahoval výlety do Ružomberka a večerní taneční zábavu s kulturní 

vložkou (umělecký přednes básní). Přínosem byla pro narátorku možnost poznat Nízké Tatry. 

„Protože, i když jsme byli v lázních, tak vždycky s náma někam vyjeli“.431 Od roku 2000 jezdí 

ze zdravotních důvodů do maďarských lázní Harkány. Zpočátku jezdívala sama, postupně se 

přidávaly kamarádky. Skupina se rozrostla jeden rok až na dvanáct účastnic. Narátorka, která 

nikdy nevycestovala z ČSSR, jezdívá kvůli astmatu od roku 2000 každý druhý rok do 

stejného lázeňského domu v Luhačovicích. „Takže už se tam člověk vrací jak domů“ .432 

  

V rámci plnění Koncepce komplexního rozvoje rekreační péče ROH do roku 1980 byla 

„zavedena rekreace s poskytováním některých lázeňských procedur, především pro 

pracovníky z hornictví“. V roce 1978 jí využilo 4 200 odborářů, ale její další rozšíření nebylo 

možné z důvodů omezené kapacity státních lázní.433 Bývalá průvodkyně shrnula své dojmy 

z lázeňského cestovního ruchu od 70. let do dnešních dnů. Nikdy nebyla lázeňským 

pacientem. Za normalizace „ty lázeňský domy, to bylo přetížený! Protože tam jezdil každej 

pomalu na křížek. Anebo teda ti měli úplně křížkový a pak nějaký poloviční.“  Variantou byla 

koupě lázeňských kůr a ubytování v soukromí, jelikož „v t ěch městečkách lázeňskejch byla 

řada lidí, která pronajímala - to vím vod lidí, který tam takhle jezdili - pokojíčky. V bytech.“ 

Zakoupit celý lázeňský pobyt „skoro ani nešlo, protože nebyla kapacita. To se změnilo. Tam 

byli schopni poskytovat ty kúry, ale už ne to ubytování a to jídlo. Dneska v těch jídelnách 

třeba vidím, když takhle jezdím po republice, jak je to poloprázdný.“434 Důvodem může být 

                                                 
430 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová 23. 5. 2014. 
431 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová 23. 5. 2014. 
432 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
433 VOA, fond ÚRO-Předs., karton 160, inv. j. 629/21/2 - Návrh usnesení předsednictva ÚRO ze dne 6. 3. 1979, 
příloha II.. 
434 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
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dnešní finanční náročnost pobytů, jež odradila narátorku, jezdící do Konstantinových lázní, od 

dalších pobytů. 

 

Dnes nabízené wellnes pobyty svou formou navazují na dobu předválečnou, kdy do lázní 

jezdívala kvůli relaxaci a ozdravění vrstva movitých samoplátců. Lázně na křížek by bylo 

možno přirovnat k „levné rekreaci“. Pokud si na lázeňský pobyt měli pracující vybrat 

dovolenou, jejich zájem ochabnul. Fyzicky namáhavá práce v důsledku pomalého zavádění 

nových technologií a psychické nároky na pracovníky ve službách mohly vést ke snaze 

pracujících zregenerovat se v rámci dotovaných možností, na něž občan „měl nárok“. 

Výrazný úbytek lázeňských pacientů po roce 1989 může být důsledkem změny životního 

stylu nebo přísnějšího posuzování zdravotního stavu pojištěnců zdravotními pojišťovnami a 

tlakem na snížení nákladů. Z historického hlediska lze vnímat změnu ve funkci lázní od 

welness ke zdravotnímu zaměření za socialismu a zpět k welness po roce 1989.              

 

Profesní a zájmové organizace v 70. a 80. letech 20. století  

 

Socialistický občan musel být veřejně angažován.435 Když ne v politické straně, tak alespoň v 

profesní nebo zájmové organizaci.436 Politické strany437 a společenské organizace sdružovala 

Národní fronta Čechů a Slováků.438 Členy organizací se lidé stávali buď ze zájmu, z nutnosti 

(aby měli klid) nebo vzhledem k užitku, který mohli získat.439 Žádosti občanů o cokoli se 

vyhodnocovaly měřítkem angažovanosti, konexí anebo korupce.440 Členství v ROH bylo 

výhodné, protože odbory „zajišťovaly prakticky, dá se říct, všechno“441 od právní poradny, 

přes bytové, kulturní a sportovní otázky až po rekreace. 

 

Pod záštitou stran a organizací byly pořádány různé akce, jednou z nich byly jednodenní či 

vícedenní zájezdy. Narátoři zmiňovali například ROH, VTSku, „historiky“, „turisty“, 

                                                 
435 Příklady členských průkazů jsou uvedeny v obrazové příloze, obr. 9, 11 a 12. 
436 Nosková, 209, s. 214. 
437 V ČSSR byly povoleny: KSČ, Československá strana lidová a Československá strana socialistická.  
438 Založena v březnu 1945 v Moskvě jako svazek demokratických a antifašistických sil v poválečném 
Československu. Členství veřejně činných organizací v ní bylo povinné od února 1948.  
439 „Když člověk chtěl študovat, musel být v SSM.“ Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 
8. 2013 a 28. 7. 2014. 
440 Nosková, 2009, s. 243. 
441 Rozhovor s Janem Ekslerem vedl Miroslav Vaněk, 31. 12. 2006 a 3. 3. 2007. 
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„hasiče“, „lidovce“, „práci“ a Lidové milice.442 Časový odstup se u narátorů spojil s 

částečnou amnézií. Dojmy, pocity a epizody si pamatovali lépe než zprostředkovatele cest. 

Pojem „zaměstnavatel“ mohl být ekvivalentem pro podnikový FKSP, brigádu socialistické 

práce (BSP) nebo ROH.  

 

BSP zakládali zaměstnanci na pracovištích od konce 50. let. Jejich cílem nebylo jen 

zvyšování produktivity formou závazků:443 „Kdysi jsme získali i titul Brigáda socialistické 

práce, pak ale další vývoj narušil rok 1968. Chtěly bychom obnovit i dřívější společné akce – 

výlety návštěvy divadel apod., které přispívaly k upevnění vzájemných vztahů, a tím se 

pochopitelně zlepšovaly i vztahy na pracovištích. Lidé měli k sobě blíž, více si v práci 

pomáhali.“444 Mezi závazky, uzavřenými brigádou socialistické práce při výstavbě trasy 

metra, byly i tyto: „Parta Ladislava Úlehly si například řekla, že uspořádá letos v létě 

společný zájezd na jižní Moravu. Parta Ladislava Vobořila se zavázala, že dá dva tisíce korun 

na vesničku SOS, že upraví okolí mateřské školky v Kyjích a navíc ještě pomůže kamarádovi 

Petrzilovi s fasádou na stavbě jeho domku v Mníšku.“445  

 

Víkendové zájezdy, na něž se vydávaly kolektivy zaměstnanců, byly zaměřeny nejčastěji 

kulturně a turisticky. Jednodenní zájezdy byly cíleny na divadelní představení, vícedenní na 

návštěvy kulturních památek či turistické výšlapy. K ubytování sloužily obvykle turistické 

ubytovny vybavené palandami nebo lehátky. „Jedna místnost byly maminy s dětma. Druhá 

místnost byli chlapi. Jo. A úplně úžasný. Tam, v podstatě člověk jenom přespal. Nic jiného. 

[…] Takže toho ani moc nepotřeboval. Ráno si člověk, já nevim, dal někde sprchu nebo si, s 

odpuštěním, umyl hubu, jo, vyčistil zuby a jelo se zase dál.“ 446 Jídlo na páteční večeři a 

sobotní snídani si vezli s sebou. Zejména pro děti, to „bejvalo pěkný s těma rodinami“.447 

Lidé, kteří se znali ze zaměstnání, poznali i rodiny svých kolegů a kolegyň. Narátorka si 

myslí, že podnikové víkendové zájezdy, které zažila jako dítě, měly „n ěco do sebe“, protože 

                                                 
442 Revoluční odborové hnutí, Vědeckotechnickou společnost, Československou historickou společnost, Český 
svaz turistů při Československém svazu tělesné výchovy a sportu (ČSTV), požární sbor, Československou stranu 
lidovou. 
443 Předsednictvo ÚRO přijalo podmínky propůjčování titulu BSP 8. 1. 1959. „BSP vedou své členy 
k socialistickému vztahu k práci a životu.“ Krumplová, 1995, s. 10 a 17. Na učilištích vznikly první zálohy BSP 
v roce 1962, ale neuchytily se. Poté byly nově organizovány od roku 1970. Kadlecová, 1981, s. 16-17.    
444 Citace Boženy Pokorné z podniku Léčiva n. p., závod 05 Žížkov. Květy č. 15, ročník XXII z 15. 4. 1972, s. 8. 
445 Květy č. 22, ročník XXII z 3. 6. 1972, s. 9. 
446 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
447 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
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„ty rodiny mezi sebou se znaly. Nejenom chlapi z práce, ale i manželky. […] Tím, že se lidi 

poznali, věděli vo sobě víc a, v podstatě, nezáviděli si. Mysím si, že si zdaleka tolik 

nezáviděli.“ 448 V dospělosti, v 70. a 80. letech, takové zájezdy již nezažila. 

 

Někteří zaměstnavatelé vysílali své pracovníky na pracovní cesty jak na Východ, tak na 

Západ. Byli to zejména pracovníci podniků zahraničního obchodu (dále PZO) a zaměstnanci, 

kteří prováděli implementaci a údržbu technologických zařízení. Další skupinou byli vedoucí 

pracovníci zastupující podnik na zahraničních odborných veletrzích ve spolupráci s PZO. O 

pracovní výjezdy do ciziny a zejména na Západ byl značný zájem. Nebylo třeba osobně žádat 

a čekat na devizový příslib, zaměstnanci byly samozřejmě hrazeny diety.449 Při hospodárném 

nakládání s nimi a kurzovém přepočtu znamenaly přilepšení ke mzdě. Někteří zaměstnanci 

přistoupili na vzájemně výhodný nefinanční vztah. Po pracovním výjezdu, kdy museli u 

zaměstnavatele podat zprávu o svém pobytu, činnosti a kontaktech, „vždycky“ přinesli řediteli 

„flašku“ .450 Mohli tak doufat, že k tomu ředitel přihlédne při zápisu do kádrového posudku a 

dalším přidělování pracovních cest. Vedoucí pracovníci rozdělovali mezi zaměstnance 

výjezdy například na zahraniční veletrhy ve smyslu motivačního prvku, „aby se taky podívali 

jako trochu do toho světa“  a aby práce zaměstnance „byla taková jako zpestřená“.451    

 

Vědeckotechnická společnost (ČSVTS) je profesním sdružením, které zajišťovalo akce pro 

své členy. Účastníci vyjížděli „pod záštitou techniky“, tj. zvyšování kvalifikace a dalšího 

vzdělávání, na západoevropské veletrhy poté, kdy byli podnikem kádrově prověřeni, „aby 

někdo neutek“.452 ČSVTS odborně zaměřené zájezdy kupovala od Čedoku. Po dohodě mezi 

závodním výborem ROH a ředitelem podniku platil podnik členský příspěvek a poskytoval 

prostory k činnosti ČSVTS za protihodnotu – činnost pro podnik.453 Narátor, který se hluboce 

zajímal o svůj pracovní obor, a z toho důvodu se naučil německý jazyk, nevynechal od roku 

                                                 
448 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
449 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
450 Rozhovor s Františkem Hrdou vedla Anna Přikrylová, 4. 5. a 1. 6. 2008. 
451 Rozhovor s Františkem Hrdou vedla Anna Přikrylová, 4. 5. a 1. 6. 2008. 
452 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
453 Dle vládního usnesení č. 627/1959 se příspěvky pohybovaly od 2 000 Kčs u podniků s méně než 500 
zaměstnanců do 25 000 Kčs u podniků s více než 5 000 pracovníků. Dohody byly stvrzeny v kolektivních 
smlouvách. Společné akce se konaly v kulturně výchovných zařízeních ROH anebo Domě techniky a dalších 
zařízeních ČVTS. Jiřinec, 1975, 77-79. 
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1980 jediný veletrh, který byl pořádán každé tři roky v Kolíně nad Rýnem. Bezproblémovost 

vycestování přičítal své profesní a stranické pozici.454 

 

Narátorka, jež studovala Filozofickou fakultu UK v Praze, jezdívala v 70. letech na odborné, 

historické výlety s katedrou dějin umění a historie. Většinou se jednalo o jednodenní, ale i 

delší výjezdy, jednou dokonce s návštěvou Maďarska. Narátorka se již za studií, v 70. letech, 

stala členkou Československé historické společnosti.455 „Rámcový poplatek“ za jednotlivé 

výlety byl „skutečně zanedbatelný…i na tehdejší poměry“ .456 Podle toho, kdo se jich ujal, 

ne/platili vstupné. Památky navštěvovala i později, se synem. Okruhy byly plánované včetně 

oběda. Jiná narátorka uvedla jako jeden z důvodů úspěchu organizovaných výletů po 

československých památkách nedostatek stravovacích kapacit. Restaurace byly přednostně 

obsazeny naplánovanými skupinami, pasanti museli vyčkat.457  

 

Postoje k cestování 
 

Generace narozená ve 40. a 50. letech trávila předškolní věk či prázdniny často u příbuzných 

na vesnici, kde si nalezla přátele. Chodívali do přírody nebo dělali výlety do okolí s rodiči. 

Narátorce donucené jezdit s rodiči na chalupu, se čas strávený chalupařením nelíbil, „protože 

to bylo na stále stejném místě“.458 Zajímala ji historie a jazyky, proto se při studiu na vysoké 

škole stala externí průvodkyní Čedoku a Sportturistu. S těmito cestovními kancelářemi 

procestovala značnou část východního bloku, zejména Sovětský svaz, protože „to je 

neskutečná země. […]To je vod islámu po křesťanství.“459 Uchvátilo ji kulturní i přírodní 

bohatství svazových republik.  

 

Narátorka, která byla jedináčkem, často s rodiči cestovala do Mariánských Lázní a domnívá 

se, že její vztah k cestování byl determinován „rodinnými poměry nebo rodinnými vztahy. 

                                                 
454 Rozhovor s Františkem Hrdou vedla Anna Přikrylová, 4. 5. a 1. 6. 2008. 
455 Od roku 1990 nese název Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872). 
456 Členské příspěvky činily 20 Kčs pro studenta a 100 Kčs pro výdělečně činného člena za rok. Rozhovor 
s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
457 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
458 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014.  
Průvodce je specializovaný, vyškolený odborník, který provádí výklad o památkách z hlediska historie národa „a 
svou prestiž si upevňuje rozšiřováním znalostí a asertivních dovedností“, a tak to vnímala i narátorka. Fazik, 
2008, s. 303. 
459 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
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[…]  „M aminka taky nebyla úplně zdravá, tak sem jí se snažila taky tak jako trošičku 

vypomoci. A ty dovolený jim jako nahradit.“ Další determinantou byl nesnadný život rodičů 

„za války a tak. Takže, prostě sem chtěla, aby měli vždycky radost, když jsme s nimi jeli. Já 

třeba nebo Marek, syn můj, jako.“460 Narátoři byli k cestování přivedeni rodiči, přáteli, nebo 

prostřednictvím zaměstnavatele či odborů.    

 

Náruživá turistka akceptovala, že nemohla jet, kam by chtěla. „Nebyla sem takovej ten: 

"Ježíšmarjá, nikam nemůžeme jezdit!" Chtěla bych se byla podívala, ale říkám, tím, že já sem 

byla pořád.. kdykoliv jsem měla sobotu, neděli, tak jsem byla někde venku. […] Já říkám, že 

jsem měla bohatej život, jo, tak jsem to brala tak, jak to je.“ 461 Jako malá strávila část dětství 

s rodiči a sestrou v Kanadě a Pákistánu, kam byl tatínek vyslán ministerstvem zahraničních 

věcí. V Pákistánu poznala, co je to bída a po návratu do vlasti bydlela celá rodina několik let 

na ubytovně. Byla mladší ze dvou dcer a narodila se rodičům v jejich pozdějším věku. Tyto 

zážitky a skutečnosti nevyhnutelně ovlivnily její hodnoty. Narátorka z rodiny soukromých 

zemědělců nesla zásahy režimu do svého života velice těžko. Nebylo jí dovoleno studovat a o 

své cestovatelské vášni prohlásila, že „byla zašlapaná de facto, tím režimem“ s tím, že jí to 

bylo docela dlouho líto, ale nyní je jí „to tak nějak jedno“ a nemá „tu touhu někam ject“.462 

Narátor, který cestoval v rámci zaměstnání, upřednostňuje klid domova.463 

 

Pro přesun používali narátoři nejčastěji hromadnou dopravu, ať v rámci vázaného nebo 

volného cestovního ruchu. Automobily většinou nevlastnili. K pořízení automobilu yužili 

někteří půjčky, které „nebyly nevýhodný“. V roce 1973 si narátorka s manželem pořídila Fiat 

1300, který „tehdá stál 63 000“.464 V něm cestovali za příbuznými do Bavorska a na 

dovolenou s Čedokem do Rumunska, kam s sebou vzali maminku a bratra narátorky. Cestou 

po vlastní ose napříč Rumunskem narátorka poznala kontrast mezi přímořskými letovisky a 

chudobou ve vnitrozemí. Ačkoli by se cesta automobilem mohla zdát pohodlnější než 

autobusem, bylo „hrozně namáhavý“, protože cesta byla „dlouhá“ . Maminka, která byla u 

moře „prvně a naposled“, se spálila tak, že s ní museli na pohotovost. Zájezd do Rumunska 

                                                 
460 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
461 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
462 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková-Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
463 Rozhovor s Františkem Hrdou vedla Anna Přikrylová, 4. 5. 2008 a 1. 6. 2008. 
464 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. 
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tedy „nebyla žádná velká zábava“.465 Rodina jiné narátorky si pořídila „trabanta“  pro cesty 

na chatu. „Když ještě byla babička a pes, tak doprava hromadnou dopravou se stávala velice 

problematickou. Babička nemohla na nohy a pes byl velký. […] Se nám asi smáli, protože byl 

Trabant přetížen, ale přece jenom nás těch 30 kilometrů od Prahy dovezl.“466 Pro matku, 

samoživitelku se dvěma dětmi, bylo pořízení vozidla nereálné z finančních důvodů. Byla ráda, 

když ji s dětmi její otec odvezl například na podnikovou chatu. „Záleželo na tom, jaký tam 

bylo spojení nebo jak daleko bysme museli s báglama jít, že jo. Když člověk s těma dvouma 

dětma toho měl tolik, že 3 kilometry bych s bagáží neušla.“467 

 

Programovou náplň podnikových rekreací v 70. a 80. letech 20. století hodnotí narátoři jako 

volnou, necítili nebo si nepřipouštěli ideologický nátlak. Jinak tomu bylo u výběrových 

rekreací, zejména do SSSR. Kulturní program tam byl „úděsný, protože to byl ten jejich sbor. 

Já miluju mužský sbory. Ruský mužský sbory. Ale ženský jsou příšerný, což určitě víte sama - 

ty ječej. Ty nezpívaj, ty ječej. […] Hodinu a půl tam chodily v těch jejich krojích a ječely. My 

jsme tam hlasmo nadávali.“468 Při výběru domácí i zahraniční rekreace a zájezdů s cestovními 

kancelářemi brali narátoři vždy v úvahu své finanční možnosti, nezmínili se, že by využili 

možnosti půjčky na cestování.  

 

Rok 1989 vnímají narátoři jako mezník, od něhož se odvíjí změny ve struktuře cen a kvalitě 

služeb. Co se týče tuzemska, „cestovalo se hůř, ale cestovalo se levně. […] Ale do zahraničí 

to už jako bylo horší. To už bylo dražší do zahraničí. Pobyt byl dražší, jídlo bylo dražší.“ 

Závodní rekreace „byly trošku levnější. Protože to bylo v jejich vlastně rekreačních 

zařízení.“469  

 

Pět narátorek se vyjadřovalo k cestování během svého dětství, na něž nahlížely jako dobu 

šťastnou. V mládí chtěli všichni narátoři cestovat a na cesty se těšili. Mezi nejčastěji 

zmiňované destinace patřily hory a moře. Snem jednoho z narátorů byla Afrika.470 Aktuální 

postoje a možnosti narátorů jsou ovlivněny koníčky, věkem, fyzickým i psychickým 

zdravotním stavem, smutkem nad zmařenými šancemi, zahořklostí až rezignací. Ti, kteří 

                                                 
465 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. 
466 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
467 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
468 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
469 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
470 Rozhovor s Janem Ekslerem vedl Miroslav Vaněk, 31. 12. 2006 a 3. 3. 2007. 
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nepociťují zdravotní či jiná omezení, stále cestují a užívají si života plnými doušky. 

Odborářské rekreace využívají spíše ti, kdo jsou dnes v důchodu.471 Svůj volný čas tráví 

narátoři cestováním s přáteli a rodinou, turistikou, cyklistikou, lyžováním, chatařením, sběrem 

hub, anebo relaxací v lázních.  

 

Jazyková vybavenost 

 

Jazyková vybavenost československých turistů byla omezená vzhledem k povinné výuce 

ruského jazyka a limitované nabídce výuky dalších jazyků. Ruština byla stanovena jako 

povinný první cizí jazyk v Československu školským zákonem roku 1948. Druhý cizí jazyk 

bylo možno studovat na gymnáziích a středních školách. Na většině středních odborných 

učilišť se žádný druhý cizí jazyk nevyučoval až do roku 1989.472 Jak uvádí jedna narátorka: 

„Bejvaly vobčas někde kurzy němčiny, různě po republice. Ale tady na venkově to nebylo a 

byly taky k dispozici učebnice němčiny pro samouky, ale jinej jazyk – jako učebnice angličtiny 

třeba pro samouky, nebo francouzštiny nebo cokoliv jiného, vo to tady nebylo k zavazení.“473 

Jazykové školy byly úzce výběrové a počet míst limitován.  

 

Po odsunu Němců a nařízení povinné výuky ruštiny nastala v Československu specifická 

kulturní situace. Narátorka, která v dětství krátce navštěvovala anglickou školu, používala 

k dorozumívání v zahraničí v dospělosti slovníky, tužku a papír. Cesta do NDR s kamarádkou 

byla dobrodružná, „protože jsme neuměly německy a jely jsme tam prostě na blind. Nám řekli, 

kde máme přestupovat, takže jsme hledaly, hledaly vždycky přestup a domlouvaly jsme se se 

slovníkem v ruce. Jsem vždycky ukazovala slova, abysme to dali dohromady… Zrovna tak, 

když jsme jely tenkrát do Maďarska. Tak maďarštinu bych se asi nenaučila.“ 474 V Polsku se 

potřebovaly dostat na nádraží. „Tak jsem dělala mašinku. Oni furt na mě koukali, jestli, oni si 

klepali asi na hlavu. Já jsem nevěděla, jak jim mám říct: "Kde je nádraží?" (smích) Pak jsme 

ho teda našli, poněvadž pak jsme našli koleje. A podle kolejí jsme šli naštěstí na správnou (!) 

stranu.“475  

 

                                                 
471 Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Anna Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
472 Průcha, 2010, s. 110. 
473 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková – Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
474 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
475 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
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Narátoři, kteří vystudovali vysoké školy, byli jazykově vybaveni lépe. Při volbě tématu 

diplomové práce476 zvážila jedna z narátorek badatelský přínos, dostupnost pramenů a své 

jazykové znalosti: „Jsem si řekla, tak mám použitelnou němčinu, tak jsem zkoušela to období 

poválečnýho Německa“477 a zařídila si u rodinných přátel pobyt v NDR, což jí také pomohlo 

zlepšit si němčinu. NDR zvolila, přestože „t řeba s Francií byly kulturní smlouvy a tam se 

dalo spíš dojet“.478 Zájem o profesní obor přivedl narátora od francouzštiny, kterou studoval 

na vysoké škole, k němčině, aby si mohl „n ěco přečíst o těch šicích strojích jako od těch 

dalších výrobců“ .479 Narátorka původem ze Severních Čech německý jazyk „trochu 

uměla“ 480, své znalosti nikdy nepřeceňovala. 

 

Přestože výuka cizích jazyků nebyla vládní prioritou, zájem obyvatel o výuku v letech 1948 

až 1989 neklesal. Důkazem byly naplněné kapacity škol s rozšířenou výukou jazyků, státních 

jazykových škol a soukromé hodiny učitelů. Jazykové znalosti byly nezbytné pro studium 

zahraniční odborné literatury.481 V roce 1968 režim omezil cestování do kapitalistické ciziny 

za prací a studiem,482 čímž jedné z narátorek zmařil její touhu pracovat po vyučení jako au-

pair.483 Technici vyjíždějící do zahraničí na montáže potřebovali znát terminologii, pokud na 

pracovní cestě trávili delší dobu, museli se umět domluvit.  

 

K umění komunikace nestačí jen znalost jazyka a vzdělání jako takové není jediným možným 

indikátorem komunikačních strategií. Osoba, která dokáže „vnímat zvláštnosti jiné kultury, 

chápat je a adekvátně se chovat, aniž se vzdala vlastní kulturní identity při svém pobytu 

v zahraničí“ je interkulturně kompetentní. Tato kompetence je ověřitelná pouze v praxi, je 

těžko měřitelná.484 Historické povědomí a užitečné informace mohli účastníci zájezdů čerpat 

například z příručky „S Čedokem do Jugoslávie“.485 CK Čedok vydávala slovníky pro 

účastníky zájezdů, které obsahovaly pozdravy, pojmy týkající se času, číslovky, barvy a fráze 

                                                 
476 Diplomová práce s titulem Plány nového Německa pojednávala o formování států po roce 1945. 
477 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
478 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
479 Rozhovor s Františkem Hrdou vedla Anna Přikrylová, 4. 5. 2008 a 1. 6. 2008. 
480 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová 23. 5. 2014. 
481 Soukromá výuka učitelů byla součástí šedé ekonomiky. Průcha ve své publikaci neuvádí, jaký byl skutečný 
zájem o kurzy ve státních jazykových školách. V roce 2002 zpracovali P. Kuchař aj. Buriánek Průzkum jazykové 
vybavenosti obyvatel ČR. Průcha, 2010, s. 120. 
482 Společná vyhláška MV a MZ č. 147/1968 z listopadu 1968. Rychlík, 2007, s. 111. 
483 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková-Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
484 Interkulturní kompetence obsahuje části jazykovou a sociální (konvence, rituály). Průcha, 2010, s. 42-47.  
485 „Pro Čedok, Správu zahraničního cestovního ruchu vydal závod REKLAMA ČEDOK. Publikace je určena 
pro účastníky zájezdů Čedoku do Jugoslávie.“ Mudra, 1986, s. 81. 
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k vyptání se na cestu a dorozumění se ve vlaku, hotelu, restauraci i u holiče.486 Informativní 

příručky o cílových destinacích, vydávalo rovněž ROH.487 

 

Sapir-Whorfova hypotéza o jazyku jako determinantě lidského vnímání, chování488 je 

vyjádřena v lidovém rčení „kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“. Bohužel stále 

existují čeští turisté, kteří se v jazyce země, do níž se chystají, nenaučí ani základní slova a 

fráze, např. Děkuji, Dobrý den a Nashledanou. Kapesní slovník nepoužívají, ať už z lenosti, 

zápornému postoji k jazyku destinace nebo jiného důvodu. Neznalost nahrazují hlasitostí a 

změnou rytmu řeči – zpomalí a hovoří s důrazem. Podobnými způsoby jednání jsou 

familiérnost a nadřazenost vycházející z pocitu, že místní obyvatelé jsou na turistech 

existenčně závislí a proto musí akceptovat cokoli. V 70. a 80. letech nebylo mnoho 

československých turistů vyjíždějících do zahraničí, jejichž peněženky by přetékaly „tvrdou 

měnou“,489 a mohli by takto smýšlet. Fenomén Homolkových byl, je a bude.  

 

Československý cestovatel a zahraničí 

 

„V návštěvnosti určitých míst se uplatňují zákony kontrastu.“490 Ať před nebo po roce 1989, 

na vnitrozemského obyvatele zapůsobily při prvním kontaktu „ohromný lodě“ 491 a „úžasný, 

nepředstavitelný“492 moře natolik, že mnohdy zastínily dojmy z úrovně ubytování a 

stravování. 

 

Volba využívaných služeb a zakoupených výrobků v ČSSR byla do značné míry určována 

mírou státní dotace, spotřebitel hradil jen část skutečných nákladů.493 To se týkalo i nabídky 

cestování. Při vyšším finančním výdaji vstupuje do rozhodování i míra osobního uspokojení. 

Na časové ose lze sledovat jak rostoucí zásobu osobních peněžních prostředků, tak snahu 

přiblížit se Západu. Proto první polistopadové zájezdy do Rakouska „to byla euforie 

                                                 
486 Zájezdy od Čedoku byly relativně dražší, a proto se asi předpokládalo, že by účastník využil služeb 
zahraničního kadeřnictví. Např. česko-polský slovníček, Praha, Čedok, 197-. 
487 Viz. kapitola Zahraniční výběrové rekreace ROH. 
488 Teorie jazykového a kulturního relativismu. Průcha, 2010, s. 22-25 a 50-55.  
489 Tj. západní měnou.  
490 Dašek-Kuliš, 1970, s. 8. 
491 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
492 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková-Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
493 Stenoprotokol z 12. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR. 
Dostupné 23. 10. 2014 z http://www.psp.cz/eknih/1971fs/slsn/stenprot/012schuz/s012001.htm 
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obrovská, všichni jeli do Vídně, všichni si koupili „dvojče“ kazeťák, kilový kafe, že? A prostě. 

(smích) To všichni tahali, všichni to měli v autobuse“.494 Jevem, který jiná narátorka řadí do 

období těsně po listopadu 1989, bylo vychloubání se navštívenými zahraničními destinacemi. 

„A když ste se jich pak zeptala, co tam viděli, tak nevěděli, že. Jenom aby mohli říct, že byli 

tam a tam. To bylo jeden čas todlencto. To byla móda.“495  

 

Před listopadem 1989 na jedné straně rostla ironie, kterou občané překlenovali nespokojenost 

s omezeními vyplývajícími z vládních nařízení, na druhé straně byla ve filmové tvorbě 

tolerována komunální satira, v níž mělo téma dovolené v Jugoslávii své místo.496 „Jugoslávie 

je pro nás přitažlivou zemí. Ať tomu říkáme Chorvatsko, jak chceme, prostě tam táhnou 

statisíce Čechů každý léto. Ty lidi se tam nemohli (!) dostat, protože počet těch míst byl 

omezenej. […] Čili to bylo otázka vopravdu prestiže - získat tu výjezdní doložku. Anebo koupit 

zájezd“ […] především přes známosti“ nebo ho dostat „za vodměnu. A ani ty odboráři, 

nemoh každej jet každej rok do Jugoslávie. Jel třeba jednou. Pak zase za dva roky a takhle.“ 

Míst bylo málo, a „proto to bylo prestižní. To nebylo vo penězích. Protože ty lidi tam se měli 

daleko hůř než u toho Černýho moře. Ale to moře bylo lepší. To je beze všech debat.“497  

 

Dalšími důvody atraktivity Jugoslávie mohlo být propojení kolektivní paměti498 s civilizačním 

procesem ve smyslu Braudelova „long durée“,499 pocit slovanské sounáležitosti,500 minimální 

jazyková bariéra, zdravotní účinky,501 středomořská kuchyně, vyšší standard služeb, případně 

zboží, které bylo v ČSSR nedostatkové nebo dražší. Ve srovnání Východ-Západ se Jugoslávie 

řadila blíže k nedostupnějšímu Západu, ale dostupná byla. Jinou prestižní destinací byla Kuba. 

„Na tu stáli [fronty], ty lidi spali ve spacákách před cestovníma kancelářema.“ Co se týče 

„ostatních zájezdů, těch bylo strašně málo.“502 Z deseti narátorů pouze jeden nebyl dodnes 

v zahraničí, nepočítám-li Slovensko.  

 

                                                 
494 Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Aneta Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
495 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
496 Srovnej Jak básníkům chutná život (1987) a seriál Vyprávěj, III. řada, díl Autostop (2012).  
497 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
498 Štemberk a kol., 2012, s. 83-114.  
499 Mücke, 2013, s. 119. 
500 V roce 1947 byly zahájeny výběrové rekreace v renovovaných zotavovnách ve Splitu a na ostrovech Vis a 
Rab. Fürstová, 2012, s. 48-49.  
501 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
502 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
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V názoru na Jugoslávii/Chorvatsko narátoři rozlišují dobu před rokem 1989 a po něm. 

Narátorka, která byla s rodinou v Jugoslávi ubytovaná nejprve v soukromí, se v roce 1986 

podařilo sehnat dovolenou přes cestovní kancelář. V hotelu Neptun na Makarský riviéře „to 

bylo docela pěkný. Vzpomínám si, že to bylo blízko u moře a hezká pláž. […] Ale bylo to v 

každým případě velice čistý. A nádherná kuchyň teda, která byla jako zvlášť v prostoru, kde 

byly už tehdy i ty myčky nádobí, otevřený, všechno čistý, krásný a dobrá strava. V podstatě ty 

švédský stoly a tyhlencty věci, to tam už fungovalo tehdy.“ V  jiném hotelu poblíž byla 

ubytovaná 90. letech a znovu po roce 2000, kdy „ten hotel začínal, zdál se mi, jako chátrat. 

Že potřeboval opravy a neviděla jsem, že by, prostě, se k tomu nějak chystali.“503 Další 

z narátorů se domnívá, že „kdyby to měli Češi, tak by to tam vypadalo desetkrát líp, že oni 

jsou teda, Chorvati, to je, to jsou asi líní a špiňóši“. Nelíbí se mu, „jak se k nám jako chovají. 

Hrozným způsobem“. Přesto se mu v roce 2007 „moc líbilo na té Makarské“504. Narátor 

nechtěl chování Chorvatů konkretizovat. Před rokem 1989 i nějakou dobu po něm Chorvaté 

„ říkali těm Čechům paštičkáři. Protože prostě voni, když tam jezdili, tak to bylo na vlastní 

kuchyň“ .505 V letech 1968-1969, kdy výstavbu rekreačních zařízení v Jugoslávii realizovaly 

podniky samy, měli rekreanti stravování zajištěno polopenzí nebo si vozili potraviny z ČSSR, 

což bylo „předmětem kritiky i jugoslávských orgánů“.506 Poté měli rekreanti finance omezené 

devizovým příslibem. 

 

Za podskupinu cestování do zahraničí považuji nákupní turistiku. Nabídka ve standardních 

prodejnách i v Tuzexu byla omezená., a proto se z dovolených v zahraničí vozil sortiment, 

který nebyl místně dostupný, případně byl finančně obtížně dostupný.507 Cesty za nákupy 

do NDR byly populární kvůli krátké vzdálenosti, schopnosti domluvit se, rozmanitější 

nabídce určitého zboží, jež bylo možné zakoupit za nižší ceny než v ČSSR. Občané jezdili na 

1-2denní cesty buď cíleně na nákupy anebo je kombinovali s návštěvou památek.508 

Krátkodobé zájezdy byly levnější, protože odpadly náklady na stravu a nocleh. Výjezd do 

                                                 
503 Rozhovor s Ivonou Řezankovou vedla Dana Fürstová, 4. 6. 2014 a 27. 6. 2014. 
504 Rozhovor se Zdeňkem Přibylem vedla Anna Přikrylová, 12. 4. 2008 a 1. 6. 2008. 
505 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
506 VOA, fond ÚRO-Sekr., karton 379, inv. j. 1483/I/4. 
507 „Džíny v Československu nebyly běžně k sehnání. Kdo je měl, dostal je pravděpodobně od příbuzných ze 
zahraničí nebo koupil v Tuzexu.“ Krajčovičová, 2010, s. 145. V ČSSR nabízel zásilkový obchodní dům DONA 
Prostějov na zimní rekreaci teplákovou soupravu SOB za cenu 190 Kčs. „Tepláková souprava SOB má bundu 
zapínanou na zdrhovadlo a kalhoty šponkového střihu. Barva: chrpově modrá. Souprava je vyrobena 
z kadeřeného chemlonu, rubní strana je z počesané vlny. Proto je odolná proti oděru, trvanlivá v tvaru a velmi 
teplá.“ Mladý svět, č. 11, ročník XIV., s. 11. 
508 Opluštilová, 2010,  
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kapitalistických zemí a Jugoslávie byl administrativně náročnější.509 Zakoupené zboží bývalo 

na „seznamu výrobků zakázaných pro turistický vývoz“510 a turisté ho přes hranice pašovali 

různě ukryté. Tyto seznamy sestavovaly země RVHP na svou ochranu, aby nenastaly sociální 

bouře kvůli nedostatku zboží.511 Mezi žádané artikly patřilo spodní prádlo, protože „je fakt, že 

voni měli lepší, lepší číslování než my a víc to sedělo“ 512 a „když tehdá byly ty silonový 

dederonový záclony, že, tak ty lidi převáželi a byly z toho nepříjemnosti, no. Nebo i boty. 

Hodně se vozily boty z NDR. A pro děti, pro malý děti se vozilo oblečení a takový věci.“513  

 

Z Maďarska se podle jiné narátorky „vozilo hlavně jídlo, kosmetika a i takový ty proutěný 

výrobky. […] Boty, kabelky a šaty.514 A jídlo. Protože měli čabajky. Měli, prostě, Coca-Colu. 

Ta tady nebyla. Se kupovaly litrový flašky, skleněný, Coca-Coly. Jo. Ty lidi vezli třeba deset, 

patnáct flašek. Protože tady to nebylo k dostání. Málokdy teda, v restauraci a to byla 

třetinka.“515 Pavla Opluštilová zjistila v rámci dotazníkového šetření, že „celníci byli mnohdy 

benevolentní“,516 což jedna z narátorek popisuje lapidárně: „No, ale dycky se to jako nějak tak 

zařídilo. Na to se dala flaška celníkovi a už to šlo.“517 

 

V otázce kriminality v souvislosti s cestováním inklinují narátoři k vnímání většího bezpečí 

před rokem 1989.518 „V socialistickým táboře se zas tolik moc nekradlo jako se krade 

dneska.“519 Mezi důvody jsou uváděny „zhrubnutí“ společnosti, kdy „těch problémovejch lidí 

je víc“ a bezstarostnost mládí, kdy si člověk „různý věci nepřipouští“520 a byl „odvážnější“.521 

Pro srovnání byla uvedena výzva přespat pod širákem: „Pokud na něj [ člověka] zrovna 

nepřijde někdo, že se tam nesmí tábořit, tak přijde někdo, a po cestě z hospody Vás vokrade. V 

tom lepším případě.“ 522 Před rokem 1989 se kradlo ze státního majetku, který vlastně patřil 

                                                 
509 V roce 1967 uzavřelo Československo s NDR úmluvu o bezvízovém styku. 
510 Opluštilová, 2010, s. 33. 
511 Seznam zboží zakázaného vyvážet z ČSSR vedlo Federální ministerstvo zahraničního obchodu.  
Opatření v cestovním ruchu s Polskem po roce 1980 (tj. po ustanovení Solidarity). Rychlík, 2007, s. 96-106. 
512 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
513 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. 
514 „Oděv následoval individualitu nositele.“ Ženy se inspirovaly nejen v “západním časopise Burda, ale i v celé 
řadě českých periodik“, např. Praktická žena a Vlasta. Krajčovičová, 2010, s. 136.  
515 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
516 Opluštilová, 2010, s. 30. 
517 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
518 Grafické vyjádření počtu trestných činů v letech 1973-1999 je uvedeno v obrazové příloze, obr. 14. 
519 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
520 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
521 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
522 Rozhovor s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová, 9. 7. 2014 a 22. 7. 2014. 
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všem, nebylo potřeba okrádat konkrétního spoluobčana. Systém úplatkářství a drobného 

rozkrádání byl obecně tolerován. Zlepšení životní úrovně vlastním přičiněním bylo u někoho 

svázáno s pocitem provinění, u jiného s pocitem samozřejmého nároku a u dalšího byl 

prezentován jako boj proti komunismu, zejména po roce 1989. Samostatnou kapitolou byla 

ochrana sezónního bydlení, kde na krádeže vloupáním připadalo 15 až 20 % z 18 000 000 Kčs 

za 40 000 škodných událostí způsobených odcizením.523  

 

 „Od roku 1989 do roku 2000 vzrostl počet zjištěných trestných činů více než třikrát“524 a 

objasněnost klesla ze 77 na 44 %. Procentní podíl vražd se od 70. let výrazně neměnil. V roce 

1978 obdrželo Federální shromáždění petici požadující zrušení trestu smrti, kterou podepsalo 

350 občanů.525 V posledních letech lze zvažovat souvislost mezi „snižováním úrovně sociální 

ochrany a růstem kriminality“526 u ohrožených skupin obyvatelstva anebo spojitost mezi 

přísností trestů, pravomocemi vyšetřovatelů, možnými výklady zákonů, vymahatelností práva 

a úrovní kriminality. 

 

Informace o kapitalistickém zahraničí a zkušenosti na vlastní kůži  

 

O životě v kapitalistických státech se narátoři dovídali v rodině a ve škole, z povolených i 

zakázaných médií, při vlastních cestách do zahraničí a od kolegů, kteří v zahraničí pobývali. 

Zakázané zahraniční rádiové vysílání Svobodná Evropy podle jedné z narátorek 

neinformovalo o tom, jak se žije na Západě. Oficiální československá média měla podle ní 

pravdu v tom, že „ta Amerika je taková dost všeobjímající, že by nejradši celej svět pohltila. 

My jsme si tehdy mysleli, že nám to jenom cpou“.527 Když přijel děd jiné narátorky z návštěvy 

příbuzných v USA, sešlo se blízké okolí, aby se „ptali, protože prostě, ta propaganda, která 

tady byla, tak to zkreslovala. Ale všude je chleba o dvou kůrkách.“528 Z vyprávění věděla, že 

první generace emigrantů, „byli normální gastarbeitři“, kteří se stále považovali za Čechy. 

                                                 
523 Chatař ročník č. 1/79, s. 19. 
524 Kolísal okolo 250 až 300 vražd ročně. Počet trestných činů kulminoval v roce 1999. Možný, 2002, s. 174-
175. 
525 Petice byla součástí Charty 77. Poslední trest smrti byl na území Čech vykonán 2. 2. 1989 na odsouzeném za 
čtyřnásobnou vraždu. Zákonem č. 175/1990 Sb. byl trest smrti zrušen. Dostupné 16. 11. 2014 z 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti. 
526 Kalinová: Dělníci v normalizaci, 2012, s. 46 poznámka pod čarou. 
527 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková-Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
528 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
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„Až v další generaci to už byli Američani.“ 529 Také další narátor si na základě vyprávění 

strýce-emigranta nedělal „n ějaký iluze o tom krásným západě a špatným tom (tady)“.530 

Prateta jednoho z narátorů, která přijížděla z Vídně, nemohla pochopit, proč je maso ke koupi 

jen ve čtvrtek. Narátor tento stav prezentoval pratetě jako daný, ale pozastavoval se nad tím, 

proč bylo zásobování horší než v Rakousku v souvislosti s historickou hospodářskou 

výpomocí Rakousku.531  

 

Během návštěvy v Bavorsku koncem 70. let udělali na další narátorku dojem příbuzní 

manžela tím, že „byli slušný no a docela i takový, čisto tam všechno měli “. Vyprávěli jí, že 

„po válce se měli hodně špatně, když je odsunuli, ale nakonec se z toho tak nějak dostali, že 

byli spokojený“.532 V obchodním domě si nic nekoupila, protože se těšila, až přijede „domů“  

a „že budou mít dvoje na výběr a že mě z toho nebude bolet hlava.“533 Narátorka byla zvyklá 

na nedostatek a nevyčnívání z průměru, konformitu. Nevyužila možnost změny, byť jen 

oděvu. O autentické situaci odsunutých Němců se narátorka dříve nedověděla, sdělení proto 

považovala za „zajímavé“, pořádek a čistotu nečekala. Když se jeden z narátorů bavil 

s italskými mechaniky o tom, „jak to jako funguje“ u nás a u nich, nedokázali Italové 

pochopit, jak je možné, že v ČSSR mají práci všichni a kdo nemá práci, „tak jde do lochu“ 

zatímco narátor tuto hrozbu akceptoval.534  

 

Narátorky cestující po východním bloku měly zkušenosti veskrze pozitivní. Jedna považovala 

za zajímavé to, že při cestách s kamarádkou vždy „potkaly hodný lidi. Vždycky prostě aspoň 

třeba kousek šli s náma“535 nebo je nasměrovali k hledanému místu. Nebyla si jistá, zda měla 

opakovaně štěstí nebo to bylo v zahraničí běžné. Při první cestě do Maďarska byla jiná 

narátorka překvapena nabídkou ovoce a zeleniny, „protože tady o ovoce, o zeleninu skoro 

nebylo k zakopnutí a tam toho byly plný stánky a plný krámy takhle“.536  

 

                                                 
529 Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 
530 Rozhovor s Jiřím Bušinou vedla Anna Přikrylová, 11. 4. a 31. 5. 2008. 
531 Rozhovor s Janem Ekslerem, vedl Miroslav Vaněk, 31. 12. 2006 a 3. 3. 2007. ČSR poskytlo hospodářskou 
výpomoc Rakousku ve 20. letech 20. století. Stenoprotokol ze 137. schůze poslanecké sněmovny z 5. 4. 1922. I 
v cestovním ruchu dosahovala ČSR od poloviny „dvacátých let aktivní bilance.“ Mücke, 2013, s. 120.  
532 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. 
533 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová, 23. 5. 2014. 
534 Rozhovor s Františkem Hrdou vedla Anna Přikrylová, 4. 5. a 1. 6. 2008. 
535 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
536 Rozhovor s Markétou Matějíčkovou vedli Erika Šafránková-Šídová a František Matějíček v roce 2011. 
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Žádný z narátorů nevyjádřil explicitně negativní zkušenost s místními obyvateli v zahraničí. 

Všechna vyjádření naznačují, že narátoři prošli více či méně kulturním šokem, což je stav, 

k němuž dochází při konfrontaci s neintegrovanou skupinou a situací, jež vyvolává a bortí 

očekávání. Jedinec je nucen přehodnotit zažité, stereotypní, vnímání své i cizí kultury. Na 

formování vlastního názoru mají vliv média a hodnoty předávané v rodině a vzdělávacím 

systému, což i z výpovědí narátorů patrné.537  

 

Dalším stupněm je zkušenost na vlastní kůži. Narátoři nahlíželi na nové zkušenosti 

hodnotami, které „žili anebo o něž usilovali ve svých „normálních“ životech“.538 Ne těch, 

které by, teoreticky, žít mohli. Osobní zkušenosti nevedly narátory ke snaze realizovat se 

v jiné zemi. Cena postihu všech blízkých po emigraci jedince, případně pronásledování i 

v zahraničí pro ně mohla být neadekvátní k získané svobodě. Jaká by to byla svoboda bez 

možnosti návratu?539 Kdo mohl předem říci, že by se v novém bydlišti cítili jako doma? 

Domov         

 

Na otázku, co pro narátory znamená domov, odpovídali různě. Pro někoho je to “bublina, kde 

se cejtím dobře, naprosto bezpečně a jsem tam ráda“.540 Jiná narátorka klade důraz na spojení 

jazyk-vlast-vlastní lidi v opozici k „cizím“  lidem. Názor této narátorky pravděpodobně 

ovlivnila povinnost napsat po návratu ze SRN hlášení o tom, s kým se stýkala apod. 

Psychicky náročná situace splnila u narátorky účel – vystresovala ji natolik, že tehdy by 

znovu do SRN „už ani nejela“.541 Kdo žije v Praze, nemusí ji nutně vnímat jako svůj domov. 

Může pro něj být, v rovině společenské, symbolem historie národa. Větší význam, v rovině 

osobní, mohou mít nejbližší rodinní příslušníci a přátelé.542 Lidé, kteří jsou nuceni cestovat 

pracovně, často ocení „klid“  domova více než cestování na dovolenou.543  

 

V normalizačním veřejném výzkumu byla otázka emigrace formulována a interpretována 

z hlediska ekonomického, ve smyslu odchodu „za výhodným zaměstnáním do kapitalistického 

                                                 
537 O fenoménu „my a oni“ ve vztahu k cizincům za normalizace Mücke, s. 162-211. In: Vaněk (ed.), 2009. 
538 Pullmann, 2011, s. 16. 
539 Po dvou amnestiích pro emigranty v letech 1969 a 1973 začala být emigrace chápána jako nutné zlo. Rychlík, 
2007, s. 110-121. 
540 Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
541 Rozhovor s paní X vedla Dana Fürstová 23. 5. 2014. 
542 „Já jsem taková kvočna. Já mám ráda ty svoje lidi kolem sebe a tak jsem tam doma hned.“ Rozhovor 
s Alenou Zítkovou vedla Dana Fürstová 9. 7. a 22. 7. 2014. 
543 Rozhovor s Františkem Hrdou vedla Anna Přikrylová, 4. 5. a 1. 6. 2008. 
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státu“.544 Během 80. let kleslo procento těch, kteří by neodešli, a vzrostl počet těch, kdo by 

dočasný odchod zvážili. Ekonomický aspekt byl pravděpodobně důležitější pro mladé lidi. 

Z rozhovorů s narátory nelze jednoznačně vyvodit, že by se k odchodu do emigrace častěji 

přikláněli lidé s vyšším a technickým vzděláním. Významnou roli u nich sehrávaly rodinné 

vazby, postavení v zaměstnání a mentální stav. Rozvedená matka, zaměstnanec s možností 

zahraničních pracovních cest i člověk uvědomující si praktickou nemožnost vycestovat na 

Západ, každý z nich si našel svůj smysl života v daných poměrech. Domov pro ně 

představovali lidé, místo, národní historie. I ti dobrodružnější upřednostňovali určité jistoty 

před nejistou existencí v zahraničí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
544 Vaněk, 1994, s. 51-53. 
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Závěr 
 

Před druhou světovou válkou byla dovolená strávená mimo místo bydliště pro většinu 

dělnictva nedosažitelná. Historické události z let 1945, 1948 a 1968 se odrazily v zákonných 

ustanoveních platných i pro zahraniční cestovní ruch. Po krátkém období uvolnění v 60. 

letech byly naděje na demokratizaci rázně ukončeny zásahem z Moskvy. Malý stát byl 

pouhou figurkou ve hře velmocí. Většina občanů byla zklamána přerušením společenského 

vývoje směrem k větší míře svobodné volby.  

 

Následná normalizace měla být návratem k obvyklému (normálnímu) běhu života. Některé 

z návrhů na sociální změny z 60. let byly prezentovány jako výdobytky nové politiky. Odbory 

se ještě počátkem 70. let snažily odolávat nastoupivšímu despotickému socialismu, ale i jejich 

pracovníci byli postiženi politickými čistkami. Cestování bylo výrazně znovu omezeno 

politickými a ekonomickými faktory, zejména objemem devizových prostředků, za něž se 

nakupovaly suroviny pro průmyslovou výrobu a rekreační pobyty v kapitalistických i 

socialistických státech.  

 

Vedení hospodářských organizací a institucí investovala prostředky do uspokojení potřeb 

zaměstnanců (a tedy i svého vlastního), kdykoli to zákony umožňovaly. Stavěly zotavovny 

nebo nakupovaly zájezdy od komerčních cestovních kanceláří. Stav a vybavenost 

podnikového rekreačního objektu byly přímo úměrné preferenci daného odvětví z hlediska 

hospodářské politiky státu. Některé podniky a organizace neměly vlastní rekreační zařízení.  

 

U rekreačních pobytů je z vyprávění narátorů patrný posun od pracovně-kolektivního pojetí 

rekreace 50. let k rodinné rekreaci 60. let, tj. období, kdy se mnozí z generace rodičů narátorů 

přestěhovali za prací z vesnic do měst. Základ jejich sociální sítě tvořila nejužší rodina a 

kolegové. V 70. letech tento trend pokračoval a postupně se k němu přidávala chuť poznat 

nová místa, nejčastěji zahraniční. Nabídku destinací a způsobů rekreačního vyžití stále více 

ovlivňovaly měnící se formy trávení volného času, které souvisely s generační obměnou, 

růstem informovanosti,545 urbanizace546 a automobilismu,547 ale i se zhoršováním stavu 

                                                 
545 Posloucháním rádiových stanic, sledováním příhraničního televizního vysílání, dovozem zahraničních 
časopisů a nejčastěji, nasloucháním těm, kdo do zahraničí pobývali pracovně i soukromě. 
546 Anonymita sídlišť a touha vyjet z měst do přírody. 
547 Autoturistika. 
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životního prostředí, geopolitickou situací,548 stavem domácího trhu549 a stoupajícími úsporami 

na účtech domácností i podniků (z nichž poskytovaly příspěvky zaměstnancům). 

Individualizace ve využívání volného času měla spojitost též s populační explozí a státními 

pobídkami.550 Potřeby seberealizace, vlastnictví a odlišení se od davu vedly k růstu 

chataření/chalupaření a zájmu o zájezdy od komerčních cestovních kanceláří ze strany 

jednotlivců i podniků.  

 

Přístup kulturních a sportovních referentů se změnil z paternalistického na 

zprostředkovatelský, průvodcovský. V oficiální programové náplni byl, kromě politicko-

výchovné činnosti zaměřené na socialistické vlastenectví, kladen stále větší důraz na 

zdravotně-preventivní funkci rekreace. Ovšem pro účastníky představovaly odborářské 

rekreace ve sledovaném období příležitost k cestování s rodinou či přáteli, odpočinku, 

utužování rodinných vztahů, poznávání oblastí mimo místo trvalého bydliště, k nákupu 

nedostatkového zboží, případně směnnému obchodu.551   

 

Strategií k získání poukazů existovalo několik. Standardní postup spočíval ve výběru 

z oficiální nabídky. Získání poukazu se odvíjelo nejen od úředních kritérií, ale i od znalosti 

distribuční sítě a osobních kontaktů. Destinace narátoři volili dle svých koníčků a finančních 

možností. Neuspokojivá nabídka vedla k poptávce po poukazech alokovaných u 

zaměstnavatelů rodičů a přátel. Někteří si chodili pro neuplatněné mimosezónní poukazy 

přímo na ústředí odborů, jiní se smířili s jim dostupnými destinacemi a mimosezónními 

termíny odborářských rekreací. V období prázdnin přetrvával převis poptávky nad nabídkou. 

Tehdy, stejně jako dnes, je hlavní cestovatelská sezóna v období letních prázdnin. Pionýrská 

rekreace měla rekreační efekt nejen pro děti, ale i pro rodiče – zbavila je starostí o to, 

kam děti umístit a jak je zabavit. 

 

Ve vnímání smyslu rekreačních pobytů došlo k posunu od odměny přes sociální dávku až k 

samozřejmému nároku či benefitu. Za náklady vynaložené na členské příspěvky očekávali 

odboráři protihodnotu. Rostoucí požadavky na životní úroveň nutily ÚSRP hledat způsoby, 

jak uspokojit stupňující se poptávku po rozmanitější škále destinací a vyšším standardu 

                                                 
548 Cizinecká politika jednotlivých států i v rámci socialistického bloku a politika détente. 
549 Prodej deviz veksláky, pronájmy pokojů, které zákony nepovolovaly.   
550 Dovolené s dětmi, pionýrské tábory. 
551 V důsledku nedostatku vybaveností cizí měnou i možnosti získání odlišného sortimentu zboží. 
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ubytování v tuzemsku. Výsledkem byla dvě opatření. Využívání domácích závodních 

zotavoven pro výběrové rekreace a slučování financí ÚSRP a podniků pro rekonstrukce a 

výstavbu nových zotavoven. Pro pamětníky proto nemusí být někdy snadné rozlišit mezi 

podnikovou a výběrovou rekreací. Standard zotavoven se tedy různil a očekávání narátorů 

byla někdy naplněna, jindy nikoli. Rekonstruovanou výběrovou zotavovnu v 80. letech 

vnímala narátorka jako luxusní ve srovnání s ubytováním, které zažila předtím. Samoživitelka 

se dvěma dětmi se spokojila s možností vyjet z města a nevadilo jí ani to, že si musela sama 

vařit.  

 

Mezi nejžádanějšími zahraničními destinacemi figurovala Jugoslávie a Černomořské pobřeží 

SSSR, případně Kuba, tedy oblasti s teplým klimatem, mořem a vyšším standardem služeb 

než v tuzemsku. Následovalo Bulharsko a Rumunsko. Odboráři nepohrdli ani Balatonem. 

Jedním z řešení, jak odborářům umožnit cesty do zahraničí, byly výměnné výběrové rekreace. 

V takovém případě byla značná část kapacit domácích zotavoven, zařazených do vyšší 

kategorie, vyhrazena zahraničním odborářům. Našinec měl pak problém získat poukaz např. 

do Vysokých Tater, lázeňského trojúhelníku nebo do Prahy, které patřily mezi atraktivní 

tuzemské destinace. Pokud si měli odboráři zvolit mezi domácí zotavovnou nižší kategorie, 

pobytem u příbuzných na venkově, nebo na vlastní chatě/chalupě, zvítězila mnohdy třetí 

možnost. 

 

Zájemce, který nezískal poukaz na výběrovou rekreaci ROH, mohl zkusit zakoupit relativně 

dražší zájezd od cestovní kanceláře. Pro cestu do kapitalistické ciziny a Jugoslávie se muselo 

žádat o devizový příslib, což bylo napínavým dobrodružstvím. Když už ho člověk obdržel, 

musel pečlivě zvažovat, za co získané nevelké množství prostředků utratit. Pokud si chtěl 

rozšířit své finanční možnosti, mohl získat další obnos v zahraniční měně dvěma způsoby: 

směnným obchodem anebo nákupem deviz na černém trhu v Československu a jejich 

propašováním do cílové destinace.  

 

Dalšími způsoby, jak poznat tuzemské i zahraniční destinace byly pracovní cesty a zájezdy 

z nabídky profesních sdružení a zájmových sdružení. Na výměnnou podnikovou rekreaci sice 

nejezdili zájemci do prestižních rekreačních oblastí, ale zato mohli jet s celou rodinou. 

Samostatnou kapitolou zahraničních zájezdů byla tzv. nákupní turistika. Nejčastěji spočívala 
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ve spojení poznávání nových míst s nákupem zboží, které bylo v tuzemsku nedostatkové nebo 

nižší kvality.  

 

Moře představovalo pro obyvatele vnitrozemského státu exotiku. V paměti zůstaly narátorům 

častěji dojmy a pocity, které v nich rekreace vyvolala, než objektivní údaje. Narátorka si 

vybavila moderně zařízenou, otevřenou, kuchyň v Jugoslávii, zatímco narátor měl radost ze 

sběru hub v Polsku nebo z radosti dětí během pobytu v Maďarsku.    

 

Mezi obecně tradované „pravdy“ patří konstatování, že odborářské rekreace byly levné. Pro 

využívání nabídky rekreací měli odboráři legitimní důvod - získání protihodnoty za uhrazené 

příspěvky. Dotovaná cena byla jen jedním z důvodů, proč byl o rekreace ROH zájem. Dalším 

důvodem byla cenová náročnost poukazů na zahraniční zájezdy od cestovních kanceláří a 

jejich omezené množství. Zájem o zahraniční destinace rostl, zatímco obliba domácích 

rekreací upadala, výrazněji se tento trend projevil u závodních rekreací. Funkcionáři měli 

podobné preference, a proto si odsouhlasili každoroční nárok na zahraniční rekreaci. 

Rozdílnost v příjmech a rozlišování mezi „obyčejnými“ odboráři, zaměstnanci odborů a 

volenými „kádry“, mohly přispět k pocitu nerovných možností a negativnímu obrazu odborů 

včetně jimi organizovaných rekreací.  

 

K cestování narátoři používali nejčastěji hromadnou dopravu - autobus a vlak. Měnící se 

požadavky na kvalitu dopravy vedly některé narátory ke koupi automobilu, již mohli 

financovat půjčkou. V produktivním věku jezdívali narátoři na rekreace se svou rodinou, ženy 

po rozvodu se svými rodiči. Lidé neměli zájem o trávení dovolené se spolupracovníky.  

 

Po roce 1989 došlo ke změně způsobu v reprodukování zažitých zvyklostí. Členství 

v organizacích a spolcích je dobrovolné. Individualismus je spojen s výraznější mírou 

zodpovědnosti za své jednání. Na druhou stranu, každý je ovlivňován požadavky společnosti 

na svou vlastní prezentaci a dovolená zůstává jedním ze společenských měřítek. Ti, kdo se 

netrápili otázkou prestiže v oblasti cestování kdysi, netrápí se jí ani dnes. V Maslowově 

pyramidě potřeb může být potřeba cestovat zařazena do kterékoli kategorie vyšší než 

fyziologické potřeby a pro jednotlivce může mít různé významy, bez ohledu, anebo s ohledem 

na vládnoucí režim. V dnešní době si náplň volného času volí narátoři sami, nabídku 

odborářských rekreací využívají v minimální míře. Dovolené tráví s rodinou nebo přáteli. 
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Destinace volí podle svého zdravotního stavu, finančních možností a oblíbených aktivit. 

K cestám používají jak hromadnou, tak individuální dopravu. 

 

Současná česká rekreologie je vedena touto úvahou: „Čím více se svojí úrovní člověk dostane 

nad veškeré požadavky svého života, tím více sám sebe ochrání a tím intenzivnější a 

kvalitnější může být jeho činnost.“552 Uvádí do kontrastu pasivní odpočinek a rekreaci, a tím 

se shoduje s pojetím rekreace před rokem 1989. Rozdíl byl v rétorice a politicko-

ideologickém rámci. Podnikové nákupy poukazů od cestovních kanceláří byly obdobou 

současného outsourcingu. V dnešní době někteří zaměstnavatelé poskytují příspěvek na 

rekreaci zaměstnancům prostřednictvím benefitových programů,553 nezávisle na existenci 

odborů. Rozdíl cítím v míře dotací, které pokřivily hodnocení přínosu rekreace a vnímání 

jiných hodnot. Většina narátorů se dnes přiklání k možnosti rozhodovat o svých nákladech, a 

tak svobodně posoudit jejich důležitost a prospěch. Rekreace z doby normalizace neodsuzují. 

Naopak, vzpomínají na ně pozitivně.   

 

Domnívám se, že fenomén cestovního ruchu 70.-80. let by měl být dále zkoumán, zejména 

proto, abychom mohli lépe pochopit jeho vliv na životy dosud žijících pamětníků, jejich 

postoje a hodnoty, které předávají dalším generacím.  

 

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. 

 (Lucius Annaeus Seneca).  

Totéž se týká historie…. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
552 Rozhodujícími aspekty při určení, zda se jedná o rekreaci, jsou motivace (uvolnění se) a výsledek (osobní 
uspokojení). Cílem je obnova (re-creatio) a další rozvoj osobnosti. Hodaň-Dohnal, 2008, s. 19-20. 
553 Např. Benefit Plus http://www.benefit-plus.eu a Ticket Benefits http://www.edenred.cz Příspěvky nepodléhají 
odvodu na sociální a zdravotní pojištění ze strany zaměstnavatele i zaměstnance ani dani příjmu z fyzických 
osob. Zaměstnavatel tak snižuje mzdové náklady a zaměstnanec získá vyšší čistý příjem. Poukázky Ticket 
Benefits® a Ticket Multi® jsou přenosné. Příspěvky Benefit Plus lze převést na důchodové připojištění.  
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Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory: 
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Rozhovory přiložené na CD: 

Rozhovor se Zdeňkou Janouškovou vedla Dana Fürstová, 1. 8. 2013 a 28. 7. 2014. 

Rozhovor s Irenou Vrbjárovou vedla Dana Fürstová, 27. 3. 2014 a 3. 7. 2014. 
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Obr. 1: Přehled podnikové rekreace rekreačních středisek v železniční dopravě ČSSR. Titulní 

strana. 
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Obr. 2: Přehled podnikové rekreace rekreačních středisek v železniční dopravě ČSSR. Úvod. 
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Obr. 3: Přehled podnikové rekreace rekreačních středisek v železniční dopravě ČSSR. Popis 

rekreačního zařízení Stará Lesná. Přehled podnikové rekreace rekreačních středisek 

v železniční dopravě ČSSR. 
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Obr. 4: Vzorový sportovně rekreační program - cvičení na kládě. Zdroj: Jirsa, 1987. 
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Obr. 5: Jídelní lístek rekreačního zařízení VESMÍR ve Špindlerově Mlýně. Zdroj: Franke, 

1984. 
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Obr. 6: Vzor karty pro předobjednávku jídla. Zdroj: Franke, 1984. 
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Obr. 7: Příklad kalkulace prodejní ceny. Zdroj: Franke, 1984. 
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Obr. 8: Poukaz na výběrovou rekreaci ROH. Zdroj: Výběrová rekreace, 1977. 
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Obr. č. 9: Členský průkaz SSM. Zdroj: soukromý archiv Michaela Rádla. 
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Obr. č. 10: Členský průkaz ROH členskými měsíčními příspěvky a se známkami Solidarity. 

Zdroj: Fejtl, 2007. 
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Obr. č. 11: Průkaz člena Českého svazu turistů. Zdroj: soukromý archiv Michaela Rádla. 
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Obr. č. 12: Průkaz člena Československé vědeckotechnické společnosti. Zdroj: soukromý 

archiv Michaela Rádla. 
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Obr. 13: Výjezdní doložka. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki 
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Obr. 14: Trestné činy v letech 1973 až 1999. Zdroj: Možný, 2002. 

 


