
Mléko za necelé dvě ko-
runy, máslo za deset,

hovězí za 24 korun, pivo za ko-
runu čtyřicet, kino za šest. Jó,
to byly časy! Také si to občas
řeknete, když v obchodě prak-
ticky »za nic« necháte pětis-
tovku a taška ani není plná?

Ale bylo opravdu kdysi »za
bolševika« tak levně, jak se nám
to dnes jeví?

Pohled na ceny z roku 1965 je
až nostalgicky úsměvný: kilo
chleba za 2,60, mouka 3,20, ki-
lo eidamu 19, litr bílého vína za
17... To se to tenkrát žilo, říkáte
si možná. Jenže! Průměrný
měsíční plat byl tehdy pouhých
1 493 korun hrubého, zatímco 
v roce 2003, z kterého jsou za-
tím poslední kompletní stati-
stické údaje už 16 917 korun a
letos už průměrná mzda v Čes-
ké republice přeskočila hranici
18 tisíc.

A tak jsme vzali kalkulačku a
počítali. 

Postup byl vcelku jedno-
duchý. Průměrný plat byl v roce

2003 více než jedenáctkrát
(přesně 11,3 krát) vyšší než před
čtyřiceti lety. Stejným číslem
jsme proto vynásobili tehdejší
ceny. A? Tak to je šok! Kilo
kávy v roce 1965 stálo 180 ko-
run, což po přepočtení k dneš-
nímu průměrnému platu odpo-
vídá 2 040 korunám! Ve
skutečnosti je to ale pouhých
67,50! Takže tehdejší ceny by
dnes vypadaly
v obchodech
takto:

Chléb 29,50 Kč (skutečná ce-
na je 15,60), mouka 36 Kč
(skutečná 9), eidam 215 Kč
(skutečná 109), litr bílého vína
193 Kč (skutečná 61,50). 

Ještě stále si myslíte, jak bylo
tenkrát úžasně levně?

A to nemluvíme o tom neu-
věřitelně »širokém« výběru.
Možná už si to ani nepamatu-
jete, mladší to nezažili: jogurtů
nebylo padesát druhů - dva byl
tehdy úspěch. Kvalitní maso
bylo nedostatkové zboží, taková
šunka také nebyla úplně každý
den. A banány, dámské vložky

nebo toaletní papír se daly
sehnat jen pod pultem.

»Ale pivo bylo - a určitě bylo i
levnější«, namítnete možná.
Jenže čísla mluví jasně: tehdy
stálo lahvové pivo 1,40, dnes by
tedy vyšlo na 16 korun.

V obchodech ho přitom 

v průměru pořídíte o polovinu

levněji. Ani

rum nebyl nik-

terak levný. 

V roce 1965 jste flašku »tuze-

máku« koupili za 65 korun, což

odpovídá 477 korunám. Za tuh-

le sumu už dnes pořídíte hodně,

ale hodně kvalitní whisky.

Kdo má židli, ten bydlí, říka-
lo se. A tak se podívejme, kolik
stálo vybavení domácnosti.
Kuchyni jste v roce 1965 po-
řídili za 2 474 Kč (a ani jste
neměli žádnou práci s výbě-
rem...). Po přepočtu je to 
28 033. Skutečná průměrná ce-
na v obchodech ale je 16 456
Kč. Tříplotnový sporák stál 
2 880 korun, což je dnešních 

pol i t ika

32 633 Kč. V obchodě přitom 
v současnosti za kombinovaný
čtyřplotýnkový spotřebič vydáte
jen něco málo přes deset tisíc.

Velmi podobné je to s chlad-
ničkou. Tehdy stála 2 400 ko-
run a měla objem 60 litrů. To je
po přepočítání 27 194 Kč. Po-
řádnou chladničku o objemu
220 litrů te� ale koupíte už za
devět tisíc. 

Ještě zajímavější výsledek
dostaneme u televize. Tehdy
vyšla černobílá na 3 800 korun,
tedy dnešních 43 057 Kč. Dnes
velkou barevnou televizi kou-
píte v průměru za 8 312 Kč.
Mimochodem, barevnou tele-
vizi jste si v roce 1965 mohli
pořídit za 15 200 korun. Po pře-
počtu k současným platům by
její cena činila skoro 90 tisíc!

A tak bychom mohli pokra-
čovat dále. Pro dnešek to ale,
myslím, úplně stačí.

(Převzato z Českéh statistic-
kého úřadu)

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD 

Při tehdejších cenách by dnes stál chleba 30 korun
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Jo, za bolševika, to se nám žilo! ...


