
Cestování pana Rokyty po potlačení Pražského jara 

Pan Karel Rokyta si vybral emigraci při jednom z výjezdů do Rakouska na malý devizový příslib v roce 

1969. Malý devizový příslib se, v případě jeho povolení, poskytoval na 3 dny, k tomu připadal čas 

na cestu (1-2 dny). Využit mohl být maximálně jednou za čtyři roky. „Jako zkušený Pražák jsem měl jisté 

informace, věděl jsem, že orgány schvalují spíše malý devizový příslib“, popisuje pan Rokyta. Dle pana 

Rokyty bylo výhodné se neustále odvolávat. Navíc se mělo k žádosti dodávat, že člověk zná někoho 

jiného, kdo v takovém případě u řízení uspěl. 

Bohužel již na jaře, kdy bylo jasné, že k uvolnění počínající normalizace v Česku už nedojde, bylo 

českých žadatelů o azyl v Rakousku už spousta. Navíc se jednalo o duben, doba Velikonoc, kdy před 

českou ambasádou ve Vídni čekala vždy minimálně stovka žadatelů. Od rána do večera. Byla jen malá 

šance se dostat na řadu včas. K ambasádě pan Rokyta přišel, při pohledu na čekající frontu si celou akci 

rozmyslel. 

Fronta žadatelů o víza a azyl před Velvyslanectvím ČSSR ve Vídni v roce 1968 

Zdroj: https://www.bmeia.gv.at/oeb-prag/ueber-uns/die-botschaftsgebaeude/ 

 

Pan Rokyta vypráví, že si jednou, už v osmdesátých letech v pražské kavárně, povídal s přáteli 

a vychloubal se ohledně svých výjezdů. „Chlubil jsem se, jak to s těmi lidmi umím a znám jistý 

algoritmus, že toho dosáhnu.“ U vedlejšího stolu se pak otočil jistý muž a řekl: „To se chlubíte zbytečně, 



to jsme Vám dali jenom proto, že jste se vrátil v roce 69 z Rakouska.“ Dle pana Rokyty se jednalo o 

agenta STB, který přesně znal podrobnosti o jeho tehdejším pobytu ve Vídni. Na základě jedné 

nevyužité šance o azyl, i přesto, že nebyl v Komunistické straně a s režimem nikdy nespolupracoval, 

získal jistou důvěru. Mimo své pracovní pobyty do Afriky (Angola, Mosambik, Kapverdy, …) se tak 

osobně dostal dvakrát do Západního Německa a třikrát do Rakouska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakouské vízum z roku 1968 

Zdroj: https://deutsch.radio.cz/wir-haben-immer-weiter-visa-ausgestellt-815210 
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