
 

Příloha č. 1 

Cestujeme 

Jednoduchý návod, jak cestovat do zahraničí 

1. Ve Státní bance československé podáme žádost o devizový příslib. Žádost necháme 
doporučit zaměstnavatelem, školou nebo národním výborem, opatříme kolkem a 
počkáme několik týdnů na vyřízení. (Devizový příslib může být nahrazen pozváním. 
V takovém případě pro nás devizový cizinec ve Státní bance československé složí 
36,50 německých marek nebo ekvivalent v jiné volně směnitelné měně na každý den 
cesty.)  

2. Na žádost o výpis z rejstříku trestů nalepíme kolek 25 Kčs, úřední dny pro podání 
žádosti jsou pondělí a středa. Výpis obdržíme poštou asi za tři týdny. Výpis z rejstříku 
trestů platí dva měsíce.  

3. Hodláme-li cestovat do Socialistické federativní republiky Jugoslávie, požádáme na 
oddělení pasů a víz Sboru národní bezpečnosti o vystavení cestovního pasu šedivé barvy 
a náš zelený pas odevzdáme.  

4. Žádost o výjezdní doložku (povolení k vycestování) opět necháme doporučit 
zaměstnavatelem, školou, vojenskou správou nebo národním výborem. Zaměstnavatel 
vyžaduje splnění několika dalších náležitostí a osobní pohovor na kádrovém oddělení, než 
žádost doporučí. Rovněž škola podmiňuje doporučení pro vydání výjezdní doložky 
vyplněním podrobné žádosti, kde uvedeme cíl cesty, kterou necháme doporučit vedoucím 
učitelem studijní skupiny, vedoucím učitelem ročníku a předsedou Socialistického svazu 
mládeže. K žádosti přiložíme dvě fotografie, nalepíme kolek 50 Kčs, přiložíme cestovní 
pas, devizový příslib a výpis z rejstříku trestů, předložíme občanský průkaz. S žádostí se 
osobně dostavíme na oddělení pasů a víz Sboru národní bezpečnosti. Během 
zpracovávání žádosti o výjezdní doložku (asi jeden měsíc) nemáme cestovní pas, takže 
nemůžeme cestovat ani do spřátelených zemí. Výjezdní doložku vezmeme s sebou.  

5. Žádáme o turistická víza. Zajedeme do Prahy, kde na velvyslanectvích zemí, které 
hodláme navštívit, vyzvedneme a vyplníme formuláře žádostí (případně žádáme 
prostřednictvím Čedoku, což trvá déle). Ke každé žádosti přiložíme jednu až tři 
fotografie, dále přiložíme cestovní pas a výjezdní doložku. Během vyřizování žádostí o 
turistická víza (doba je různá, osobně je průjezdní vízum do Spolkové republiky Německo 
na počkání, vízum do Francie trvá asi tři týdny) nemáme cestovní pas, takže nemůžeme 
cestovat ani do spřátelených zemí.  

6. Znovu zajdeme do Státní banky československé, vyplníme celní a devizové prohlášení, 
které opatříme kolkem 300 Kčs (pro cestu nad 4 dny do kapitalistických zemí) a 
vyměníme valuty.  

7. Jsme-li vysokoškoláci, odevzdáme zaměstnavateli náš vysokoškolský diplom.  

8. Jsme-li vojáci, odevzdáme vojenskou knížku vojenské správě, potvrzení vezmeme 
s sebou.  

9. Při objednávce jízdenek, letenek a lodních lístků v Čedoku předložíme cestovní pas a 
výjezdní doložku. Vystavení jízdenek trvá asi pět dní.  

10. Cestujeme.  
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