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Československé státovky tzv. I. emise
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Šůla, Jaroslav: Czechoslovak State Banknotes of so Called First Issue

The text deals with the forming process of the Czechoslovakian currency in period after the 
declaration of Czechoslovakian independent state in 1918. The healthy Czechoslovak cur-
rency could be established thanks to capable Czechoslovak finance minister Dr. Alois Rašín 
by seclusion from the inflationary Austrian-Hungarian currency. Between 1919 and 1920 
the first nine denominations of the first issued bank notes were printed in various print 
houses, issued and named the Czechoslovak koruna (Crown, Kč). The study widely describes 
problems related to security of the paper notes.
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První emise československých státovek je po formální stránce velice nejednotná. Jedinými 
společnými pojítky je datum na líci (15. dubna 1919), podpis ministra financí JUDr. Aloise 
Rašína, nesmírné obtíže provázející jejich vznik (absence potřebného strojového parku, 
např. vhodných řezacích strojů na papír, číslovačů atd., ale i kvalitního papíru, barev, 
nezkušenost výtvarníků i školeného tiskařského personálu atd.), tisková nedokonalost, 
málo ochranných prvků proti jejich napodobování a dnes u některých nominálů velká 
sběratelská vzácnost. Mnohem více však napočítáme prvků, které tuto emisi sjednocují 
v nejednotnosti. Státovky nejsou výsledkem jednoho umělce, a proto nesou pečeť výtvar-
ného chaosu způsobeného nesmírnou časovou tísní při jejich výrobě. Byly tištěny ve třech 
státech (v ČSR: 1 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 500 Kč; v Rakousku: 5 000 Kč; 
v USA: 1 000 Kč), byly emitovány podle potřeby a možností, nikoliv plynulou vzestupnou 
či sestupnou řadou. Nejsou dílem jedné tiskárny, dokonce ani pouze jedné tiskárny v Čes-
koslovensku. Některé z nich nesou prozatímní státní znak,1 poněvadž oficiální státní znak 
v době jejich tisku doposud neexistoval, na některých z nich je umístěna různá kompozice 

1 Nařízením vlády republiky Československé ze dne 19. května 1919 (č. 300/1919 Sb. z. a n.) byl stanoven jako 
prozatímní státní znak dosavadní znak království Českého, tj. stříbrný dvouocasý lev ve skoku, vpravo hledící, úst 
rozžavených s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou vše zlaté barvy. Byl uplatněn na nominálu 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč 
a 5 000 Kč. Definitivní státní znak stanoví až Zákon ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovení o státní 
vlajce, státních znacích a státní pečeti (č. 252/1920 Sb. z. a n.). Nemohl být tudíž uplatněn na československých 
státovkách I. emise, nalézáme ho až na státovkách II. emise (5 Kč, 50 Kč a 500 Kč) a poté na bankovkách Ná-
rodní banky Československé.
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zemských znaků Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, zejména tzv. legionářský znak,2 na 
stokoruně jsou zemské znaky (zatím bez Podkarpatské Rusi) seřazeny při dolním okraji 
lícní strany a nominál 1000 Kč nenese žádný znak, ani republiky či jejích zemí. Ale ani 
jazyk použitý na státovkách není jednotný – líc desetikorunového nominálu je výjimečně 
uplatněn ve slovenštině.

Je však na místě otevřeně říci, že jak ministerstvo financí, tak Bankovní úřad minister-
stva financí (dále BÚMF),3 výtvarníci i tiskaři si byli plně vědomi stávající situace, ale nic 
jiného nebo lepšího v dané době udělat nemohli. Jejich úkolem a zájmem bylo co nejdříve 
realizovat odluku československé měny od rakousko-uherské a vybudovat z ní pevnou 
oporu pro budoucí zdravou československou ekonomiku. A nutno říci, že se jim to v da-
ných podmínkách podařilo.

10. září 1919 byla vedením BÚMF vypracována pro presidium ministerstva financí 
Československé republiky zpráva o tisku českých státovek, jejíž kopie se dochovala:4 Do-
kument se ale nezmiňuje o jednom problému, a sice o otázce uplatnění jazyka či jazyků na 
státovkách. 21. května 1919 schválila vláda návrh, aby na jedné straně státovek byl pouze 
český text a na straně druhé měl být text v jazycích národních menšin, tj. v německém, 
maďarském, ruském a polském jazyku. Pětikorunové státovky měly být tištěny pouze ve 
slovenském jazyku a státovky po 50 Kč a 100 Kč měly být tištěny zčásti v češtině, zčásti 
ve slovenštině. Usnesení se však minulo účinkem, neboť stokorunové státovky byly již 
prakticky vytištěny a další hodnoty následovaly v poměrně rychlém sledu. Bylo následně 
revokováno a na státovkách byla v jazycích menšin uvedena pouze nominální hodnota. 
Ještě 14. října 1919 se vláda usnesla, aby dvacetikoruny a desetikoruny nesly text český 
i slovenský (aby ministerstvo financí při nových tiscích státovek, pokud to bude možno záhy 
a zejména v nejbližší době při tisku 10 a 20 K státovek, určitou část vydalo ve slovenské 
řeči).5 To již byly vydány čtyři hodnoty státovek I. emise a další se připravovaly. S rozhod-

2 Jde o nominály 1 Kč, 50 Kč a 500 Kč. Srov. ŠŮLA, Jaroslav: Státní znak na československých státovkách 
I. emise. Sběratelské zprávy, 1990, č. 62, s. 50–56. Ve schůzi ministerské rady, konané dne 14. října 1919, bylo 
usneseno, aby byla urychlena akce směřující k tomu, aby všeobecně bylo úřady, ústavy atd. v republice používáno 
znaku legionářského jakožto znaku státního (Národní archiv, fond Prezidium ministerské rady [dále NA, fond 
PMR], kart. č. 4034).
3 O jeho vzniku a funkci viz Nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. května 1919 o organisaci Bankov-
ního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního 
úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování žirových 
účtů Rakousko-uherské banky a o převzetí zaměstnanců této banky. Sbírka zákonů a nařízení státu českosloven-
ského. Praha 1919, částka LI ze dne 19. května 1919, s. 339–346; POSPÍŠIL, Vilém: Bankovní výbor a Bankovní 
úřad ministerstva financí. In: Ročenka československé republiky, I. Praha 1922, s. 273–274; SVOBODA, Prokop: 
Správa cedulové banky po stránce osobní. In: Deset let Národní banky Československé. Praha 1937, s. 87–89; 
NOVOTNÝ, Jiří: Bankovní úřad při ministerstvu financí a jeho úloha v měnové politice v letech 1919–1922. 
Slezský sborník, 72, 1974, s. 274–285; NOVOTNÝ, Jiří – CHRBOLKOVÁ, Jarmila: Bankovní úřad při mini-
sterstvu financí a jeho politika na Slovensku. In: Ľudia, peniaze, banky : Zborník príspevkov z konferencie Ľu-
dia, peniaze a banky : Národná banka Slovenska, 6.–8. novembra 2002. Bratislava. Bratislava 2003, s. 317–327; 
BAŽANTOVÁ, Ilona: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Institucionální pohled. Praha 2005, 
s. 41–51; KUNERT, Jakub – NOVOTNÝ, Jiří: Centrální bankovnictví v českých zemích. Praha 2008, s. 61–67. 
4 Archiv České národní banky v Praze [dále AČNB], fond NBČ [dále Národní banka Československá], inv. č. 173, 
Bankovní úřad ministerstva financí [dále BÚMF] – Národní banka [dále NB], sign. I-44-8/107, složka č. 1.
5 MATES, Pavel – SCHELLE, Karel: Právní úprava československé měny v letech 1919–1921. Sborník prací 
učitelů Právnické fakulty v Brně, XII. Acta Universitatis Brunensis – Iuridica, 52, 1984, s. 40 (odkazují se na 
NA, fond PMR, sign. 108, kart. č. 1432). Neuplatnění slovenského jazyka na státovkách autoři považují za ne-
pochybný projev diskriminace vůči Slovákům, aniž by uvedli Rašínovo stanovisko; ministr dr. Rašín ovšem na 
zasedání bankovní rady BÚMF odůvodnil svůj názor odkazem na zákon o úředním jazyku.
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nutím vlády však nesouhlasil ministr dr. Rašín, který o něm jednal na zasedání bankovní 
rady BÚMF 25. října a svůj odmítavý názor odůvodnil. Na zasedání ministerské rady, ko-
naném 29. října 1919, rada vyslechla důvody uváděné bankovním výborem, avšak usnesla se 
na tom, že ze závažných důvodů setrvává při svém rozhodnutí, takže nakonec se celoplošný 
slovenský text uplatnil, ale pouze na aversu desetikorunové státovky, která byla uvedena 
do oběhu jako poslední z celé řady státovek I. emise. Zdá se, že iniciativa na uplatnění 
slovenského textu vzešla ze slovenské strany a tlak vykonával ministr dr. V. Šrobár, který 
byl o závěrech ministerské rady informován. 

Historie jednotlivých kroků, následně či souběžně činěných a vedoucích k realizaci 
první emise československých státovek, je však poněkud složitější, než by se na první po-
hled zdálo. Její objasnění nás vede k závěru, že ministr dr. Alois Rašín byl velice prozíravý 
a vždy několik kroků před stávajícími událostmi a dobou, i když je to prozatím velice málo 
známo. Na základě dochovaných dokumentů můžeme tyto kroky takto periodizovat:

a) Prvním krokem byla snaha se co nejrychleji a nejefektivněji odpoutat od rakousko-
-uherské měny. Napomoci tomu měly poukázky Zemské banky království Českého, které 
měly mít funkci paralelní republikánské měny a stabilizovat peněžní hladinu v Českoslo-
venské republice. Jejich vývoj a tisk byl zastaven příkazem ministra financí z 19. 3. 1919.6

b) Tyto poukázky byly připravovány a tištěny i v době, kdy se peněžní hladina pomalu 
stabilizovala a přestal být nedostatek peněžního oběživa, takže jejich tisk nakonec nebyl 
již aktuální. Tiskové předpoklady byly později využity u části hodnot státovek I. emise. 
Mezitím – či vlastně již předtím – však již byly tajně připravovány kroky k razantní odluce 
od rakousko-uherské měny pomocí tzv. kolkovací akce, která se uskutečnila koncem 
února a počátkem března roku 1919, čímž vznikla republikánská československá měna, 
i když za pomoci bývalých bankovek Rakousko-uherské banky.

c) Už v době měnové odluky se ale rozvíjela myšlenka na vznik dvou měnových hla-
din, státovkové a devizové, založené na zlatém podkladu (nazývané franky), které měly 
být tiskově a snad i ražebně odlišné (v té době ještě neexistovala emisní národní banka). 
Začaly horečné přípravy k tisku československých státovek, započaté v květnu 1919, za 
pomoci zejména ing. Karla Hazury.7 Z této emise se realizovalo postupně osm hodnot, 
které nahradily kolkované bankovky Rakousko-uherské banky, byť byly tiskově nedoko-
nalé a často v různém stupni dokonalosti falšované.

d) Do „zásoby“ se ale začalo jednat (nejpozději v polovině května 1919) o tisku kvalit-
ních, hlubotiskových papírových platidel. Smlouva na jejich zhotovení byla podepsána se 
zahraniční cedulovou tiskárnou již 12. 6. 1919. Měly být využity buď pro tisk frankových 
hodnot, nebo nahradit tiskově jednoduchou první emisi státovek. Byly realizovány pouze 
vyšší nominály, z nichž jeden byl zařazen do I. státovkové emise, další do II. emise státo-
vek, které nahradily padělatelné a padělané státovky I. emise.

6 MORAVEC, Jaroslav: Poukázky Zemské banky království Českého. Merkur – Revue [dále M – R], 14, 2009, 
č. 1, s. 12–14; č. 2, s. 12–14; č. 4, s. 22–24; č. 6, s. 18–23; TÝŽ: První československý měnový zákon a poukázky 
Zemské banky Království českého. In: BOHÁČ, Radim a kol.: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. na-
rozeninám. Praha 2009, s. 250–270; ŠOUŠA, Jiří – ŠŮLA, Jaroslav: Poukázky Zemské banky království Čes-
kého – neemitovaná první československá papírová platidla. Časopis Společnosti přátel starožitností, 118, 2010, 
s. 33–51.
7 Ing. Karel Hazura (1859–1941), prostějovský rodák, byl od roku 1915 místoředitelem tiskárny cenných pa-
pírů Rakousko-uherské banky ve Vídni [dále RUB] a BÚMF ho zaměstnával jako spolupracovníka a odborného 
poradce při tisku československých státovek I. emise. Korespondence BÚMF s ním je uložena v AČNB v Praze.
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e) Pro nižší nominály II. emise byla vyhlášena soutěž (14.) 19. listopadu 1919, kdy ještě 
nebyla dokončena řada všech hodnot I. emise státovek (tj. 1 000 Kč, 20 Kč, 10 Kč). Její vý-
stupy byly pak použity pro hodnoty II. emise československých státovek (5 Kč a 50 Kč). 

f) Všechny tyto prozíravé kroky, které budovaly a zpevňovaly československou měnu, 
byly (kromě posledního) učiněny v ministerském období JUDr. Aloise Rašína. 

Sledujme nyní v monografických kapitolkách pohnuté osudy vzniku československých 
státovek I. emise, jejíž jednotlivé nominály byly emitovány v rozmezí 7. července 1919 až 
26. února 1920.

100 Kč (7. 7. 1919)

Stokoruna zahajuje řadu vydaných nominálů československých státovek I. emise. Její ori-
entační, leč dostačující popis podávají standardní katalogy;8 rovněž vyhláška BÚMF ze 
4. července 1919 č. 364/1919 Sb. z. a n. – s. 493 až 494 – ohlašující její vydání). Státovka 
byla realizována v tiskárně Národní politiky;9 papír dodal závod firmy Eichmann a spol. 
v Hostinném (byl použit speciální vícegramážní papír, původně zamýšlený pro tisícikoru-
novou poukázku Zemské banky království Českého; autorem rubního obrazce mladé ženy 
(jde o portrét manželky A. Muchy, Marie, rozené Chytilové10 je Alfons Mucha (který si za 
tuto kresbu pro rub figurální účtoval 3 000 korun);11 lícní strana byla dříve připravena pro 
stokorunovou poukázku Zemské banky království Českého (s podtiskem bylo započato 
17. února a skončeno 12. května 1919 na 120 000 arších, takže nyní se měnil pouze text 
a podpis); zinkografické práce odevzdal Grafický ústav Jan Štenc v Praze.12 Text stokoruny 
posazený níže byl již 11. června 1919 schválen k tisku. Líc i rub byl tištěn knihtiskem. 

8 U čísel platidel, popsaných v katalogové literatuře, odkazuji na tyto publikace: SÉM, Julius: Papírové peníze 
na území Československa 1762–1975. Hradec Králové 1977; BAJER, Jan: Papírová platidla Československa 
1919–1993, České republiky, Slovenské republiky 1993–1999. Praha 1999; FILIP, Vladimír: Papírové peníze 
1759–1918 : Od Marie Terezie po Karla I. / Papiergeld 1759–1918 : Von Maria Theresia bis Karl I. Brno 2005. 
v případě stokoruny: SÉM, J.: Papírové peníze, č. 211; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 12.
9 „Národní Politika“, závod tiskařský a vydavatelství, společnost s ručením omezeným (Praha 2, Václavské ná-
městí 21), byla založena roku 1879, k roku 1919 uváděla cca 900 zaměstnanců, parostroj a elektromotor o vý-
konu 400 HP, zajišťovala sazečské, tiskařské a vydavatelské práce (Industrie-Compass, V : 1920/21. Wien – 
Prag – Leipzig 1921, s. 2334).
10 POLÍVKA, Eduard: Alfons Maria Mucha v numismatických památkách. Numismatické Listy [dále NL], 19, 
1964, s. 50; VÁPENKA, Ivan: Nejčastější model pro „Muchovky“. In: Notafilie : Pamětní soubor přednášek : 
1966–1981. Praha 1981, s. 63.
11 Jsou ale dochovány další nerealizované návrhy Alfonse Muchy na stokorunu – viz NĚMEČKOVÁ, Věra: 
Katalog návrhů československých papírových platidel z let 1918–1988. In: NĚMEČKOVÁ, Věra – PEKÁREK, 
Jiří – ŠŮLA, Jaroslav: Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918–1988. Hradec Králové 
1991, č. 10–11 na s. 15. Muchovy návrhy na státovky I. emise několikrát vysoce ocenil Jiří Pekárek, viz např. 
PEKÁREK, Jiří: K výtvarnosti československých státovek a bankovek. Tamtéž, s. 7–8.
12 Jan Štenc, grafický ústav, Praha 1, Salvatorská 8. Viz Compass : Finanzielles Jahrbuch 1926. Wien 1926, 
s. 1455; WIRTH, Zd. (ed.): Dvacet let Štencova grafického závodu : 1908–1928. Praha 1928. Julius Sém sice 
udává (Papírové peníze, s. 99), že štočky vyrobila vídeňská tiskárna Rakousko-uherské banky, ale ze spisů ar-
chivu Československé obchodní banky, a.s., Praha (ZBKČ, B-IV/ch, inv. č. 1653) vyplývá, že lícní štočky byly 
vyrobeny v Praze. Z korespondence ing. K. Hazury zjišťujeme (jeho dopis z Vídně ze 6. 6. 1919), že ve Vídni se 
vyráběly originální plotny pro reversní stranu: Plotna pro stovku jest hotova a velmi dobře vypadla. A 13. 6. 1919 
píše: Reprodukce plotny stovky olovem dosti dobře se zdařila a těší mě, že Vám mužu psáti, že páni Formánek 
a Hlavinka zýtra 20–30 ploten do Prahy přivedou, které se v „Politice“ hněd do práce dáti mohou. A ve výkazu 
ing. Hazury ze dne 27. října 1920 je udáno, že na tiskových deskách (plotny, štočky) se podílela jak galvano-
plastika RUB (49 kusů), tak továrna W. Gergely (9 kusů). Teprve poté, po jejich převozu do Prahy, mohlo být 
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Zajímavé svědectví o posledních dnech tisku stokorun a poněkud nadnesené hodnocení 
podal ředitel tiskárny Národní Politiky Emil Geistlich.13 Vydání státovky bylo oznámeno ve 
Sbírce zákonů a nařízení státu československého z 5. července 1919 sdělením, že v nejbliž-
ších dnech počne BÚMF vydávati státovky znějící na 100 Kč. Současně měly být postupně 
brány z oběhu jednostokorunové bankovky Rakouskouherské banky, okolkované dle nařízení 
ministra financí ze dne 25. února 1919, čís. 86 Sb. z. a n.14 Oznámila ji a popsala i vyhláška 
BÚMF.15 První exempláře hotové státovky si vyměnili prezident republiky T. G. Masaryk 
(č. 1 série I.) a ministr financí Alois Rašín (č. 2 série I.) ještě v sobotu 5. července 1919.16

Stokorunové bankovky Rakousko-uherské banky, okolkované podle zákona z 25. února 
1919 č. 84/1919 Sb. z. a n., přestaly dnem 15. listopadu 1919 na území republiky Česko-
slovenské býti zákonným platidlem.17 Nová státovka však vzhledem k velkému výskytu 
falz byla stažena z oběhu již k 31. lednu 1921 a byla nahrazena stokorunovou státovkou 
II. typu.18 

Literatura uvádí, že stokorunová státovka s datem 15. dubna 1919 se stala po pětiset-
koruně nejvíce padělanou státovkou této emise. Bylo zachyceno celkem 20 883 exemplářů 
falz (nejvíce v roce 1920: 15 702 kusů), které byly roztříděny do 22 typů (16 a 6 variant 

započato s tiskem rubní strany. A 4. srpna 1919 (když byla stokoruna již v oběhu) oznamuje: Dále přinese pan 
Hlavinka 6 obrazových desek pro 100 K (do reservy).
13 GEISTLICH, Emil: Naše první peníze. Národní politika, 37, 5. 7. 1919 (sobotní vydání pro Prahu), č. 138; 
přetištěno v článku ŠPLÍCHAL, Václav – ŠŮLA, Jaroslav: Reportáž o první československé stokoruně. Sběratel-
ské zprávy [dále SZ], č. 109–110, 2004, s. 266–270.
14 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. července 1919 o vydání státovek znějících na 100 K českoslo-
venských (č. 363/1919 Sb. z. a n.).
15 Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 4. července 1919 o vydávání jednostokorunových česko-
slovenských státovek s datem 15. dubna 1919 (č. 364/1919 Sb. z. a n.).
16 Národní listy, 59, Praha 1919, č. 159 z úterý 8. 7. 1919, s. 3. Kancelář presidenta republiky vyslovila dík 
T. G. Masaryka za pozornost, která panu presidentu byla osvědčena zasláním 1. čísla série I. nových stokorunových 
bankovek (A ČNB Praha, fond NBČ, inv. č. 130, BÚMF – NB, sign. I-34/1-70).
17 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. října 1919 o stažení bankovek stokorunových (č. 573/1919 
Sb. z. a n.).
18 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 217; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 16. Dále viz Nařízení vlády republiky Česko-
slovenské ze dne 6. listopadu 1920 o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových 
státovek s datem 15. dubna 1919 (č. 599/1920 Sb. z. a n.); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze 
dne 6. listopadu 1920 o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek 
s datem 15. dubna 1919 (č. 600/1920 Sb. z. a n.).

Stokorunová československá státovka I. emise s datem 15. dubna 1919 (líc a rub).  
Zdroj: Archiv České národní banky v Praze [dále AČNB]
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typů). Nominální hodnota zadržených padělků činila 2 088 300 Kč; jejich první výskyt byl 
zaznamenán 15. listopadu 1919, poslední 3. května 1941. Místa výskytu a jména padě-
latelů zde neuvádíme, neboť na jejich vypsání by nám nestačila celá tato stránka textu.19 
Po zjištění prvních falz dal 15. ledna 1920 Bankovní úřad ministerstva financí v Praze te-
legrafický příkaz American Bank Note Company v New Yorku k zahájení tisku státovek 
II. emise se změněným obrazem, datem a podpisem a současně informoval našeho gene-
rálního konzula v USA. Již předtím však od konce roku 1919 korespondoval s tiskárnou 
o přípravě tisku této hodnoty.2013 

První československá státovka byla v českém etnickém prostředí většinou vítaná, ale 
v určitých regionech odmítaná. Byl to úkaz doby, kdy obyvatelstvo německých a maďar-
ských okresů se nemohlo vyrovnat se vznikem Československé republiky a stále dou-
falo v návrat starých dob. Svědčí o tom např. dopis, který 25. září 1919 odeslala filiálka 
Bankovního úřadu ministerstva financí v Nitře svému pražskému ústředí: Po městě, ale 
hlavně po vesnicích rozšiřují patrně ti, kteří mají zájem na padělaných kolcích, pověsti, že 
nové stokorunové státovky budou brzo prohlášeny za bezcenné, aby je tudíž nikdo nepřijímal 
a žádal raději staré bankovky po 100 K, z nichž možno v nejhorším případě odlepiti kolek 
a tím svůj majetek zachrániti. Následkem toho přicházeli k nám houfně vesničané a žádali 
výměnu 100 K státovek za 100 K bankovky. Abychom tomu zabránili, zastavili jsme vydá-
vání 100 K bankovek a požádali politické úřady, aby pátraly, kdo takové pověsti rozšiřuje 
a dopadeného aby potrestaly.21

5 000 Kč (7. 8. 1919)

Prakticky měsíc po vydání stokoruny byla emitována druhá státovka, pětitisícikoruna. Je 
na ní podepsán jako ministr financí Dr. Alois Rašín, i když počínaje dnem 8. července 
1919 byl již ministrem financí JUDr. Cyril Horáček. Při této příležitosti nechceme hod-
notit tuto skutečnost, ale připomeňme výstižnou bezprostřední reakci Národních listů na 
Rašínův odchod s názvem Nejnenáviděnější ministr: První finanční ministr Československé 

19 MORAVEC, Jaroslav: Padělky československých papírových platidel, 6. část : Popis padělků státovky 100 Kč 
vzor 1919. M – R, 10, 2005 (příloha), č. 4, 2005, s. 1–12; č. 5, s. 1–12; č. 6, s. 1–12. Viz také HLINKA, Bohu-
slav: Nenávistní penězokazi. Praha 1981, s. 177–182; TÝŽ: Atentáty na peníze. Praha 1987, s. 12–13, 90–133, 
146–147, 222–225 (zde na s. 112 však udává počet falz číslem 21 036 exemplářů).
20 Text telegramu tiskárně ABNC je obsažen v dopisu BÚMF československému generálnímu konzulátu v USA 
spolu s vysvětlením: Jest to opatření, které jsme byli nuceni učiniti, poněvadž se nám vyskytly první poměrně dobře 
zhotovené falsifikáty stokorunové státovky. Jak Vám známo máme u této společnosti částečně připravená a zapla-
cená reservní platidla, která měla sloužiti pro nynější případ t. j. ukázalo-li by se, že některá naše zde tištěná stá-
tovka není dostatečně chráněna, jinak bychom oněch reservních platidel byli užili už při změně měny. Návrh rytiny 
a barvy státovky, jak jsou na posledním vzorku, resp. jak byly určeny panem Schmausem, schvalujeme a prosíme 
Vás jen, abyste se přesvědčili o správném vyrytí data a podpisu ministra a pak všemi silami naléhali na nejrychlejší 
provedení tisku. Množství, jež máme objednané a zaplacené, jest deset milionů kusů, zvyšujeme však objednávku 
na patnáct milionů kusů. Placení zatím není třeba, poněvadž také máme již zaplacené reservní 500ti a 50ti koruny 
a k tisku 50ti koruny patrně dojde velice pozdě, dojde-li k němu vůbec. Záleží nám na tom velmi a přispěje to značně 
k uklidnění obyvatelstva, které pěkné tyto státovky rádo uvítá. […] Výslovně Vás upozorňujeme, že text této státovky 
jest stejný jako na nynější státovce a že na vzorku nám zaslaném byl správně vyryt. Zbývá tedy doplniti jen datum 
„14. ledna 1920 a podpisem Sonntaga“. Zplnomocňujeme Vás zároveň, abyste rozhodovali o otázkách, které by 
při zahájení tisku ještě povstati mohly. (AČNB, fond NBČ, inv. č. 174, BÚMF, sign. I-44-12/109, složka č. 1, zde 
i další korespondence z přípravy těchto stokorun). O problematice tisku našich státovek v předstihu srov. níže 
pojednání o tisku státovky v hodnotě 1000 Kč.
21 AČNB, fond NBČ, inv. č. 130, BÚMF – NB, sign. I-34-1/70.
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republiky může odcházeti ze svého 
úřadu s vědomím, že málo ministrů 
učinilo se tak nepopulárními jako 
on. Když vystoupil se svým plánem 
na zjištění všeho majetku za účelem 
dávky majetkové, rázem stal se nená-
viděným a obávaným všemi válečnými 
zbohatlíky, kteří cítili jeho energickou 
a bezohlednou ruku na svých měšcích. 
A v dojemné shodě v tomto odporu 
proti němu ocitli se i ti, kteří nejhlasi-
těji žádali konfiskaci válečných zisků, 
když žádal od nich práci, uskrovnění 
v požadavcích a spořivosti. Stejně si 
znepřátelil i úřednictvo, když uka-
zoval k mezím, k nimž až může jíti 
splňování jich platových požadavků, 
nemá-li náklad na státní správu 
ohrozit finanční stav státu dost již 
temný. Dal by se tak probírat stav za 
stavem a sotva našel by se, který by 
s prvním finančním ministrem repub-
liky byl býval spokojen. Ale všechny 
příčiny této nespokojenosti a odporu 
lze tu zredukovat na jediný motiv: mi-
nistr dr. Rašín měl jen a jedině za cíl 
prospěch mladého našeho státu, šel za cílem jeho finanční a hospodářské konsolidace, za 
jeho zdarem a rozkvětem. Šel za cílem pevně a neznaje ohledů a kompromisů, jakým se u nás 
zvyklo za Rakouska. Ale pro tento cíl nenašel u nás porozumění, nenašel vyvinutý smysl pro 
to, že prospěch státního celku je prospěchem každého jednotlivce; našel sice republiku, ale 
nenašel v ní republikány, jakým je sám. Stejným bude však postavení každého jeho nástupce, 
který bude tak opravdově smýšlet a jednat jako dr. Rašín, pokud nenajde u nás změnu v hla-
vách a srdcích všech vrstev občanstva.22

Pětitisícikorunová státovka23 je první československou státovkou kompletně připra-
venou a vytištěnou (návrh, papír, štočky, tisk)v zahraničí (Druckerei für Wertpapiere 
in Wien). Její lícní obraz je obdobný jako obraz na tisícikorunové bankovce Rakousko-
-uherské banky s datem 2. ledna 1902 (Filip č. 206) a na poslední bankovce RUB v hod-
notě 10 000 K s datem 2. 11. 1918 (Filip č. 231), která ovšem neměla v Československé 
republice platnost oběhu; navrhli ji Heinrich Lefler a Rudolf Rössler, rytinu provedl Fer-
dinand Schirnböck a snad i Rudolf Junk. Ženský portrét v medailonu (ideální hlava dívčí 
v popisu státovky) býval mylně považován za portrét zavražděné císařovny Alžběty, ale 

22 Národní listy, 59, 10. 7. 1919, č. 161, s. 3.
23 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 214; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 15; rovněž vyhláška BÚMF ze dne 22. 7. 
1919 č. 396/1919 Sb. z. a n. ohlašující její vydání v nejbližších dnech, viz popis na s. 539–540 a opravený popis 
ve vyhlášce č. 463/1919 Sb. z. a n.

Pětitisícikorunová československá státovka I. emise 
s datem 15. dubna 1919, falzum (líc a rub).  

Zdroj: AČNB
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ve skutečnosti je portrétem paní Leflerové, manželky jednoho z tvůrců. Na líci byl čás-
tečně použit hlubotisk.

Vedení Rakousko-uherské banky ovšem muselo dát svolení k převzetí obrazu z její tisíci-
korunové bankovky. Proto se vedení BÚMF v červnu 1919 obrátilo na vysokoblahorodého 
pána Ferdinanda Wimmera, místoguvernéra RUB, s následující žádostí: Byl bych Vám 
velmi zavázán, kdybyste dovolil, aby obraz z 1000 korunové bankovky Rakousko-uherské 
banky vzat byl pro prozatímní státovku československou na K 5000.–, která by byla prove-
dena v barvě červené, a kdyby tiskárna Rakousko-uherské banky převzala provedení tohoto 
tisku na svém papíru. Sdělením podrobností pověřen byl p. náměstek ředitele inž. Hazura.24 
Státovek bylo vytištěno pravděpodobně patnáct sérií, každá o 50 000 kusech, takže celý 
náklad činil 750 000 kusů, ale do oběhu nebylo – vzhledem k vysokému nominálu a krátké 
době platnosti – dáno celé množství. 

Tato československá státovka byla uvedena do oběhu 7. srpna 191925 a její platnost kon-
čila 15. dubna 1921 včetně,26 když byla nahrazena nominálem 5000 z II. státovkové emise, 
tištěným v USA.27 Státovka byla průběžně ve Vídni dotiskována, což byla pro vídeňskou 
banku příležitost získat nedostatkové zboží z Československé republiky. Tentokráte to 
bylo uhlí. Tak 11. července 1919 BÚMF zasílá Ministerstvu veřejných prací v Praze do-
pis s následujícím textem: Ministerstvo financí objednalo v tiskárně Rakousko-uherské 
banky ve Vídni státovky po 5 000 korunách. Správa banky prokazuje v tomto případě znač-
nou ochotu, jelikož dává nám k disposici ze svého majetku rytiny, aby státovky co nejrych-
leji mohly býti dodány. Jako kompensaci žádá banka, bychom jí pro síly při výrobě státovek 
zaměstnané dodali l vagon uhlí. Jelikož finanční správě zdejší na dodání státovek velice 
záleží a tato včasným dodáním uhlí nejsnáze může býti urychlena, žádáme: Ministerstvo 
veřejných prací račiž naříditi, aby 1 vagon uhlí tiskárně Rakousko-uherské banky k rukám 
p. místoředitele H a z u r y ihned byl odeslán a hodnota fakturována Bankovnímu úřadu mi-
nisterstva financí v Praze, který opatří zaplacení i zúčtování s bankou ve Vídni. (Případně, 
je-li to vhodnější, dejte provésti obé cestou úřadu plnomocníka ve Vídni.).28 Obdobný dopis 
byl adresován 17. 7. 1919 Ministerstvu zásobování v Praze – tentokrát šlo o uvolnění 5 q 
cukru jako odměna za práci přes čas pracovníkům tiskárny RUB za první dodávku pě-
titisícikorunových státovek v následujícím týdnu. Nepochybujme, že se tak stalo. Další 
objednávka tisku této hodnoty např. odešla z Prahy 22. 3. 1920. A 2. června 1920 BÚMF 
žádá opět o 1 vagon cukru (tj. 15 000 kg) pro tiskárnu ve Vídni, poněvadž správa banky 

24 Strojopisná kopie dopisu postrádá adresu, takže nevíme, zda ho posílal ministr dr. A. Rašín či A. Novák. 
Také datum je špatně čitelné (6. června nebo 26. června 1919). Uloženo v AČNB, fond NBČ, inv. č. 171, BÚMF, 
sign. I-44-2/101, složka č. 1.
25 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 22. července 1919 o vydání státovek znějících na 5000 K čes-
koslovenských (č. 395/1919 Sb. z. a n.); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 22. června 1919 
o vydání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919 (č. 396/1919 Sb. z. a n.); Vyhláška Ban-
kovního úřadu ministerstva financí o vydávání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919 
(č. 463/1919 Sb. z. a n. – text opravující popis).
26 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 14. března 1921 o stažení státovek na 5000 Kč s datem 
15. dubna 1919 (č. 97/1921 Sb. z. a n.).
27 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 219; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 17; Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 3. února 1921 o vydání státovek po 5000 korunách československých (č. 42/1921 Sb. z. a n.); Vyhláška 
Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 3. února 1921 o vydání 5000korunových státovek s datem 6. čer-
vence 1920 (č. 43/1921 Sb. z. a n.).
28 AČNB, fond NBČ, inv. č. 171, BÚMF, sign. I-44-2/101, složka č. 1.
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prokazuje v tomto případě značnou ochotu, poněvadž dává nám k disposici svoje pracovní 
síly, místnosti a jiné pomůcky.

Postup tvorby této státovky je zřejmý z korespondence ing. K. Hazury s Prahou. Jsou 
to korespondenční lístky nebo dopisy z 12. 5. 1919, v červnu BÚMF žádal o svolení pře-
vzít lícní obraz z rakousko-uherské tisícikorunové bankovky na československou pětitisí-
cikorunovou státovku, 14. 7. 1919 (objektivní potíže, pro které práce obtížně pokračuje 
a má zdržení, a avizuje nátisk státovky, který by se měl v Praze schvalovat), 23. 7. 1919 
(pokračuje výroba knihtiskových ploten), 4. 8. 1919 (do Prahy se již dopravují svazky této 
státovky; tisk na státovce špatně zasychá), 15. 9. 1919 (makulatury pětitisícikoruny bu-
dou ve Vídni protokolárně spáleny; Hazura navrhuje tisk nových, měditiskových pětitisí-
cikorun II. emise, pro kterou by mohl udělat návrh prof. Švabinský a kterou by mohl udě-
lat rytec Schirnböck; pro tuto pětitisícikorunu navrhuje hlavu Jana Husa), 13. 10. 1919, 
29. 10. 1919 (výkaz o tisku pětitisícikoruny), 4. 2. 1920 (generální ředitel RUB žádá jako 
kompenzaci za tisk této státovky dodávku mouky a cukru; další várka pětitisícikorun se 
tiskne), 24. 4. 1920 (pokračuje dotisk pětitisícikorun), 28. 9. 1920 a 6. 12. 1920 (ve Vídni 
se již objevil padělek československé pětitisícikorunové státovky). 

Sběratelsky je tato státovka jedním z nejvzácnějších československých papírových pla-
tidel, neboť je doposud známo 26 jejich pravých exemplářů, uchovaných v soukromých 
a veřejných sbírkách na území České republiky či v zahraničí (sbírky emisních ústavů); 
všechny jsou však perforované.29 I tato státovka byla falšována, celkem bylo v letech 
1920–1931 zachyceno 409 exemplářů ve dvou typech, charakterizovaných jako nebez-
pečné. Pocházely ze dvou dílen (ve Vídni a v Čenstochové), byly rozšiřovány ve všech čás-
tech ČSR (hlavně ve velkých městech) i v zahraničí.30 

1 Kč a 5 Kč (24. 9. 1919)

Obě tyto státovky byly uvedeny do oběhu současně, částečně byly vytištěny ve stejné tis-
kárně, a proto je výklad o jejich osudech sloučen. 

Jedno- a dvoukorunové bankovky Rakousko-uherské banky nebyly při kolkovací akci 
v březnu 1919 v Československé republice kolkovány,31 a to z toho důvodu, že by bylo 
zapotřebí pro tyto hodnoty asi 250 milionů kolků, jejichž tisk by časově odsunul celou 
kolkovací akci, dále jejich okolkování by zdržovalo průběh celé akce a nakonec i proto, 
že se počítalo, že průnik těchto bankovek nízkých hodnot do Československa z nástup-
nických států Rakousko-Uherska nebude velký, poněvadž obnos korun a dvoukorun byl 
kontingentován na 880 milionů K pro celé Rakousko-Uhersko a i protože mělo být ještě 

29 BAJER, Jan: Kolik je pravých pětitisícovek? Notafilie : informační bulletin [dále Not], 1979, č. 8, s. 2; BAJER, 
Jan: Kolik je pravých pětitisícovek? Not, 1979, č. 9, s. 29; MORAVEC, Jaroslav: Dílčí informace o státovkách 
5000 Kč, I. Not, 1995, č. 35, s. 1–8; TÝŽ: Další exempláře státovek 5000 Kč, I. NL, 50, 1995, s. 75–77; BAJER, 
Jan: 5000 Kč 1919 v aukci (a po létech po třetí). Not, 1995, č. 35, s. 35–39; TÝŽ: Papírová platidla, s. 47; MORA-
VEC, Jaroslav: Oprava v evidenci padělků Bankovního úřadu ministerstva financí. NL, 57, 2002, s. 126.
30 HLINKA, B.: Atentáty, s. 74–80, 83–87. Viz také ŠUSTEK, Zbyněk: Štátovka 5000 Kč I z roku 1919 a jej 
falzifikáty. Numizmatika, 13, 1995, s. 47–56.
31 Nařízení ministra financí ve srozumění s ministrem spravedlnosti ze dne 25. února 1919 o okolkování bankovek 
vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu (č. 86/1919 Sb. z. a n., 
s. 111: Bankovky znějící na obnosy 1 K a 2 K nebudou prozatím okolkovány, budou však ponechány v oběhu se 
zákonnou platností.).
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dříve, než budou uvolněny hranice, vydáno nařízení, kterým bude dovoz a zasílání těchto 
bankovek zásadně zakázán, a také že se vbrzku nekolkované 1 K a 2 K nahradí českoslo-
venskými státovkami. 

Zákaz dovozu a zasílání těchto bankovek byl realizován vydáním Nařízení vlády repub-
liky Československé ze dne 6. března 1919 o obmezení výplat a zákazu vývozu32 a cestují-
cím do ČSR bylo dovoleno vzít si v těchto bankovkách jen částku nepřevyšující 50 K. Kdo 
jednal proti tomuto zákazu, dopouštěl se přečinu a byl potrestán podle článku 6 trestním 
senátem příslušné berní správy pokutou do 30 000 K nebo vězením do 6 měsíců. Kromě 
toho obnosy nad dovolenou míru propadly ve prospěch státu. 

Skutečnosti, že rakousko-uherské korunové a dvoukorunové bankovky nebyly kolko-
vány, využily různé živly k nelegálnímu dovozu těchto bankovek z ciziny, převážně z Ra-
kouska a Polska. Dovážely k nám v pravém slova smyslu pytle těchto bankovek, které jim 
byly na státních hranicích zabavovány (jediný celní úřad zabavoval denně průměrně až 
50 tisíc korun těchto drobných bankovek).33 Zajímavé svědectví o různých praktikách 

32 Č. 113/1919 Sb. z. a n. s. 150–151, viz zejména článek 3 na s. 151: Dovoz a zasílání jedno- a dvoukorunových 
bankovek Rakousko-uherské banky do území Československého státu je zakázán. Cestujícím do tohoto území se 
dovoluje vézti s sebou v těchto bankovkách jen množství obnos 50 K nepřesahující.

33 MATES, Pavel – SCHELLE, Karel: Vznik československé měny v letech 1918–1919. Historický časopis, 29, 
1981, s. 712.

Korunová československá státovka I. emise s datem 15. dubna 1919 (líc a rub). Zdroj: AČNB

Pětikorunová československá státovka I. emise s datem 15. dubna 1919 (líc a rub). Zdroj: AČNB



33ČLÁNKY A STUDIE JARoSLAv ŠŮLA ČESKOSLOVENSKé STÁTOVKY TzV. I. EmISE

dovozu těchto bankovek (který byl motivován jednak snahou o nelegální obohacení 
se, jednak i politickou snahou o destabilizaci hospodářství mladého státu) zaznamenal 
K. Leopold:

Kufry s dvojitým dnem jako skrýše převážených drobných bankovek záhy zevšedněly a vy-
mýšleny byly způsoby dokonalejší. Drobné bankovky uschovávány byly do dětských hraček, 
dutých holí, zašívány do jednotlivých částí oděvu, ano zjištěn byl i případ, že byly převáženy 
v duté noze od piana. Vyskytly se i případy, kdy byli podloudníkům nápomocni strojvůdci 
a topiči vlaků, kteří balíky s drobnými bankovkami ukrývali na lokomotivě nebo v uhlí na 
tendru. I někteří diplomatičtí kurýři propůjčovali se za odměnu k těmto nekalým obchodům. 
V Praze zatknut byl policií na př. Chemistokles Touloumaris, který v automobilu pod řeckou 
vlajkou jako kurýr převezl z Vídně 220 000 K v drobných bankovkách. Z vylíčených případů 
dalo se očekávati, že přes veškeru opatrnost dostane se přece jen větší množství těchto ban-
kovek na naše území, nezbylo tudíž, než vyměniti je za nové státovky. S přípravami počato 
bylo v polovici srpna 1919.34

Pokusy o podloudný dovoz rakousko-uherských bankovek hodnoty 1 K a 2 K nabyly 
brzy takových rozměrů, že vláda vydala v květnu 1919 nařízení, že v ČSR není nikdo po-
vinen přijmouti v jednom dni od takové osoby jako platidlo jedno- a dvoukorunové bankovky 
Rak.-uherské banky v úhrnném obnosu vyšším než dvacet korun.35 O něco později musela 
vláda omezit dovolenou míru dovážených 50 K na 20 K36 a nakonec finanční správa naří-
dila výnosem z 21. června 1919, č. 41 945/1919, aby všem pohraničním orgánům stejně 
jako i jiným osobám, které se zasloužily o dopadení podloudníků a zabavení dovážených 
1 K a 2 K, byla ze zabaveného obnosu vyplacena pětiprocentní odměna.37

Východiskem z této situace bylo rychlé vytištění československých platidel a stažení 
rakousko-uherských bankovek. Podle K. Leopolda bylo s přípravami k tisku českosloven-
ských státovek v hodnotě 1 Kč a 5 Kč započato v polovině srpna 1919. Tisk byl zadán třem 
tiskárnám, a sice osvědčené firmě Haase v Praze,38 firmě Stiepel v Liberci39 a firmě Strache 

34 LEOPOLD, Karel: Vzpomínky z prvých dob ministerstva financí, I, s. 261, rukopis (uložen v AČNB).
35 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. května 1919 o obmezeném přijímání jedno- a dvoukoruno-
vých bankovek (č. 240/1919 Sb. z. a n.).
36 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. června 1919, jímž se mění nařízení ze dne 6. března 1919, 
č. 113 Sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz nekolkovaných bankovek Rakousko-
-uherské banky (č. 311/1919 Sb. z. a n., srov. § 2 na s. 411–412).
37 LEOPOLD, K.: Vzpomínky, I, s. 260.
38 Firma A. Haase byla založena roku 1798, sídlo měla v Anenském dvoře v Praze. Používala knihtisk, kameno-
tisk a litografii, obchodovala papírenským zboží a papírem ve velkém, dále provozovala nakladatelství a knihku-
pectví. Majitelem byl Max Haase a tři další společníci (Hermína Haase, Karel Chalupa a Eduard Streubel), v roce 
1919 firma uváděla celkem 150 zaměstnanců a jako pohonnou jednotku elektromotor o výkonu 40 HP. Dále měla 
generální reprezentaci ve Vídni (Rennweg 58). Srov. Industrie-Compass, V : 1920/21. Wien – Prag – Leipzig 
1921, s. 2332; Compass : Finanzielles Jahrbuch 1926. Wien – Prag – Leipzig 1926, s. 1451; Der Annahof in Wort 
und Bild : Eine Monographie des Hauses A. Haase in Prag. Prag 1908; ŠŮLA, Jaroslav: Vzpomínky na práci 
v „házovské“ tiskárně. SZ, 1982, č. 38, s. 227–230; HRADIL, Miroslav: Z historie jedné tiskárny českosloven-
ských papírových platidel. Not, 14, 1982, s. 17–20. Nezpracovaný archivní fond Nakladatelství Bohumil Haase 
& synové 1825–1907 je uložen v archivu Národního muzea v Praze – Knihovna Národního muzea.
39 Tato firma vytiskla koncem II. světové války tzv. liberecké poukázky pro Sudety a Dolní Slezsko. Naposledy 
o nich psal MORAVEC, Jaroslav: Návrhy, tiskové zkoušky, nátisky, bankovní vzory, další odchylné tisky a nevy-
dané státovky, bankovky a poukázky : Vzorové nátisky tzv. libereckých poukázek po 20 RM s datem 28. 4. 1945. 
M – R, 6, 2001, č. 1, s. 19–22; autor bohužel neuvádí výsledky této problematiky, publikované na stránkách Sbě-
ratelských zpráv, ani nevyužil shrnutí o této problematice, které vyšlo v SZ, 1985, č. 49, s. 293–294; srov. také 
KLEIN, František: Liberecké neboli Schörnerovy poukázky. Not, 1990, č. 31, s. 21–23.



34 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2013/1

ve Varnsdorfu.40 Ve schůzi bankovního výboru BÚMF, konané 25. 6. 1919, byla podána 
zpráva o tisku státovek a zajištění papíru pro ně. 

Papír pro jedno- a pětikorunové státovky byl zajištěn u firmy Eichmann v Hostinném 
(Eichmann & Co., Maschinenpapier u. Cellulosfabrik, Arnau) a u firmy Roeder v Mar-
šově v Podkrkonoší (Marschendorfer Maschinen-Papierfabrik Gustav Roeder & Co., 
A. G., Erzeugung feiner und feinster Hadern-Papiere aller Art). S touto firmou BÚMF 
začal jednat již počátkem června 1919 a její vedení nabídku přijalo, takže již 6. 6. 1919 
mohla být uzavřena smlouva, zřejmě k oboustranné spokojenosti. Navíc se pak obě strany 
dohodly na dodávce papíru pro připravovanou padesátikorunovou státovku (14. 6. 1919). 
Problémy činil ovšem nedostatek uhlí (které muselo být získáváno různými intervencemi: 
19. 11. 1919 Ministerstvu veřejných prací v Praze: Jelikož dodávka těchto papírů jest ve-
lice pilná, dle sdělení živnostenského inspektorátu v Trutnově však pro nedostatečnou do-
dávku přiděleného uhlí nemohla býti vyřízena, žádá ministerstvo financí, aby jmenované 
firmě byla v eminentním státním zájmu co nejdříve sprostředkována dodávka potřebného 
uhlí.; 17. 1. 1920 BÚMF: Wir sind leider bemüßigt, Ihnen mitzuteilen, daß infolge Ersau-
fens der Schatzlarer Kohlengruben, wir vor einer Katastrophe stehen.) a bramborového 
škrobu (25. 11. 1919: Výrobu musela však přerušiti pro nedostatek bramborového škrobu, 
čímž způsobena zájmům našeho státu nedozírná škoda.) Vyrobený papír měl být expedo-
ván nejdříve pražské firmě A. Haase (6. 6. 1919; a podle toho můžeme soudit, že tam se 
nejdříve tiskly jmenované státovky), později (v červenci 1919) také liberecké tiskárně bří 
Stiepel. Státní zakázky byly ovšem výhodné a znamenaly určitou jistotu, a jednokorunové 
a pětikorunové státovky se dotiskovaly, zejména když mincovní ekvivalenty doposud ne-
byly v ČSR raženy. Proto neudiví dopis z 25. srpna 1921, zaslaný z Maršova Bankovnímu 
úřadu ministerstva financí v Praze: Přepočítali jsme znovu přesně svou kalkulaci dle nyněj-
ších výrobních poměrů a vzhledem k tomu, že bychom velmi rádi zamezili úplné propuštění 
celé řady dělníků, kteří by pak museli býti státem podporováni, nejen, že jsme škrtli úplně 
svůj původně započítaný mírný výdělek, nýbrž počítáme i s menší ztrátou pro nás. Záleží 
totiž nesmírně na tom, abychom váženému bankovnímu úřadu dokázali, že jsme s to splniti 
veškeré nároky, které lze při výrobě státovkového papíru uplatniti. Mimo to se snažíme ve 
vlastním, ale i státním zájmu svou továrnu dle možnosti udržeti v chodu, aby nebylo něko-
lik set nezaměstnaných dělníků odkázáno na státní podporu. Proto jsme se rozhodli dne 
24. června t. r. oznámenou cenu Kč 23,– za 1 kg snížiti na Kč 18,20 za 1 kg a těšíme se, že 
nás co nejdříve svou ct. zakázkou poctíte.41 

Firma Haase v Praze tiskla jedno- a pětikorunové státovky, a sice měla vytisknout 50 mi-
lionů exemplářů jednokorun a 30 milionů exemplářů pětikorun. Kromě toho byla zadána 
firmě Stiepel v Liberci výroba 30 milionů exemplářů pětikorun a navíc ještě firmě Strache 
ve Varnsdorfu 50 milionů jednokorun.42 Naléhavost potřeby nových státovek byla vysoká, 
ale tyto tři firmy dokázaly vyhovět, zejména časovému limitu, a proto zakázku obdržely. 

40 Československa notafilistická literatura zpočátku uváděla pouze pražskou firmu Haase (SÉM, J.: Papírové 
peníze, s. 97–99; po něm ŠŮLA, Jaroslav: Budování československé měny po první světové válce. Hradec Králové 
1979 (příloha k SZ, č. 28, 1979), s. 23 a s. 43; také GRAICHEN, Günter: Die Geldzeichen der Tschechoslowakei. 
Berlin 1983, s. 88–89), nyní již nová vydání uvádějí úplné údaje (BAJER, J.: Papírová platidla, s. 38–39). Srov. 
také MORAVEC, Jaroslav: Tisk československých platidel ve Varnsdorfu. Mandava 2009 : Vlastivědné čtení 
z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku : Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2008–2009. Varnsdorf 2009, 
s. 80–88, 2010, Varnsdorf 2010, s. 86–109, 2011, Varnsdorf 2011, s. 86–93.
41 AČNB, fond NBČ, inv. č. 171, BÚMF, sign. I-44-1/100, složka č. 1.
42 Tamtéž, BÚMF-I, kart. 1/1, s. 4–5
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Pokud jde o papírny, byly obě podkrkonošské firmy kvalifikovanými závody, které ještě 
několikrát později posloužily jakostními výrobky na tisk papírových platidel českosloven-
ským objednavatelům.43 Rovněž obě tiskárny byly zařízeny na ofsetový tisk a jiné tiskové 
techniky. 

Liberecká firma Bratří Stieplové (Gebrüder Stiepel, Gesellschaft mit b. H., etc., Rei-
chenberg in Böhmen. Graphische Kunstanstalt. Verlag der „Reichenberger Zeitung“) byla 
BÚMF telefonicky vyzvána k tisku pětikorunových státovek a nabídku dopisem z 16. června 
akceptovala, nabídla cenu 40,60 Kč za jeden tisíc vyrobených státovek dodaných do libe-
recké filiálky Bankovního úřadu a ujistila objednavatele o svých bezpečnostních opatře-
ních. BÚMF s nabídkou 21. 6. 1919 souhlasil, upozornil svoji libereckou filiálku a požádal 
ji o ostrahu z řad pensionovaných státních úředníků pro následující 3–4 měsíce. Již 17. 7. 
1919 byla v liberecké tiskárně první dodávka papíru z Maršova a tisk a řezání státovek 
se koncem srpna „rozběhl“. V září 1919 se firma zajímala o tisk dalších hodnot (10 Kč, 
20 Kč), ale její cenová nabídka byla vysoká, a tak nebyla pražským ústředím akceptována. 
Koncem září došla další zásilka papíru z Neusiedelu, ale část archů byla poškozena. V říjnu 
1919 firma nabídla tisk další dodávky pětikorun za cenu sníženou na 38 Kč za tisíc exem-
plářů, ale bohužel se řešila také aféra ztráty několika archů papíru. Do 29. listopadu 1919 
bylo již vyrobeno 21 609 000 kusů pětikorunových státovek, avšak továrna pociťovala 
velký nedostatek uhlí a došlo k útlumu výroby, takže tisk pokračoval ještě v březnu 1920.44

30. 5. 1919 přednosta varnsdorfské filiálky BÚMF si na rozkaz ministra financí pro-
hlédl tiskárnu firmy Strache (Graphische Kunstanstalt Ed. Strache, Warnsdorf u. Haida, 
Böhmen) a podal o jejím vybavení 2. 6. 1919 dobrozdání. Tiskárna má tři velké sály, opat-
řené dřevěnými dveřmi s dobrými zámky, na které se dají upevnit zámky další. Podnik dis-
ponuje ofsetovým strojem, kamenotiskovými lisy, řezacím strojem, má 2 americké knihtis-
kové lisy moderní, ve všech sálech je dost manipulačního místa, sály jsou vzdušné a světlé, 
o umělé světlo je postaráno. Majitel firmy p. Robert Strache jest plné důvěry hoden. Firma jest 
prvotřídní a vyráběla v minulosti nouzové peníze pro pro města Varnsdorf, Kraslice, Šluk-
nov a Rumburk. 18. června učinila firma Bankovnímu úřadu ministerstva financí v Praze 
nabídku na tisk jednokorunových státovek (50 000 000 exemplářů) za cenu 22 Kč za tisíc 
exemplářů a státovek pětikorunových (30 000 000 exemplářů) za 40,80 Kč za tisíc exem-
plářů. Pražské ústředí akceptovalo 23. června 1919 nabídku na tisk 50 milionů jednokoru-
nových státovek, na jejichž tisk během 3–4 měsíců budou dohlížet úředníci tamní filiálky 
BÚMF. Pensionované vhodné osoby nebyly k dispozici a museli být přijati aktivní učitelé 
v době jejich prázdnin. Situace se však dále komplikovala. 1. 7. 1919 odesílá velitelství vo-
jenské policie ve Varnsdorfu Československému ministerstvu financí v Praze k rukám pana 
ministerského rady Leopolda následující dopis: Firma Strache, tiskárna ve Varnsdorfu, jest 
skutečně co se strojového zařízení týče jednou z nejlepších firem v bývalém Rakousku. Pů-
vodní plotny (tak zvané cligés) dává si však p. Strache zhotovovati v Německu. Z toho důvodu 
myslím, že při případné vládní důvěrné objednávce nastává zde nebezpečí, že originální vzory 

43 O těchto dvou podkrkonošských papírnách. Srov. ŠVEC, Jiří: 150 let papírenské výroby v Hostinném. Hostinné 
1985, s. 14 ad.
44 AČNB, fond NBČ, inv. č. 171, BÚMF, I-44-4/103, složka č. 1. Ostraha v této továrně byla asi poněkud zane-
dbávána. Již 10. listopadu 1919 upozorňuje A. V., učitel v Libuni, Ministerstvo financí v Praze, že má odůvodněné 
podezření, že z některé továrny dělnictvo či úřednictvo roznáší papír bankovkový; děti něco pronesly. Podrobnosti 
chtěl sdělit osobně v Praze, pokud mu bude zaručena diskrétnost, cestné a stravné. Zda došlo k setkání, pramen 
již neuvádí – BÚMF žádal o písemný kontakt. AČNB, fond NBČ, inv. č. 173, BÚMF, I-44-8/107, složka č. 1.
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objednávky dostanou se do říše, čímž ovšem nastává nové nebezpečí falsifikace v Německu. 
Zjistili jsme, že personál p. Strachův není charakterově spolehlivý. Tak ku příkladu „maschi-
nenmeister“, jakýsi Tombacher (jinak dovedný a skutečný odborník, který pracoval ve Francii, 
Italii a Belgii), falšoval a falšuje dosud různé -enky, t. j. aprovisační lístky, s kterými pak ob-
choduje. Krátce po převratu (ještě než byla ustanovena voj. policie) byla u Stracheho učiněna 
po dvakráte prohlídka tiskárny a kanceláří proto, že se tam měli tisknouti jakési bankovky 
nebo jiné věci s karikaturami našich ministrů. Nemohl jsem celou věc tajnou cestou vyšetřiti 
tak, abych mohl zprávu o těchto bankovkách podati za zaručenou; jen tolik je mně známo, 
že se to mělo tenkráte dát bez vědomí pana Stracheho. Ukazovalo by to tudíž opět na nespo-
lehlivost personálu. Tato informace se dostala do tisku a vzbudila řadu protestů a odvolání.

Nedostatek uhlí se objevuje i u této tiskárny (již v červenci 1919) a firma žádá o in-
tervence a mimořádné příděly na realizaci státní zakázky. V srpnu vedení podniku žádá 
také o barel petroleje a benzinu (zdá se, že i pro tuto firmu byla státní zakázka vítanou 
příležitostí k získání potřebných nedostatkových surovin vhodných k použití i pro jiné 
zakázky). K 28. srpnu 1919 bylo vyrobeno 3 419 000 exemplářů, které byly zaslány po-
bočkám BÚMF v Českých Budějovicích, Chebu, Karlových Varech, Plzni a Žatci. Poslední 
archy z objednávky padesáti milionů kusů jednokorunových státovek šly do strojů 14. lis-
topadu 1919, čímž byl tisk této zakázky ukončen. Výrobky z této tiskárny byly expedovány 
rovněž do filiálek BÚMF Brno, Jablonec nad Nisou, Dvůr Králové nad Labem, Moravská 
Ostrava, Opava, Trutnov, Ústí nad Labem, Bratislava, Košice a Žilina. Výroba koruno-
vých státovek byla skončena 19. prosince 1919 a makulatura byla protokolárně zničena. 
Ještě 6. dubna 1920 uvažoval BÚMF o dalším tisku korunových státovek ve Varnsdorfu. 
Firma Ed. Strache odpověděla 9. 4., že by byla ochotna pokračovat v tisku dle ceny při 
prvním zadání, k čemu by ještě přišla stopercentová drahotní přirážka, aby tiskový papír na 
státovky i tiskařská barva až do tiskárny bezplatně byly opatřeny. To ovšem bylo nepřija-
telné, a i když Ed. Strache přišel 22. 8. 1920 s další nabídkou, byl opět 1. 9. 1920 odmítnut 
in Anbetracht des sehr hohen Preises. Nevzdal to však a 6. 9. 1920 šel s finanční nabídkou 
dolů (na 26,40 Kč za 1000 kusů), ale opět neuspěl. Na další připomenutí se Ministerstvu 
financí v Praze z 26. 8. 1921 mu bylo 2. září 1921 sděleno, že nemůžeme Vám zadati tisk 
dosavadních státovek, poněvadž jsme výrobu jich téměř úplně zastavili. Tisk nových státo-
vek rozhodli jsme se z důvodů usnadnění a zlevnění kontroly bankovní a technické zadávati 
v prvé řadě pražským závodům grafickým, které rovněž jsou v poslední době nuceny pro-
pouštěti dělnictvo pro nedostatek práce. A 15. 9. 1921 šel Ed. Strache s cenou ještě níže 
(19,90 Kč za 1000 exemplářů), ale hned následujícího mu bylo sděleno, že zadali jsme tisk 
jednokorunových státovek jiné továrně, jejíž nabídka jest pro nás výhodnější. Ještě v červenci 
1924 se firma přihlásila a měla zájem o tisk nových desetikorun a dvacetikorun, ale obdr-
žela sdělení, že zpráva o tisku nových 20,– a 10,– Kč státovek jest předčasná, neboť pracuje 
se teprve na návrzích těchto státovek.45 

Protokoly schůzí bankovního výboru BÚMF v průběhu roku 1919 přinášejí pravidelné 
zprávy o pokračujícím tisku korun a pětikorun u všech tří firem, další údaje lze čerpat 
z jednotlivých příloh o tisku státovek. V srpnu 1919 vrchní ředitel BÚMF, Augustin No-
vák, referuje, že tiskárny dodávají denně průměrně za 6 milionů korun státovek v hodnotě 
1 Kč a 5 Kč, takže by se počátkem září 1919 vytvořila zásoba za 100 milionů korun, což by 
snad prozatím stačilo pro nejnutnější oběh.

45 AČNB, fond NBČ, inv. č. 172, BÚMF, sign. I-44-5/104, složka č. 1.
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Popis nových státovek najdeme v příslušných katalozích.46 Julius Sém udává, že návrh 
a štočky koruny provedla tiskárna A. Haase, návrh pětikoruny a štočky pro ni tiskárna 
RUB ve Vídni (textovou část pro její aversní stranu vyhotovila ale zhruba z jedné třetiny 
firma Gergely). Poněvadž jako předloha tohoto nominálu byla použita nevydaná ra-
kousko-uherská pětikoruna s datem 1. října 1918 (Filip č. 226), uvažuje se, že jejím auto-
rem je Rudolf Junk.47 Obě hodnoty byly vytištěny knihtiskem. 

Tisk korun a pětikorun československých státovek I. emise pokračoval i po jejich vy-
dání. Zejména koruny byly žádány, neboť byl nedostatek kovového oběživa (teprve v roce 
1922 opustily kremnickou mincovnu prvé československé mince) a papírové státovky 
se rychle opotřebovávaly. Dokonce se začalo uvažovat o emisi jednokorunové státovky 
II. emise, k čemuž ale nedošlo (autorem návrhu byl H. V. Brunner);48 pětikoruna II. typu 
vydána byla.49

Na schůzi bankovního výboru BÚMF, konané 25. srpna 1919, se také řešil problém 
dalšího osudu stažených bankovek 1 K a 2 K. Ředitel K. Kučera sdělil, že těchto banko-
vek bude asi 25 vagonů, budou BÚMF proráženy a pak uloženy do sklepa s obyčejnými 
dveřmi. Žádné nebezpečí nehrozí vzhledem k jejich znehodnocení. Ale dr. V. Pospíšil na-
mítl, že bude podle mírové smlouvy zapotřebí odevzdati nekolkované bankovky reparační 
komisi takovým způsobem, aby z toho nevzniklo nebezpečí při uznávání našeho podílu. Jest 
tudíž uvážiti, zda by nebylo možným již nyní na to pamatovati, aby dotyčný orgán repara-
ční komise byl s Bankovním úřadem v kontaktu. K jeho názoru se připojil i ministr Rašín. 
Podle jeho názoru bankovky odevzdané reparační komisi mají tvořit základ k likvidaci 
Rakousko-uherské banky. Má být prokázáno, kolik takových bankovek bylo v oběhu, 
a v případě proražených bankovek by RUB nemusela tyto proražené bankovky uznat za 
svůj dluh. Bylo rozhodnuto, aby si vláda diplomatickou cestou zajistila, aby prorážení 
bankovek byl přítomen důvěrník reparační komise, a do té doby stažené bankovky nebu-
dou proráženy.50 Na další schůzi 25. 10. 1919 bylo konstatováno, že výměna byla prove-
dena hladce, staré bankovky byly převedeny do stavu RUB. Do 20. 10. 1919 bylo vzato 
z oběhu 118 300 000 kusů dvoukorun a 54 530 000 kusů jednokorun, dohromady asi za 
320 000 000 korun (s přihlédnutím k 10% srážce).51

Nové, československé státovky byly vydány na základě Nařízení vlády republiky Česko-
slovenské ze dne 24. září 1919 o vydání státovek jedno- a pětikorunových52 a byly popsány 
ve vyhlášce Bankovního úřadu ministerstva financí z 24. září 1919.53 

46 1 Kč: SÉM, J.: Papírové peníze, č. č. 206, BAJER, J.: Papírová platidla, č. 7; 5 Kč: SÉM, J.: Papírové peníze, 
č. č. 207, BAJER, J.: Papírová platidla, č. 8. 
47 BAJER, J.: Papírová platidla, s. 39.
48 Je vyobrazena v knize SÉM, J.: Papírové peníze, s. 91. Zprávy o přípravě i v protokolech schůzí bankovního 
výboru BÚMF. O H. V. Brunnerovi viz VÁPENKA, Ivan: Tvůrci československých platidel 1919–1979. Hradec 
Králové 1980, s. 142–143. Návrh jedno- a pětikoruny otiskl ŠŮLA, Jaroslav: Tisk československých státovek 
a bankovek v Pardubicích. SZ, 1979, č. 28, s. 20–22. Autorem byl zřejmě litograf Adolf Švarc.
49 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 215.
50 AČNB, fond NBČ /1 – 1-24 Bankovní výbor 1919–1920, kart. 1, Protokol o schůzi Bankovního výboru, ko-
nané dne 25. 8. 1919, s. 4–5).
51 Tamtéž, Protokol o schůzi Bankovního výboru, konané dne 25. 10. 1919, s. 3.
52 Č. 507/1919 Sb. z. a n.
53 Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 24. září 1919 o vydání státovek jedno- a pětikorunových 
(č. 508/1919 Sb. z. a n.).



38 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2013/1

Jaký byl konečný počet vydaných jedno- a pětikorunových státovek? Mělo být vydáno 
celkem 100 milionů korun a 60 milionů pětikorun. Ve skutečnosti bylo vytištěno a dáno 
do oběhu 272 293 100 korunových státovek a 110 646 400 pětikorunových státovek 
I. emise.54 Kolik jich bylo skutečně vytištěno u firmy Haase v Praze, kolik u firmy Stie-
pel v Liberci a kolik u firmy Strache ve Varnsdorfu, nelze zatím říci. Korunové státovky 
I. emise mají četné barevné odstíny a odchylky; vyhláška BÚMF z 24. 9. 1919 sice uvádí, 
že jednokorunová státovka na aversní straně opatřena jest světlemodrým podtiskem, ale 
ve skutečnosti byly tištěny státovky v barevných odstínech na líci od tmavomodré přes 
modrou, modrozelenou až zelenou barvu. Na tuto skutečnost upozornil již před lety Karel 
Peukert.55 Vysvětloval ji přílišným chvatem v době jejich vzniku. V tom má jistě do určité 
míry pravdu. Ale z větší části je to způsobeno tiskem u dvou firem, nedostatkem kvalitních 
barev a nemožností v odlišných podmínkách zajistit stejný barevný odstín. Zůstává úko-
lem dalšího bádání zjistit, které série státovek byly tištěny v Praze, které v Liberci a které 
ve Varnsdorfu. Zde bude asi vodítkem číslo série.

Ještě v polovině roku 1920 se bankovní výbor BÚMF zabýval nedostatkem drobných 
platidel (první československé mince byly dány do oběhu teprve 18. února 1922) a jeho 
řešením pomocí vydání nouzových drobných platidel (jak to žádaly různé obce, města 
i městské finanční ústavy) nebo poštovních známek, kterých by bylo možné využívat jako 
platidla. Ale 16. srpna 1920 bylo usneseno, že – vzhledem k tomu, že se drobné peníze 
začínají opět v oběhu objevovat – bude prozatím od vydání nouzových platidel upuštěno.

Přechodný nedostatek papírových československých korunových státovek byl způso-
ben také tezaurací rakousko-uherských stříbrných mincí – korun, dvoukorun a pětikorun, 
jejichž platnost v té době nebyla ještě odvolána. Z oběhu ale mizely již od počátku války 
a dnes jejich zapomenuté depoty bývají někdy odkryty.56

Návrhy na státovky po 1 Kč a 5 Kč I. emise nejsou dochovány (publikovány), ale J. Sém 
se zmiňuje, že existují také pokusné tisky nebo montáže návrhů na československé stá-
tovky, které nebyly realizovány: Některé návrhy měly neskutečné texty, ba šlo i o podvrhy, 
které se dostaly do rukou sběratelů.57 

54 Stav tisku bankovek ke dni 15. dubna 1928 (příloha J k zápisu o schůzi bankovní rady Národní banky Česko-
slovenské, konané dne 24. dubna 1928 – viz AČNB, fond NBČ – IV).
55 PEUKERT, Karel: Barevné varianty jednokorunových státovek z roku 1919. SZ, 1971, č. 4–5, s. 39–40.
56 O problematice vzniku československých státovkových korun a pětikorun viz ŠŮLA, Jaroslav: Několik pozná-
mek k historii vzniku československých státovek I. emise v hodnotě 1 Kč, 5 Kč. SZ, 1988, č. 58, s. 244–249. Srov. 
také ŠUSTEK, Zbyšek: K otázke autorstva návrhov na československé štátovky prvej emisie v hodnote 1 a 50 Kč. 
Numizmatika, 1989, č. 5, s. 13–32 (autorství státovky v hodnotě 1 Kč přičítá A. Muchovi). Zmatky spojené s vý-
měnou rakousko-uherských nižších papírových a kovových nominálů na vesnici v severovýchodních Čechách 
zachycuje článek: ŠŮLA, Jaroslav: Několik poznámek k problematice výměny rakousko-uherských platidel za 
platidla Republiky československé. SZ, 1987, č. 57, s. 198–201. V roce 1974 byl objeven v obci Peklo nad Zdob-
nicí depot stříbrných rakousko-uherských mincí Františka Josefa I. po 1 K z let 1893–1915, který publikoval 
ŠŮLA, Jaroslav: (Nové nálezy ze severovýchodních Čech (Dřevěnice, Františkov, Hradec Králové, Nová Paka, 
Peklo nad Zdobnicí). Numismatický sborník, 16, 1983, s. 168–173, viz s. 172–173).
57 SÉM, J.: Papírové peníze, s. 110. Jeden takový nátisk neskutečného návrhu publikoval ŠŮLA, Jaroslav: Fa-
lešný návrh na československou jednokorunovou státovku I. emise. SZ, 1979, č. 28, s. 13–15.
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Existují však falza jednokorunových státovek,58 stejně jako falza státovek pětikoruno-
vých.59 Byl ale zachycen i chybotisk jednokoruny.60

Zrušení platnosti těchto státovek bylo vázáno jednak na vydání korunových mincí 
v roce 1922, jednak na vydání pětikorunových státovek II. emise v roce 1922.61 Tak byla 
nejdříve zrušena platnost pětikorunových státovek I. emise jako zákonného platidla ke dni 
31. prosince 1922 včetně,62 a poté platnost jednokorunových státovek ke dni 31. prosince 
1924 včetně (přestávají býti dne 31. prosince 1924 zákonným platidlem na území republiky 
Československé).63 Jednokorunová státovka poté již až do konce roku 1938 nebyla v ČSR 
obnovena. 

500 Kč (20. 10. 1919)

Za necelý měsíc po emisi dvou nejnižších a výtvarně nejjednodušších státovkových hodnot 
byla vydána tzv. Muchova pětistovka, pětisetkorunová státovka.64 Realizovala ji knihtis-
kem Česká grafická unie.65 Jejím výtvarným autorem byl Alfons Mucha, štočky obou stran 

58 HLINKA, B.: Atentáty, s. 67–69, 174–175; MORAVEC, Jaroslav: Padělky československých papírových pla-
tidel, 1. část : 1 Kč vzor 1919. M – R, 6, 2001, č. 3, příloha s. 1–12 (uvádí celkem 6 typů + 1 + 5 variant; počet 
zadržených padělků: 1 930 kusů o nominální hodnotě 1 930 Kč. První výskyt byl zaznamenán 22. května 1920, 
poslední 30. dubna 1925). Padělky byly zachyceny v těchto lokalitách (v ČSR a Rumunsku): Brno, Bukurešť, 
České Budějovice, Čop, Cheb, Chomutov, Chust, Karlovy Vary, Kluž, Košice, Krnov, Litoměřice, Merklovice, 
Michalovce, Most, Mukačevo, Plzeň, Podbořany, Praha, Prostějov, Sevljuš, Teplice-Šanov, Trutnov, Ústí nad La-
bem, Užhorod, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Velký Mergthal, Zábřeh, Zvolen, Žatec, Žilina.
59 HLINKA, B.: Atentáty, s. 138, s. 139–140; MORAVEC, Jaroslav: Padělky československých papírových pla-
tidel : 2. část : 5 Kč vzor 1919. M – R, 6, 2001, č. 6, 2001, příloha s. 1–12 (uvádí 6 typů a 2 varianty, počet zadr-
žených padělků 7 722 kusů, jejichž nominální hodnota byla 38 610 Kč. První výskyt byl zaznamenán 22. května 
1920, poslední výskyt 23. dubna 1929). Padělky byly zachyceny v těchto lokalitách (v ČSR, Maďarsku, Rakousku 
a Německu): Aš, Banská Bystrica, Bohumín, Bratislava, Berlín, Brno, Budapešť, České Budějovice, Čop, Debre-
cín, Devínska Nová Ves, Domažlice, Františkovy Lázně, Hlohovec, Hodonín, Hradec Králové, Humenné, Cheb, 
Chrudim, Chust, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kadaň, Karlovy Vary, Kežmarok, Kolín, Komárno, Košice, Krnov, 
Kroměříž, Levice, Levoča, Liberec, Lidice, Litoměřice, Loket, Lovosice, Lučenec, Malacky, Mariánské Lázně, 
Michalovce, Mladá Boleslav, Mnichov, Mnichovo Hradiště, Moravská Třebová, Most, Mukačevo, Nitra, Norim-
berk, Nové Zámky, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Pasov, Petržalka, Piešťany, Plzeň, Podě-
brady, Poprad, Praha, Prešov, Prievidza, Prostějov, Přerov, Rumburk, Řezno, Sereď, Sevljuš, Svitavy, Šumperk, 
Tábor, Tachov, Teplá, Teplice, Topolčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, 
Užhorod, Varnsdorf, Vídeň, Zlaté Moravce, Žatec, Žilina.
60 Chybotisk jednokorunové státovky série 014. KLAUS, Ladislav: Chybotisk jednokoruny z r. 1919. Not, 1978, 
č. 5, s. 13–14.
61 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. května 1922 o vydání korunových mincí měny českosloven-
ské (č. 155/1922 Sb. z. a n.); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 26. května 1922 o vydání 
korunových mincí měny československé (č. 156/1922 Sb. z. a n.); Nařízení vlády republiky Československé ze dne 
14. září 1922 o vydání nových pětikorunových státovek (č. 268/1922 Sb. z. a n.); Vyhláška Bankovního úřadu mini-
sterstva financí ze dne 14. září 1922 o vydání nových pětikorunových státovek (č. 269/1922 Sb. z. a n.).
62 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. listopadu 1922 o stažení pětikorunových československých 
státovek s datem 15. dubna 1919 (č. 320/1922 Sb. z. a n.); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze 
dne 9. listopadu 1922 o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919 (č. 321/1922 
Sb. z. a n.).
63 Vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1924 o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 
15. dubna 1919 (č. 247/1924 Sb. z. a n.); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 6. listopadu 
1924 o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919 (č. 248/1924 Sb. z. a n.).
64 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 212; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 13.
65 Česká grafická akciová společnost Unie, spojené závody tiskařské a vydavatelské v Praze II, Svobodova 
ul. 1961. Firma byla založena v roce 1900 jako společnost s ručením omezeným, v roce 1903 přeměněna na 
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zhotovila tiskárna Rakousko-uherské 
banky a opět firma Gergely (větší část). 
Pro lícní i rubní stranu byl použit prak-
ticky nezměněný obraz, který A. Mucha 
předtím navrhoval pro později nerealizo-
vanou stokorunovou poukázku Zemské 
banky království Českého. Podle uplat-
nění sokolů na rubní straně státovky 
a vzhledem k předcházející diskusi o ná-
zvu československé měnové jednotky 
na stránkách tisku se v době vydání této 
státovky označovala československá 
měna jako sokoli, sokolová měna. Vy-
dání státovky bylo oznámeno vládním 
nařízením66 a vyhláškou BÚMF.67 Vzhle-
dem k tomu, že státovka byla poměrně 
masově padělána (v době její platnosti 
bylo zachyceno na 60 000 padělků), byla 
stažena z oběhu ke 31. srpnu 192268 
a nahrazena pětsetikorunou II. emise, 
připravenou v USA a emitovanou dnem 
25. ledna 1924.69 

V korespondenci ing. Hazury s Prahou 
samozřejmě najdeme také zmínky o této 
nešťastné státovce. Začátkem června 
1919 převzal návrhy A. Muchy (na líc 
i rub) a zmínky o státovce jsou v dopisech ze 14. 7. 1919, 23. 7. 1919 (chce, aby státovka 
byla co možná nejpěknější; její rubní stranu dal do práce malíři Rösslerovi), 4. 8. 1919 
(žádá korektury textu), 19. 8. 1919, 2. 9. 1919, 5. 9. 1919 (inspektor Formánek veze do 

akciovou společnost. Roku 1919 disponovala akciovým kapitálem ve výši 2 miliony Kč. V roce 1920 uváděla 
550 zaměstnanců, elektromotor 350 HP, provádění sazečských, tiskařských a knihvazačských prací. Srov. Indu-
strie-Compass, V : 1919. Wien – Prag –Leipzig 1919, s. 2393; Compass : Finanzielles Jahrbuch 1920. Wien 1920, 
s. 1459–1460; Dvacet let činnosti České grafické Unie, a. s. v Praze 1900–1920. Praha 1920; Čtyřicet let Grafie, 
dělnické knihtiskárny a nakladatelství zapsaného společenstva s r. o. v Praze, Myslíkova ul. č. 15. Praha 1936; 
BLÁHA, Richard: Přehled polygrafie. Praha 1959 (19632).
66 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 14. října 1919 o vydání státovek 500korunových českosloven-
ských (č. 544/1919 Sb. z. a n., s. 773).
67 Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 14. října 1919 o vydání státovek 500korunových česko-
slovenských s datem 15. dubna 1919 (č. 545/1919 Sb. z. a n., popis na s. 773–774).
68 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. května 1922 o stažení státovek 500korunových českosloven-
ských (č. 161/1922 Sb. z. a n., s. 792); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 30. května 1922 
o stažení státovek 500korunových československých s datem 15. dubna 1919 (č. 162/1922 Sb. z. a n., s. 792–793). 
ŠUSTEK, Zbyšek: Niekoľko úvah o nepoužitých návrhoch A. M. Muchu na československé štátovky. M – R, 6, 
2001, č. 5, s. 14–16; MORAVEC, Jaroslav: Československé státovky 500 Kč vzoru 1919 s označením K 60. M–R, 
11, 2006, č. 2, s. 12–14; TÝŽ: Padělané číslování na pravé státovce – potřetí?! M – R, 6, 2001, č. 5, s. 17–19.
69 SÉM, J.: Papírové peníze, č. č. 218; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 20; Vládní nařízení ze dne 17. ledna 1924 
o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.) (č. 16/1924 Sb. z. a n., s. 67); Vyhláška Bankovního úřadu 
ministerstva financí ze dne 17. ledna 1924 o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.) (č. 17/1924 Sb. 
z. a n., s. 67–68).

Pětisetkorunová československá státovka I. emise 
s datem 15. dubna 1919, falzum (líc a rub).  

Zdroj: AČNB
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Prahy 24 dílčích nátisků státovky k odsouhlasení), 15. 9. 1919 (prvé výtisky jsou hotovy 
a budou převezeny do Prahy k dokončení v Unii), 28. 12. 1919, 4. 2. 1920, 11. 2. 1920, 
10. 4. 1920, 28. 9. 1920 (ve Vídni se objevila falešná pětisetkoruna) a o falsech této stá-
tovky je ještě zmínka v dopise z 15. 10. 1920 a 17. 6. 1921. 

Právě tato pětisetkoruna byla nejvíce padělanou státovkou I. emise. Její první exem-
pláře byly v Československu zachyceny začátkem února 1921 na poštovním úřadě 
v Mostě, v květnu 1921 v Německu, v červnu 1921 v Roudnici nad Labem. Stopa vedla 
do Vídně a pátrání dostalo spád. Poměrně brzy byl vypátrán (27. června 1921) vedoucí 
padělatel a iniciátor akce maďarský profesor Julius Meszáros, který měl úzké kontakty na 
osoby blízké nejvyšším vládním kruhům tehdejšího horthyovského Maďarska. Padělky 
byly vyrobeny v Rakousku ve štyrském litografickém ústavu ve Wetzelsdorfu.70 Ke dni 
31. 8. 1921 bylo zadrženo celkem 60 357 kusů falešných pětisetkorun o celkové hodnotě 
30 178 500 Kč.71 Padělky byly zachyceny i v Německu, Rumunsku, Francii, Polsku, Anglii 
a Dánsku. Byly dokonce získány informace o přípravě další penězokazecké dílny, která 
měla padělat československé státovky i v prostoru maďarsko-rumunské hranice. Kuriózní 
na tomto případu je fakt, že ačkoliv byl Dr. Meszáros se svými komplici rakouskou policií 
zatčen a postaven před soud, byli podle tehdejších rakouských zákonů propuštěni na svo-
bodu, neboť šlo o cizince, kteří navíc padělali cizí, nikoliv rakouskou měnu. Do Českoslo-
venska však vydáni nebyli. 

Tato aféra ale měla i svou pozitivní dohru. Díky diplomatické aktivitě Československa 
a Francie vedla k tomu, že Společnost národů přijala Mezinárodní úmluvu o potírání peně-
zokazectví. Tehdejší guvernér Národní banky Československé, JUDr. Vilém Pospíšil, byl 
jmenován prezidentem komise založené k přípravě této mezinárodní úmluvy, která byla 
podepsána v dubnu 1929 v Haagu.72 Podle této úmluvy bylo penězokazectví kvalifikováno 
jako kriminální delikt, byla vyloučena klasifikace politické motivace pachatelů, kteří ztratili 
nárok na politický azyl. Dalším důsledkem bylo založení Mezinárodní kriminálně-policejní 
komise pro potírání penězokazectví. Padělatelské aféry dvacátých let, zejména tato Mecsá-
rosova, tak přispěly k vytvoření dohody o potírání penězokazectví zaručující v celosvěto-
vém měřítku vysoce účinný boj proti padělání a pozměňování peněz a jejich rozšiřování. 

50 Kč (8. 11. 1919)

Padesátikorunové státovky byly další hodnotou, která se realizovala v pražské tiskárně 
A. Haase, a jen v této tiskárně. Státovka je popsána v již uváděných katalozích.73 Její autor 
známý není, uvádí se jednak, že návrh pochází z ateliéru tiskárny,74 podmíněně se uvádí 

70 Více o této falsátorské aféře viz SÉM, Julius: Politická falzifikace peněz. Hlas banky [dále HB] 11, Praha – 
Bratislava 1966, s. 368–370; LESÁK, Zdeněk: Penězokazecká aféra dr. Meszárose. Not : Sjezdové číslo, s. 32–36; 
HLINKA, Bohuslav: Nenávistní penězokazi, s. 9–61, 150–211; TÝŽ: Atentáty na peníze, s. 58–59. Byl však také 
odhalen exemplář, na kterém bylo dodatečně dotištěno pořadové číslo. Jaroslav Moravec se domnívá, že jde o od-
cizený exemplář ze standardního výrobního procesu, na kterém bylo číslo dodatečně vytištěno, viz MORAVEC, J.: 
Padělané číslování, s. 17–19.
71 B. Hlinka (Nenávistní penězokazi, s. 58) dokonce odhaduje, že celkový rozsah Meszárosovy „činnosti“ je 
možno odhadnout nejméně na 225 000 kusů pětistovek v nominální hodnotě 112,5 miliónu Kč.

72 Úmluva o potírání penězokazectví byla v ČSR ratifikována dne 20. srpna 1931 (Sbírka zákonů a nařízení státu 
československého, 1932, č. 15/1932, s. 49–96).
73 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 210; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 11.
74 SÉM, J.: Papírová platidla, s. 99.
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autorství Rudolfa Junka,75 ale Zb. Šustek našel návrh A. Muchy na tuto státovku a podmí-
něně mu přičítá plné autorství; je třeba říci, že jeho názor se podle našeho názoru přibli-
žuje pravdě.76 Státovka byla uvedena do oběhu Nařízením vlády republiky Československé 
a Vyhláškou Bankovního úřadu ministerstva financí z 5. 11. 1919.77 Platnost rakousko-
-uherských kolkovaných padesátikorunových bankovek (tj. prohlášených za českosloven-
ské státovky) končila 29. února 1920.78 

V korespondenci s ing. K. Hazurou najdeme jen několik okrajových zmínek týkajících 
se tisku této státovky (např. dopisy ze 13. 10. 1919 a 20. 11. 1919). Zřejmě pro ni nezajiš-
ťoval ani štočky a tiskárna pracovala zcela samostatně. Významná je však poznámka v do-
pisu ze 17. června 1921: Známo Vám jest, že jsem před 1¼ rokem návrh od pana Dr. Junka 
nechal udělat. On se teď nachází u firmy Haase. Zdá se tedy, že názor o podílu malíře Junka 
na tvorbě této státovky nemusí být neopodstatněný (a bylo by zřejmě velice účelné archiv 
fy A. Haase pečlivě prozkoumat). 

I tato státovka se „těšila“ zájmu padělatelů. Bylo zadrženo celkem 17 typů padělků, 
tj. celkem 4144 exemplářů v nominální hodnotě 207 200 Kč (první výskyt je udán da-
tem 8. ledna 1920, poslední 3. května 1941). Padělky byly zachyceny v těchto lokalitách: 
Banská Bystrica, Benešov u Prahy, Bohumín, Bratislava, Brno, Cukmantl, Česká Lípa, 
České Budějovice, Český Dub, Dvůr Králové nad Labem, Falknov nad Ohří, Georgs-
walde, Hazlov, Horní Litvínov, Hořovice, Hradec Králové, Hrádek nad Nisou, Hranice, 
Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Kolín, Kostelec 
nad Černými Lesy, Kostelec nad Labem, Košice, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Liberec, 
Litoměřice, Louny, Lovosice, Mimoň, Místek, Mladá Boleslav, Moravská Ostrava, Most, 

75 BAJER, J.: Papírová platidla, s. 42.
76 ŠUSTEK, Zbyšek: K otázke autorstva návrhov na československé štátovky prvej emisie v hodnote 1 a 50 Kč. 
Numizmatika, 5, 1989, s. 13–32; TÝŽ: Niekoľko úvah o nepoužitých návrhoch A. M. Muchu na československé 
štátovky. M–R, 6, 2001, č. 5, s. 14–16.
77 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919 o vydání státovek 50korunových českosloven-
ských (č. 577/1919 Sb. z. a n., s. 813); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 5. listopadu 1919 
o vydání státovek 50korunových československých s datem 15. dubna 1919 (č. 578/1919 Sb. z. a n., s. 813–814).
78 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. února 1920 o stažení bankovek 50korunových (č. 63/1920 
Sb. z. a n., s. 95). Platnost kolkované padesátikorunové bankovky tedy skutečně skončila 29. února 1920. Julius 
Sém bohužel mylně udává konec platnosti této hodnoty dnem 20. června 1920 (SÉM, J.: Papírové peníze, s. 94) 
a po něm tuto chybu zopakoval Jiří PEKÁREK (v knize HÁSKOVÁ, Jarmila a kol.: Československé bankovky, 
státovky a mince 1919–1992. Praha 1993, s. 57). Německý autor udává naopak správné datum (GRAICHEN, G.: 
Die Geldzeichen, s. 85).

Padesátikorunová československá státovka I. emise s datem 15. dubna 1919 (líc a rub).  
Zdroj: AČNB
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Mukačevo, Náchod, Nitra, Nové Sedlo, Nový Jičín, Nový Rousínov, Olomouc, Opava, 
Pardubice, Písek, Plzeň, Podmokly, Praha, Prostějov, Příbor, Rakovník, Roudnice nad 
Labem, Rumburk, Říčany, Slaný, Spálov, Teplice-Šanov, Trutnov, Ústí nad Labem, Valaš-
ské Meziříčí, Varnsdorf, Vsetín, Vyškov, Žatec, Žilina na Moravě.79 Některé padělatelské 
kauzy popisoval B. Hlinka.80 

Jeden padělatelský pokus je však spojen s krádeží přímo v tiskárně, což je kuriózní pří-
pad (ale není jediný, další se udál např. v pardubické tiskárně). 11. 12. 1920 došlo členem 
(nebo členy) vojenské ochrany k odcizení 55 nedokončených archů padesátikorunových 
státovek, na kterých chyběla pořadová čísla. Zloděj nebo jeho komplicové je tam později 
dodatečně z ruční tiskárny dotiskli. Případ se „provalil“ až po více než třech letech, infor-
movaly o něm noviny v půli června 1924. Tehdy došlo k pokusu udat takto „upravené“ 
státovky, kterých bylo v oběhu zajištěno 20 kusů.81 

Vzhledem k počtu falz (státovky byly tištěny pouze litografií) bylo v roce 1924 nutné na-
hradit stávající padesátikorunu stejným nominálem II. emise, ale graficky odlišným, doko-
nalejším a částečně tištěným hlubotiskem; zpočátku byly opět tištěny v pražské Hasseově 
tiskárně.82 Platnost padesátikorunové státovky I. emise skončila 31. prosince 1924.83

1 000 Kč (12. 12. 1919)

O vzniku této státovky, která se svým provedením naprosto vymyká celé řadě českoslo-
venských státovek I. emise, Julius Sém napsal: Pokud se týká 1 000 Kčs [sic!], která stylově 
nezapadá do I. emise, byla původně připravována pro Banque de France, ale k jejímu tisku 
nedošlo pro konec války. Ke vzniku této oblíbené bankovky stručně uvádíme, že nabídku je-
jího tisku učinil zástupce firmy u příležitosti svého léčení v Karlových Varech osobně mini-
stru financí, jemuž předložil úhlednou ukázkovou rytinu. Objednávka byla podepsána dne 
12. 6. 1919. Krátce na to odjel do New Yorku pracovník tehdejší zkušebny platidel Rudolf 
Schmaus s pokyny a obrazovým materiálem. K tisku byly použity již hotové rytiny a prvky 
z archívu tiskárny. Na líci, jak známo, je poloobnažená žena sklánějící se nad globusem 
a pro rub vybral rytinu (dvojici žen) R. Schmaus. Sběratelé zjistili po létech, že rytina žen na 
rubu byla již použita stejnou tiskárnou v roce 1862 na 5ti dolarové bankovce The Somerset 
and Worcester Saving Bank, Salisbury, Maryland, USA. Před dvěma roky jsem při přípravě 
přednášky o papírových platidlech Mexica zjistil, že tatáž rytina byla použita na mexické 
bankovce na 20 pesos Banco de Morelos, která nese datum 11. 2. 1910.84

79 MORAVEC, Jaroslav: Padělky československých papírových platidel, 5. část : 50 Kč vzor 1919. M – R, 8, 2003, 
č. 3, 2003, příloha, s. 1–16.
80 HLINKA, B.: Atentáty, s. 61–65, 70–73, 98, 141–143, 276.
81 DANĚK, Jiří: Pravá státovka a přece padělek? M–R, 6, 2001, č. 1, s. 12.
82 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 216; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 19.
83 Vládní nařízení ze dne 22. května 1924 o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.) Č. 106/1924 
Sb. z. a n., s. 735; Vyhláška bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 22. května 1924 o vydání nových pade-
sátikorunových státovek (tvaru II.). Č. 107/1924 Sb. z. a n., s. 735–736; Vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1924 
o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919 (č. 247/1924 Sb. z. a n., s. 1525–
1526); Vyhláška Bankovního úřadu ministra financí ze dne 6. listopadu 1924 o stažení státovek po 1 a 50 koru-
nách československých s datem 15. dubna 1919 (č. 248/1924 Sb. z. a n., s. 1526).
84 SÉM, Julius: Začátky čs. měny a peněz. HB, 14, 1969, s. 167. Později J. Sém ještě zjistil, že motiv dvojice žen 
byl také uplatněn nedávno na 50 soles Banco Central de Reserva Peru, a předtím dokonce na 1 peso El Banco 
Salvadores s datem 15. 9. 1914 (SÉM, J.: Papírové peníze, s. 101). Další informace přinesl TUMPACH, Vojtěch: 
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Jde o unikátní, do té doby nezveřejněnou informaci, která je velice cenná, ale také není 
úplná ani přesná. O tisk platidel pro Československo projevila zájem i londýnská firma Wa-
terlow & Sons. Ministr zahraničí dr. Ed. Beneš zaslal z Londýna ministru financí Rašínovi 
telegram, že tato firma nabízí se tisknouti pro nás bankovky, známky a dlužní úpisy. Ředitel 
Houghton chce sám zajet do Prahy; firma byla odporučena anglickou vládou, tiskne ban-
kovky také pro jiné vlády.85 Nabídka se však nerealizovala, podrobnosti zatím nejsou známy.

Zato společnost American Bank Note Company, New York, byla úspěšnější. Již 
15. května 1919 začal viceprezident této společnosti Joseph Bagley korespondovat s mini-
strem Rašínem o tisku sedmi nominálů, a sice: 6 milionů exemplářů pětikorun, 30 milionů 
desetikorun, 50 milionů dvacetikorun, 8 milionů padesátikorun, 10 milionů stokorun, 
1 milionu pětisetkorun, 1 milionu tisícikorun. Každá hodnota měla mít rozdílné rozměry, 
nominály 5, 10, 20 a 50 korun by byly tištěny hlubotiskem, tři vyšší nominály měly mít ba-
revný revers, vodoznak nebude uplatněn. Polovina nákladu každé hodnoty by byla dodána 
za čtyři měsíce, druhá polovina tak rychle, jak jen to bude možné. V Praze se pak upravila 
výše nákladu a cena zakázky, zaslaná 29. května 1919. 

Na základě této nabídky ministr financí Rašín vydal Bankovnímu úřadu ministerstva 
financí již 31. 5. 1919 následující pokyn: Na základě oferty firmy American Bank Note 
Company v Novém Yorku zmocňuji Vás, abyste dali u této firmy na základě její oferty ze 
dne 29. května t. r. tisknouti definitivní tisícikorunové bankovky, a sice 2 miliony kusů po 
30 dolarech za 1000 kusů, tedy dohromady za 60 000 dolarů. Pokud jde o bankovky 20, 50, 
100 a 500 korunové zmocňuji Vás k objednání těchto bankovek, avšak bez textu v arších, aby 
bankovek takto natištěných mohlo býti použito dvojím způsobem: buď k vystřídání u nás tiš-
těných bankovek pro případ, že by se objevily padělky, a nebo by jich mohlo býti použito pro 
definitivní státovky nebo bankovky nové měny. Množství schvaluji, jak jest uvedeno v ofertě, 
co se cen týče, račte vyjednati jejich snížení vzhledem k tomu, že by odpadl tisk textu, serií 
a čísel. Při tom vyberte příslušné vzory a smluvte, že tisícikorunové bankovky budou dodány 
co nejrychleji. Kontrola u firmy mohla by býti provedena panem drem Valentinem Štenc-
kem, jemuž by byla do Ameriky zaslána příslušná zpráva, jakož i naším konsulátem v Ame-
rice. Plotny po vytištění musely by zůstati naším vlastnictvím a bezpečně uschovány. Znění 
smlouvy s firmou American Bank Note Company budiž mně ještě předloženo.

Ve smyslu tohoto pokynu byla pak 12. června 1919 uzavřena smlouva, kterou ministr 
Rašín podepsal.86 Byla objednána československá platidla v hodnotách 1 000 korun, 500, 
100 a 50 (která mohla znít buď na koruny, nebo na franky) v celkovém objemu 24 mili-
ony kusů (1 000 Kč = 2 miliony kusů; 500 Kč nebo franků = 2 miliony kusů; 100 Kč nebo 
franků = 10 milionů kusů; 50 Kč nebo franků = 10 milionů kusů). Smlouva stanoví způsob 
balení, termíny dodání, postupné platby (za tisíc tisícikorun 33 amerických dolarů, za tisíc 
pětisetkorun 28 dolarů, za tisíc stokorun 22,50 dolaru a za tisíc padesátikorun 19 dolarů; 
po podpisu smlouvy československá strana zaplatí 10 % z dohodnuté ceny), rozměry, je-

Aplikace půvabných žneček na naší státovce 1000 Kč z roku 1919. Not : Pamětní soubor přednášek, 1966–1981, 
Praha 1981, s. 64–71. Viz také POLÍVKA, Eduard: K historii vzniku první československé tisícikoruny. NL, 18, 
1963, s. 48–54; RYANT, Jiří: Československá státovka (bankovka) na 5000 Kč, tvaru II. (Příspěvek k monografii.) 
Bankovka, 3. Praha 1972, č. 1.
85 AČNB, fond NBČ, inv. č. 174, BÚMF – NBČ, sign. I-44-12/109, složka č. 1. Nátisk aversní strany, nesoucí 
letopočet 1920, je otištěn v publikaci NĚMEČKOVÁ, V. – PEKÁREK, J. – ŠŮLA, J.: Nerealizované návrhy, ba-
revná příloha za s. 80.
86 AČNB, fond NBČ, inv. č. 174, BÚMF – NBČ, sign. I-44-12/109, složka č. 1.
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jich technické provedení (na líci hlubotisk a vícebarevný tisk, na rubu hlubotisk a knih-
tisk), nejdříve budou tištěny tisícikoruny. Součástí smlouvy je i osmistránkový technický 
protokol z 12. 6. 1919 určující detailní vzhled platidel (velikost, barva, texty a jejich jazyk, 
podpis, datum, obraz atd.). Již v tomto protokolu je uvedeno, že pro tisícikorunu se pou-
žije rubní obraz pro 100frankovou bankovku Banque de France (půvabné žnečky) a druhý 
pro 1000drachmu pro řeckou Národní banku F5588. Podrobnější pokyny pro 500korunu 
se měly dojednat později, ale jako obraz byl určen krajinný motiv a hlava Rašínovy dcery 
(head of Minister’s daughter – při realizaci však použito pro státovku II. emise v hodnotě 
5 000 Kč) a opět půvabné žnečky, dále pohled na Karlův most a Hradčany.87 Podobně 

87 Z dopisu amerického zástupce firmy K. Kučerovi ze dne 13. června 1919 se dozvídáme, co je třeba tiskárně 
ještě dodat, např. kromě krajinného zobrazení i hlavu vojáka od Al. Muchy. Pokud jde o portrét vojáka, uplat-
něný na pětisetkoruně, literatura uvádí, že jde o portrét francouzského legionáře 21. pluku, pozdějšího generála 
nymburského rodáka Otakara Husáka (1885–1964). Do České Družiny vstoupil v Kyjevě 31. 8. 1914, prodělal 
boje v Karpatech, 4. 3. 1917 byl povýšen na kapitána, byl raněn v bitvě u Zborova. V říjnu 1917 odejel jako velitel 
transportu ruských legionářů do Francie, 26. listopadu 1917 povýšen na podplukovníka. U Terronu a Vouziers 
se vyznamenal jako velitel právě 1. praporu 21. pluku. V prosinci 1918 byl jmenován přednostou vojenské kan-
celáře prezidenta republiky T. G. Masaryka a povýšen na generála, od 15. 9. 1920 do 26. 9. 1921 byl ministrem 
národní obrany, brzy poté odešel do výslužby. Za II. světové války byl vězněn v nacistických koncentračních tá-
borech, v letech 1950–1956 v československých komunistických věznicích, v roce 1968 byl rehabilitován. Časové 
údaje dodání portrétu „vojáka“, tj. francouzského legionáře, který byl v té době ve významné funkci, se shodují 
s kariérním postupem tohoto legendárního československého vojáka. Je však třeba ještě říci, že portrét česko-
slovenského legionáře ve francouzské uniformě, který byl uplatněn na státovce v hodnotě 500 Kč, se ocitl rovněž 
na nabízené státovce ABNCo. v hodnotě 50 Kč, kterou však tiskárna nerealizovala. Fotografii lícní strany této 
státovky otiskl SÉM, Julius: Ze začátků čs. p. peněz. Sdělení Klubu sběratelů papírových platidel, pobočky České 
numismatické společnosti v Praze, VII/2. Praha 1973, s. 2.

Tisícikorunová 
československá 
státovka I. emise 
s datem  
15. dubna 1919  
(líc a rub).  
Zdroj: AČNB
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chybějí podrobnější pokyny pro stokorunu, ale měl být použit upravený motiv z 25pese-
tové bankovky Banco Nacional de Santo Domingo a pohled na Prahu. Na padesátiko-
runě měla být uplatněna na jedné straně hlava vojáka a na druhé symbol Svobody, jaký byl 
uplatněn na bankovce Obchodní banky (Banco Commercial) de Costa Rica. Podrobnosti 
měl dojednávat československý zplnomocněnec (Full power has been delegated to Dr. Val 
Stencek who is authorized to decide any and all points which may arise without referring the 
matters to Prague.).

Samozřejmě vše dopadlo zcela jinak. Podepisující ministr dr. Alois Rašín byl za necelý 
měsíc, 8. 7. 1919, vystřídán novým ministrem financí dr. Cyrilem Horáčkem; franková 
měna nebyla v ČSR prosazena; nominál 50 Kč nebyl v ABNCo. tištěn; starosti o tisk 
platidel v New Yorku připadly Rudolfu Schmausovi;88 změnily se obrazy navrhované ve 
smlouvě pro hodnoty 500 a 100, které se staly státovkami II. emise; narychlo vytištěná sto-
koruna (II. emise), která měla nahradit hojně padělanou stokorunu I. emise, byla sama– 
přes svoji dokonalost – hojně padělaná; navíc došlo k emisi státovky 5 000 Kč, která byla 
nakonec realizována u ABNCo.; proponované hodnoty 5, 10 a 20 nebyly v USA realizo-
vány. O osudu objednaných, zaplacených a zřejmě vytištěných padesátikorun více zatím 
nevíme, nepochybně byly v USA zničeny. Z původního projektu nakonec zbyla jen tisíci-
koruna, emitovaná v prosinci 1919 s podpisem ministra Rašína. Dochovaly se ovšem také 
původní návrhy tiskárny ABNCo (anuláty, v různém stadiu rozpracovanosti; zajímavý 
je přitom pokus uplatnit uniformní portrét prezidenta T. G. Masaryka): 5 a 500 s datem 
15. 4. 1919, 10 a 20 s datem 2. ledna 1920, které prakticky v různých kombinacích odpo-
vídají původním představám.89 

Ing. Karel Hazura se o tisku tisícikoruny v USA dozvěděl brzy. Reagoval 23. 7. 1919 
smutně (jste mi nedovolil vyhotoviti novou 1 000 K a ji dal proti mé vůli do Ameriky; nechte 
mě alespoň vyhotovit pěknou 500 K. Neberte mě celé animo a nechte mě později také dě-
lati větší cenny) a konstatoval, že pokud BÚMF dá později všechny bankovky, počínaje 
50frankem, vytisknout v USA a doma by se tiskly pouze nižší nominály, to by bylo pro 
pražskou grafiku velmi nemilé. Říkalo by se, že pěkné věci jenom Amerikáni umí a že v Praze 
nic neumíme. A pražským odborníkům se to nebude líbiti, by pořad měli stát ve stínu. Uvažte 
to ještě jednou dobře. Podle mého mínění to není dobře, když politika do odborné práce 
hraje. 29. listopadu 1919 žehrá, že ještě nemá otisky 1000vky, ale 12. 12. 1919 je už měl 
ve Vídni a slíbil prozkoumat odolnost bankovky vůči padělání. 19. ledna 1920 hlásí, že 
ještě nejsou hotovy rozbory americké tisícikoruny, 4. února 1920 nabízí tisk hodnot 5, 
50, 100 a 500 nové řady (tedy státovek II. emise) ve Vídni a 11. února vysvětluje, jak by si 
tuto novou řadu představoval. 5. 3. 1920 již byly zkoušky nové tisícikoruny ve Vídni ho-
tové, 28. 9. 1920 hlásí, že zelená stokoruna (II. státovková emise), tištěná v USA, je méně 
dobrá než tisícovka. Ještě 12. dubna 1921 píše, že ve vídeňském ateliéru prozkoumali no-
vou pětitisícikorunu a že je lépe chráněna než nedávno v USA vytištěná stokorunová a ti-

88 Rudolf Schmaus (1876–1966) absolvoval v roce 1892 nižší reálné gymnázium a poté Českoslovanskou ob-
chodní akademii. Nejprve pracoval jako praktikant u berního úřadu, roku 1897 přešel do Zemské banky králov-
ství Českého, poté do Rakousko-uherské banky. V roce 1920 nastoupil jako vrchní kontrolor do BÚMF a od 1. 4. 
1926 pracoval v Národní bance Československé, kde se postupně stal inspektorem I. třídy. Je autorem brožur 
Neudržitelnost a nedozírné následky kolkování peněz : Bezpečný a jedině spravedlivý způsob nápravy měny (Praha, 
únor 1919) a Ve službách peněz a číslic : Důležité praktické pokyny ku spolehlivému rozpoznávání jakýchkoliv pa-
dělků, krom toho pak ku zpříjemnění úmorného počítání dnů a úroků, převádění, hledání chyb atd. (Praha 1922).
89 Srov. barevnou přílohu v závěru citované publikace Nerealizované návrhy československých papírových platidel 
1918–1988.
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sícikorunová státovka. Posudek takového odborníka, jakým ing. K. Hazura byl, na nové 
československé státovky tištěné v USA se musí brát vážně. Státovky byly dokonalejší než 
dosavadní, ale přesto padělatelům neodolaly. Jeho názory také přispěly k rozhodnutí vy-
budovat v Praze novou, moderní tiskárnu platidel a vymanit se ze závislosti na cizích ce-
dulových tiskárnách či domácích tiskárnách obchodních. 

Rudolf Schmaus odjížděl z Francie do USA 29. června 1919 a rozzlobený posílal dopis 
do Prahy, neboť kvůli stávce lodních topičů v Le Havre měl zpoždění (není to právě ještě 
žádným velkým požitkem, cestovati v době všeobecných libovůlí […]. Venku je vítr, jak se patří 
a pohoupá nás to dost. Cesta potrvá asi 9 dní.). Viceprezident ABNCo. napsal 28. června 
1919 poděkování ministru Rašínovi za laskavé přijetí a neopomněl připomenout, kam 
by bylo možné mu sdělit, kdyby bylo třeba mojí přítomnosti k vyjednávání týkajícímu se 
buďto malých státovek, neb kolků. Rudolf Schmaus přijel do New Yorku 12. 7. 1919 a již 
21. 7. podala tiskárna do Prahy zprávu, že se tisícikoruny právě dohotovují. První splátku 
za tisk bankovek obdržela americká strana 29. 7. 1919 a první viceprezident společnosti 
pan D. E. Woodhull 31. 7. 1919 sděloval československému ministru financí, že prová-
dění 1 000 korun dostatečnou měrou již pokročilo a p. Schmaus odkábluje Vám přibližně 
den zásilky prvního 1 000 000 bankovek, a to v nejbližších dnech (překlad originálu vyhoto-
ven v Praze 27. 8. 1919). 20. srpna 1919 poslal dopis, že zaměstnanec tiskárny pan Gullet 
příštího dne odjíždí do Prahy, aby zde sdělil podrobnosti o postupu prací.

Situace totiž byla jiná, než jak z New Yorku hlásili do Prahy. Na tisícikoruně se v rus-
kém textu (denominace) vyskytla chyba a 23. 9. 1919 začala kabelová korespondence 
mezi BÚMF a tiskárnou, jak mohla chyba vzniknout a jak ji odstranit, což měl udělat 
R. Schmaus. Z korespondence ovšem vyplývá, že tisk tisícikorun nebyl doposud ukon-
čen a že se zpožďuje. Chyba však byla odstraněna a 29. září ABNCo. sdělovala odstranění 
chyby a slíbila první zásilku státovek koncem následujícího měsíce. Před jejich dodáním 
však začala korespondovat (od 22. října 1919) o tisku pětitisícikorunových státovek 
II. emise90 v nákladu 300 000 exemplářů (cena: 38 amerických dolarů za jeden tisíc kusů), 
jejichž zhotovení R. Schmaus projednával někdy v polovině října 1919.

Konečně v listopadu začala přeprava prvé části našich tisícikorunových státovek. 6. lis-
topadu 1919 byla v New Yorku naložena na loď La Touraine, plovoucí do Le Havre, první 
část objednaných tisícikorunových státovek, a sice 500 000 kusů série „A“ (č. 0000001 až 
0500000), uložených v deseti bednách (každá obsahující 50 tisíc exemplářů, v prvé bedně 
bylo přiloženo 25 anulátů, každá bedna měla hmotnost 126 kg) adresovaných českoslo-
venskému vyslanectví. Po této zprávě byl československé legaci v Paříži odeslán z Prahy 
18. listopadu pokyn, aby bedničky tyto po dojití co nejrychleji, možno-li zvláštním kurýrem, 
byly dopraveny do Prahy, kde jest jich za účelem výměny kolkovaných tisícovek nutně zapo-
třebí. O zásilce byl výrobcem informován R. Schmaus a generální konzul František Ko-
pecký v New Yorku. Tiskárna ohlašovala (7. listopadu 1919) brzkou zásilku druhé části 
objednávky, přípravu tisku stokorun a žádala další dispozice týkající se tisku nominálů 
50 Kč, 500 Kč a 5000 Kč. Tisícikoruny byly expedovány v jedenácti bednách 20. listopadu 
1919 na loď La France a zásilka obsahovala 500 000 exemplářů série „A“ a 50 000 exem-
plářů série „B“ a byla opět adresována československé legaci v Paříži. Loď La France do-
razila k francouzským břehům 3. 12. 1919 a zásilku doprovázel R. Schmaus. Zbytek tisíci-
korun měl být dohotoven v nejbližší době; začátkem prosince 1919 měl být zbytek nákladu 

90 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 219; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 17.
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připraven k odeslání. To se však stalo až začátkem ledna 1920, 19 beden bylo naloženo na 
loď La Savoie, která odplula z New Yorku 3. ledna a 10. 1. 1920 přistála v Le Havre, ná-
klad byl vyložen v Paříži koncem ledna. Po rychlém převozu do ČSR byl zbytek tisícikorun 
dovezen 30. ledna do Prahy a poté byly bankovky urychleně dodávány na filiálky BÚMF.91 

Došlo však k situaci, že chyběly tři státovky a byly dodány vadné tisky, což vedlo začát-
kem roku 1920 k výměně chladných dopisů mezi BÚMF v Praze a ABNCo. v New Yorku. 
10. 2. 1920 viceprezident ABNCo. napsal do Prahy v závěru svého dopisu: We also regret 
that we shall not have the pleasure of serving you in connection with the 5 000 Kronen Notes 
and trust that later, when the exchange situation becomes more normal, we may have an 
opportunity to prepare this denomination for you. Ale BÚMF 5. 3. 1920 reagoval na tento 
dopis oznámením, že existují vadné výtisky bez označení série a čísla, načež americká tis-
kárna požádala o důkaz. Když ho dostala, omluvila se a rezignovaně napsala (9. 4. 1920): 
in this case we can only plead the fallibility of the human element. Dá se říci, že roztržka 
byla zažehnána: obě strany začaly opět jednat o tisku nových pětitisícikorunových státo-
vek II. emise a BÚMF objednal 5. 5. 1920 u ABNCo. dotisk 500 000 exemplářů tisícikorun 
série „C“.92 V USA se dochovala tisková dokumentace této státovky, včetně anulátů.93

Tisícikorunová státovka je dostatečně popsána v nejužívanějších českých katalogových 
pracích, J. Bajer zmiňuje také podíl rytce Roberta Savage a Zb. Šustek upozornil na doda-
tečně vyrytou mapu Československa na glóbu.94 Už 12. prosince 1919 mohlo vyjít nařízení 
vlády o vydání nových tisícikorun současně s vyhláškou BÚMF a nařízením českosloven-
ské vlády o stažení československých státovek/kolkovaných bankovek RUB k poslednímu 
dni roku.95 

Platnost kolkovaných bankovek Rakousko-uherské banky po 1000 a 100 K měla ur-
čenou lhůtu s termínem poslední možné výměny. Ten byl pro obě bankovky stanoven na 
28. února 1920, ale nemohl být v některých regionech ČSR dodržen. Svědčí o tom dopis 
košické filiálky BÚMF obchodní správě hlavního ústavu v Praze z 20. 2. 1920: Dovolu-
jeme si oznámiti, že jsme na žádost finančního referátu v Užhorodě vyslali dne 10. t. m. 
své úředníky pány Hájka a Malkovského, aby spolupůsobili při výměně kolkovaných 100-K 
a 1000-K. Oba jmenovaní vyměňovali v Užhorodě od 11. do 14. t. m. a nastoupili dne 

91 Dopravou státovek vytištěných u ABNCo. se zabývají dva téměř totožné články, které napsal Miroslav MIXA 
(Jak putovaly naše peníze přes Atlantik. Not, 1978, č. 6, s. 15–22; Jak naše peníze putovaly přes Atlantik v letech 
1921–1924. Hradec Králové 1979, Příloha k SZ č. 27), problematikou tisícikorunové státovky I. emise se však 
zabývají pouze okrajově.
92 AČNB, fond NBČ, inv. č. 174, BÚMF – NBČ, sign. I-44-12/109, složka č. 1.
93 O dochované dokumentaci československých státovek a bankovek, tedy i státovky v hodnotě 1000 Kč, tiš-
těných u firmy ABNCo., přednášel v Praze v roce 2002 pan William Barrett a jeho přednáška vyšla tiskem: 
BARRETT, William: Czechoslovakian banknotes printed by the American Bank Note Company, New York : 
Some technical Comments. Svět bankovek, 2002, č. 21 (II/9), s. 14–18.
94 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 213; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 14; HESSLER, Gene: Robert Savage. Not, 
1989, č. 30, s. 8–10 ŠUSTEK, Zbyšek: Skrytý obraz československého územia na tisíckorunáčkach z roku 1919 
a 1932. M – R, 1, 1996, č. 5, s. 31. Uvádí, že autorem rytiny ženy (bohyně plodnosti Ceres) sklánějící se nad 
glóbem je Robert Savage (1868–1943), jehož rytiny jsou na 123 bankovkách 28 zemí, z toho na čtyřech česko-
slovenských platidlech. Autorem obrazu ženců (vlastně mladé ženy s chlapcem v pozadí) je George Frederick 
Cummin Milie (1854–1924), jehož práce jsou na 41 bankovkách USA a 106 bankovkách dalších států.
95 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. prosince 1919 o vydání státovek 1000korunových českoslo-
venských (č. 640/1919 Sb. z. a n.); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 12. prosince 1919 o vy-
dání státovek 1000korunových československých s datem 15. dubna 1919 (č. 641/1919 Sb. z. a n.); Nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 12. prosince 1919 o stažení bankovek tisícikorunových (č. 639/1919 Sb. z. a n.).
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16. t. m. zase zde službu. Výměna, ač byla dlouho připravována, neměla valného výsledku, 
byloť vyměněno celkem bankovek za K 727 770,–, při čemž byly venkovskému obyvatelstvu 
vyměňovány i drobné bankovky. Velká část venkovského obyvatelstva na Východním Sloven-
sku a Karpatské Rusi ještě dnes neví, že se kolkované bankovky 1 000-K a 100-K stahují. 
Bude asi nutno učiniti zde pro výměnu další výminečná opatření, neboť se jedná většinou 
o lidi nezámožné sídlící v odlehlých krajích, kam zprávy pronikají velmi pozvolna, často 
pozdě a odkud je k nejbližšímu výměnnému místu třeba cesta několika dnů a tu není možno 
za každých poměrů vykonati.96 

I tisícikoruny vydané v USA byly falšované, celkem 8 padělatelských dílen je napad-
lo.97 Některé padělky byly ale snadno rozpoznatelné. Prvé se objevily již v prosinci 1923.98 

V roce 1933 vydala však Národní banka Československá vlastní tisícikorunovou bankov-
ku,99 která ale ještě nenahrazovala dosud obíhající státovku.100 Tisícikorunová českoslo-
venská státovka I. emise byla v platnosti do 30. června 1937.101 

20 Kč (31. 1. 1920)

Ani podpis místopřísežného prohlášení, že neodcizí tištěná platidla,102 nezabránil někte-
rým pracovníkům tiskáren či jejich ochranné stráži, aby nepodlehli pokušení. Víme, že 
byly zcizeny poukázky Zemské banky království Českého, zcizení papíru pro státovky 
nejnižších hodnot bylo ohlášeno ze severních Čech, došlo ke zcizení roztištěných padesá-
tikorun, ale také dvacetikorun. Badatel J. Daněk objevil na pravé dvacetikoruně I. emise 
dodatečně dotištěné číslo série (S 2161) a číslo pořadové, přičemž by mělo být správně 
vytištěno S. P2161, aby byla označena tiskárna (Národní Politiky). Navíc u této státovky 
chybí ještě poslední tisková operace na aversu, a to vodorovně irisující šedo-červeno-
-hnědý rastr, jehož součástí je státní znak. Závěr, který autor článku činí, je správný: jde 
o exemplář, který byl zcizen z tiskárny během výrobního procesu a pak dodatečně neu-
měle očíslován a posléze nepřesně vystřižen z tiskového archu.103 

Jak uvádí již citovaná zpráva vypracovaná BÚMF pro prezidium Ministerstva financí 
v Praze z 10. září 1919, realizace dvacetikorunové státovky byla svěřena tiskárně Národní 
Politiky. Vedení tiskárny mělo s ochranou tiskárny neustále problémy. 18. listopadu 1919 
sdělovalo BÚMF, že 16. t. m. o osmé hodině ranní, dále o druhé a čtvrté hodině odpo-
lední dostavili se k nám do závodu členové jakési hlídací společnosti, které však ke službě 
jsme nepřipustili a to z toho důvodu, že nepokládáme za nutno mimo vojenskou stráž ještě 

96 AČNB, inv. č. 177, fond NBČ, sign. I-46-4/115, složka č. 1.
97 HLINKA, B.: Atentáty, s. 59.
98 Tamtéž, s. 12–13, 175–176, 177–178, 179–182, 193–195, 200–202, 266.
99 Vyhláška ministerstva financí ze dne 17. července o 1933 o vydání bankovek tisícikorunových s datem 8. dubna 
1932 (č. 146/1933 Sb. z. a n.).
100 Tisícikorunové státovky (tvaru I.) s datem 15. dubna 1919, vydané vládním nařízením ze dne 12. prosince 
1919, č. 640 Sb. z. a n., a vyhláškou Bankovního úřadu ministerstva financí z téhož dne, č. 641 Sb. z. a n., budou 
zatím ještě dále obíhati, dokud nebudou zvláštní vyhláškou vzaty z oběhu. Tamtéž.
101 Vyhláška ministerstva financí ze dne 21. května 1937 o stažení tisícikorunových státovek (tvaru I.) s da-
tem 15. dubna; Oznámení Národní banky Československé o stažení tisícikorunových státovek (tvaru I.) s datem 
15. dubna 1919 (č. 79/1937 Sb. z. a n.).
102 Rukopisný text slibu (je přiložena i jeho německá verze), který museli složit všichni zaměstnanci tiskáren 
přicházející do styku s výrobou státovek, je datován rokem 1919. AČNB, fond NBČ, inv. č. 173, BÚMF – NB, 
sign. I-44-8/107, složka č. 1.
103 DANĚK, Jiří: A opět padělané číslo na pravé státovce. M – R, 6, 2001, č. 3/2001, s. 24.



50 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2013/1

jednu hlídku v tiskárně míti. […] žádáme Vás o vysvětlení, proč a z jakého důvodu má ona 
hlídací společnost svými členy službu v naší tiskárně vykonávati. A dalším dopisem z téhož 
dne ještě tiskárna oznámila BÚMF, že zodpovědnost za technické provádění tisku státovek 
musíme nésti my a z také příčiny musí nám býti zůstaveno rozhodnutí o tom, kdy a z jakých 
příčin nařídíme práci přes čas faktoru bankovního oddělení. BÚMF 20. listopadu odpově-
děla, že prokázaná nedostatečnost vojenských stráží, které na svých stanovištích svojí služ-
bou méně vyhovovaly, přinutila nás k najmutí strážců civilních z „Hlídací společnosti“. […] 
Hlídací společnost ručí nám a Vám za prokázané škody z nedbalosti. Hlídaly i stráže od 
invalidní strážní společnosti (Družiny československých válečných invalidů pro republiku 
Československou sídlem v Praze). Situace se však nelepšila, 10. ledna 1921 knihtiskárna 
„Politika“ píše BÚMF: Již delší dobu pozorujeme, že vždy ze soboty na pondělí ztrácejí 
se nám různé věci ze sazáren, do nichž mají přístup hlídky. Tak ze soboty na pondělí dne 
3. ledna hlášena byla nám ztráta 4 ručníků, 1 mýdla a 10 žárovek, dnes hlášena ztráta 
3 ručníků, 2 mýdel, 1 rýtka, 1 špičky na cigarety v ceně 15 Kč, 1 nůžek, cigaret a 4 žárovek. 
Ručníky a ostatní věci ztratily se ze zásuvek, žárovky byly z visacích lamp vyšroubovány. Je-
likož kromě vojáků a členů hlídací společnosti nikdo jiný do těchto místností v uvedený čas 
nemůže vstoupiti aniž by byl spatřen buď vrátnými, nebo hlídači těmito místnostmi prochá-
zejícími, jest zcela odůvodněné podezření, že věci tyto odcizují hlídky samy.104 Za této situ-
ace je zcela evidentní, že mohlo docházet k odcizení a zneužití nedokončených nebo snad 
i dokončených archů dvacetikorunových státovek. 

Tisk dvacetikorunových státovek105 byl zadán knihtiskárně Politiky. Umělecký návrh 
provedl Alfons Mucha, štočky pro líc vytvořil pražský závod J. Štenc a RUB, štočky pro 
rub dodala tiskárna RUB, později ale i Česká grafická unie. Papír dodaly opět Papírny 
Eichmann a spol. v Hostinném nad Labem a G. Roeder v Maršově. Tiskárna označovala 
své výrobky sériovým písmenem „P“. 

30. července 1919 závod Knihtiskárna Politika potvrdila, že přijímá nabídku na tisk 
(další) stokorunových státovek a tisk (nový) dvacetikorunových státovek a specifikovala 
své podmínky (k dispozici budou 3 rychlolisy v 1. patře nebo 2 v přízemí, řezárna státo-
vek bude vybavena až třemi řezacímu stroji, k dispozici bude tiskařský faktor po 8 hodin 

104 AČNB, fond NBČ inv. č. 172, BÚMF sign. I-44-6/105.
105 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 209; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 10.

Dvacetikorunová československá státovka I. emise s datem 15. dubna 1919,  
tiskárna Národní politiky v Praze (líc a rub). Zdroj: AČNB
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denně atd.). Dalšího dne poděkovala za přijetí své nabídky z 1. července 1919, snížila 
cenu za 8 hodin každého rychlolisu a souhlasila také s eventuelním rozdělením tisku státo-
vek 20korunových s jinou tiskárnou [s Unií?! Pozn. aut.], ale tak, že by na nás připadl tisk 
nejméně celé jedné strany. Tiskárna 29. srpna 1919 objednala zařízení pro irisový tisk, na 
které měl BÚMF přispět polovinou všech nákladů.

Dvacetikoruny se tiskly v Knihtiskárně Politiky kontinuálně, v roce 1921, ale i později, 
poněvadž nominál byl žádaný a kovová dvacetikoruna v té době nebyla ještě vydaná. 

3. 7. 1923 BÚMF vyzval Knihtiskárnu Politiky a Českou grafickou unii k zaslání na-
bídky do 7. 7. 1923 na dotisk asi 11 milionů dvacetikorunových státovek stejného prove-
dení a rozměru, jako jsme tiskli při prvém nákladu a požádal je, aby vzaly zřetel na dnešní 
poměry v tiskařském průmyslu a stanovily ceny jim vskutku odpovídající. Knihtiskárna „Po-
litika“ 7. 7. 1923 pozitivně reagovala, nabídka Unie byla pro zadavatele méně výhodná. 
Rozbor, provedený v BÚMF 13. července 1923, nám odhaluje i důvody dalšího tisku to-
hoto nominálu I. emise, i když již 20. března 1920 proběhla soutěž na novou dvacetiko-
runu (II. emise, jejímž tvůrcem měl být František Kysela): Technické vedení tisku státovek 
zabývá se sice propracováním návrhu na nový typ 20ti kor. státovky, práce však nepokročily 
ještě – hlavně vinou umělcovou – tak daleko, aby bylo možno počítati s určitým dnem vydání. 
Z tohoto důvodu bude nutno přikročiti k dotisku nynějších 20ti kor. státovek, na něž máme 
ještě papír v zásobě. Obě tiskárny nabídly stejnou cenu, ale Knihtiskárna Politiky nabídla, 
že sama ponese daň z obratu a dá své barvy. A tak 17. července 1923 BÚMF sdělil Knihtis-
kárně Politiky, že jí zadává zmiňovanou zakázku, a specifikoval blíže smluvní podmínky. 
Hned následujícího dne oslovený závod objednávku potvrdil. Ale již v říjnu 1923 BÚMF 
avizoval, že náklad projektovaného dotisku dvacetikorun bude muset být větší, a knihtis-
kárna Politiky byla srozuměna ho realizovat, a dokonce se slevou (dopis z 26. 10. 1923). 
A také zakázku dotisku obdržela. 

Československé hospodářství vzkvétalo, potřeba papírových dvacetikorun stoupala. 
23. října 1924 opět oslovuje BÚMF Knihtiskárnu Politiky a Českou grafickou unii a žádá, 
aby zaslaly písemné nabídky na dotisk asi 7 milionů kusů dvacetikorun. Knihtiskárna Po-
litiky opět pružně reagovala a dopisem z 30. 10. 1924 přistoupila na (opět cenově sníže-
nou) nabídku, a tak zakázku 4. listopadu 1924 obdržela. A když byla koncem dubna 1925 
opět oslovena s nabídkou na tisk šesti milionů kusů dvacetikorun, opět souhlasila, ale již 
zvýšila cenu. Přesto zakázku opět obdržela a potvrdila ji dopisem z 5. května 1925.106 

Literatura však uvádí, že část nákladu převzala Grafická unie, která svoji sérii označo-
vala sériovým písmenem „U“ a použila i odlišný vodoznak.107 V tom případě jde s největší 
pravděpodobností o některý z posledních nákladů (z roku 1925 či později), exempláře 
z této tiskárny budou tedy sběratelsky zajímavější.

Na zasedání bankovního výboru BÚMF 25. října 1919 se projednávalo usnesení minis-
terské rady vlády ČSR, aby část nákladu desetikorunových a dvacetikorunových státovek, 
a sice jejich 1/7, byla opatřena slovenským textem. Snesení bylo později revokováno v tom 
smyslu, aby celý náklad desetikorun byl opatřen na přední straně textem čistě slovenským, 
ale dvacetikoruny aby nesly na obou stranách státovky jen český text. 

Podle zápisu si dr. Rašín v debatě stěžoval, že o této tak důležité věci ministerská rada 
rozhodla, aniž by býval dříve slyšen Bankovní výbor. Považuje to za nebezpečný prejudic; 

106 Tamtéž.
107 SÉM, J.: Papírové peníze, s. 99; BAJER, J.: Papírová platidla, s. 41.
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v první řadě mohou, odvolávajíce se na svou autonomii, přijíti karpatští Rusové a žádati to 
také ještě větším právem. Jazyková jednota měny jest každým způsobem porušena a může 
vésti i k nesprávnému posuzování naší měny v cizině. Dr. Vlasák upozornil, že se to teprve 
státi má, že však se to ještě nestalo; Bankovní výbor může tedy o tom pojednati a dáti svoje 
dobrozdání. Obdobně se vyjadřoval Dr. Pospíšil: Považuje tuto otázku za důležitou nejen 
z politického, nýbrž i peněžního hlediska a jest překvapen, že ministerská rada se mohla 
usnésti na tom bez Bankovního výboru. Zápis dále pokračuje: Dr. Rašín navrhuje, aby Ban-
kovní výbor ve formě rozkladu upozornil ministerskou radu na to, že jest to pro budoucnost 
nebezpečný prejudic ohledně všech ostatních jazyků a že to ostatně odporuje základnímu 
zákonu, dle něhož státní řeč jest řeč česká, následkem čehož jest používati na bankovkách 
jakožto hlavního jazyka, jazyka českého, a dále, že i po technické stránce musí zde býti za-
chovávána jistá jednotnost. Bude-li jeden celý náklad státovek v řeči slovenské, bude to příliš 
upomínati na dualismus. Ředitel K. Kučera upozornil, že při dnešních agitacích politických 
by se mohlo lehce státi, že by slovenské bankovky dostaly disagio. Dr. Vlasák připomíná, že 
při osnově jazykového zákona bylo řečeno, že bankovky mají býti výlučně české. Člen pre-
sident Němec se připojil k návrhu Dra. Rašína. Návrh Dra. Rašína se po té jednohlasně 
přijímá.108 

Dvacetikorunová státovka byla vydaná vládním nařízením z 24. ledna 1920 s oznáme-
ním, že jejich emise začne po 1. 2. 1920,109 přičemž kolkované bankovky po 20 K RUB/ 
československé státovky po 20 Kč byly staženy z oběhu teprve k 20. červnu 1920.110 Čes-
koslovenské státovky s datem 15. 4. 1919 přestaly platit po 30. červnu 1928,111 poněvadž 
byly vydány dvacetikorunové bankovky.112

Pochopitelně i na této státovce zkoušeli různí padělatelé či padělatelské skupiny svůj um 
a štěstí. První padělek byl zachycen 25. 3. 1922, poslední 3. 5. 1941. Celkem bylo zachy-
ceno 18 typů (8 typů a 7 variant tiskových typů, 3 typy ruční kresby) v počtu 8 747 exem-
plářů v nominální hodnotě 174 940 Kč.113 

108 AČNB, fond NBČ/1-1-24 (Bankovní výbor 1919–1920), k. č. 1 (Protokol o schůzi Bankovního výboru dne 
25. X. 1919, s. 4–5).
109 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 24. ledna 1920 o vydání státovek na dvacet korun českosloven-
ských; Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 24. ledna 1920 o vydání státovek 20tikorunových 
československých s datem 15. dubna 1919 (č. 47/1920 Sb. z. a n.).
110 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. května 1920 o stažení bankovek po deseti a dvaceti koru-
nách (č. 367/1920 Sb. z. a n.).
111 Vyhláška ministerstva financí ze dne 19. září 1927 o stažení dvacetikorunových státovek s datem 15. dubna 
1919; Oznámení Národní banky Československé o stažení dvacetikorunových státovek s datem 15. dubna 1919 
(č. 143/1927 Sb. z. a n.).
112 Vyhláška ministerstva financí ze dne 9. března 1927 o vydání bankovek dvacetikorunových s datem 1. října 
1926; Oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek dvacetikorunových s datem 1. října 1926 
(č. 19/1927 Sb. z. a n.).
113 Padělky byly zachyceny v následujících lokalitách: Banská Bystrica, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, 
Bratislava, Brno, Bruntál, Břeclav, Bučovice, Bystřice pod Hostýnem, Čáslav, Česká Kamenice, Česká Třebová, 
České Budějovice, Český Brod, Český Těšín, Čop, Děčín, Domažlice, Duchcov, Hejnice, Hlohovec, Hodonín, 
Holešov, Horní Bousov, Horní Litvínov, Hradec Králové, Hustopeče, Cheb, Chomutov, Chotěboř, Jablonec nad 
Nisou, Jičín, Jihlava, Kadaň, Kamenický Šenov, Karlovy Vary, Kelč, Kojetín, Kolín, Košice, Krnov, Kroměříž, 
Lanškroun, Liberec, Libochovice, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Mikulov, Místek, Mladá 
Boleslav, Moravská Ostrava, Moravská Třebová, Most, Mukačevo, Náchod, Nové Zámky, Novosedlice, Nový 
Bohumín, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Orlová, Oslavany, Pardubice, Plzeň, Podmokly, Polerady, 
Povážská Bystrica, Praha, Prostějov, Přerov, Slavkov, Slezská Ostrava, Sobotka, Strážnice, Svitavy, Šternberk, 
Štětí, Šumperk, Tábor, Teplice-Šanov, Tišnov, Trutnov, Turčiansky Svätý Martin, Uherské Hradiště, Unčin, Ústí 
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10 Kč (26. 2. 1920)

Zpráva o tisku českých státovek z 10. 9. 1919 uvádí, že výroba československých desetiko-
run byla svěřena pardubické tiskárně Otto a Růžička (Knihtiskárna a litografický ústav 
umělecký). Tuto obchodní tiskárnu založili v roce 1897 Josef Otto a František Růžička. 
Byla to firma dravá, pracující pro zákazníky i mimo východočeský region, která vsadila 
na moderní strojové vybavení, ale s náročným tiskem cenin, na který si po vzniku ČSR 
troufla, neměla ještě žádné zkušenosti. Postupně je s obtížemi získávala.114 

Již 4. července 1919 vyzval BÚMF majitele firmy, aby mu podala co nejdříve vylíčení 
technického zařízení svého závodu, pokud by mohl býti vzat v úvahu pro tisk státovek. Tisk 
byl by kombinací knihtisku s kamenotiskem a offsetem. Odpověděli 14. 7. 1919 a uvedli: 
O zdatnosti odborné mohli bychom Vás nejlépe přesvědčiti, když dovolíte, abychom provedli 
různé zkoušky dle daných nám návrhů. Bankovní úřad pak 23. července požádal o cenovou 
kalkulaci. A už 28. 7. 1919 tiskárna žádá BÚMF, aby ing. Hazura zařídil přidělení gumo-
vých plášťů, informuje, že zařízení na tisk irisem shání, že číslovače tiskárna nemá vůbec 
žádné, a tak nemůže nátisky provést. Přesto se v Praze kalkulovalo s tím, že firma zakázku 
dostane, a pardubická filiálka BÚMF byla požádána, aby vyhledala schopné penzisty na 
dozor tisku asi na dobu 5 měsíců za měsíční odměnu 500 Kč. Počátkem srpna si chtěl 
ing. Hazura prověřit možnosti tisku desetikorun, a tak žádal, aby firma udělala pokus 
s tiskem obrazové plotny v ofsetu, pak s textem v knihtisku a nakonec s přední stranou 
státovky v irisu. Nátisky byly zhotoveny a J. Otto je předložil 14. 8. 1919 v Praze a požádal 
o zprostředkování návštěvy v tiskárně Rakousko-uherské banky ve Vídni, neboť doufal, že 
si odtud přinese cenné odborné poznatky. V září již došly do filiálky BÚMF v Pardubicích 
plotny pro tisk a podtisk státovek a v půli tohoto měsíce začala tiskárna shánět bezpeč-
nostní opatření a oddělovací stěny. Papír měla dodávat firma Eichmann a spol. v Hostin-
ném nad Labem.

1. října 1919 oznamuje J. Otto řediteli K. Kučerovi, že přiveze do Prahy nový návrh 
na přední tiskovou stranu a po schválení tohoto návrhu ihned započneme s tiskem a bu-
deme denně pracovati 12 hodin. Ale přišla změna – ministerská rada rozhodla, že celý text 
přední strany má být v slovenském jazyku a tiskárně bylo 31. 10. uloženo ho zhotovit ov-
šem stejným písmem jako byl text český a zaslat do Prahy kopii k nahlédnutí. Obchodní 
správa BÚMF obdržela zprávu, že tisk desetikorun začne v pondělí 3. listopadu 1919. 

Nezačal. 12. 11. 1919 chtěla tiskárna začít tisknout na dvou nových strojích, ale ty 
nebyly opatřeny číslovači, a tak se tisk musel odložit. Zato filiálka BÚMF v Pardubicích 
hlásila 18. listopadu obchodní správě v Praze, že rozkazy udělené firmě nebyly doposud 
splněny. Tak např. stroje, na kterých firma pracuje pro jiné zákazníky, stojí dosud v našich 
ohradách, jelikož firma nemůže tyto prý odstraniti z toho důvodu, že na jiných místech nemá 
hnací zařízení. Firma očekává nový tiskací stroj určený pro tisk státovek, k tomu účelu 
bude nutno vybourat oddělovací drátěnou stěnu a asi na 10 dní připustit do ohrady, a to do 
bezprostřední blízkosti prvního a druhého tisku, cizí montéry. Stroj Viktorie nemůže prý 

nad Labem, Úštěk, Užhorod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valtice, Varnsdorf, Vejprty, Všetaty, Vyš-
kov, Zábřeh, Zlaté Moravce, Žatec, Židlochovice, Žilina (a v zahraničí: Drážďany, Vídeň). MORAVEC, Jaroslav: 
Padělky československých papírových platidel, 4. část : 20 Kč vzor 1919. M – R, 7, 2002, č. 6, příloha. Viz také 
HLINKA, B.: Atentáty, s. 9–11, 81–82, 144–145, 162–169, 205–208.
114 50 let práce firmy J. Otto & Růžička, grafického ústavu v Pardubicích. Pardubice 1947; ŠŮLA, Jaroslav: Tisk 
československých státovek a bankovek v Pardubicích. SZ, 1979, č. 28, s. 16–23.
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být umístěn v ohradě z toho důvodu, že jeho přenesení by vyžadovalo velkého nákladu a no-
vých zařízení pro pohon. (a dále:) Firma stále laboruje s různými obtížemi, jako nedostat-
kem uhlí, zdlouhavé dopravy strojů a nedostatkem barev. Dopis končí žádostí, aby noční 
stráž v tiskárně obstarávalo četnictvo, neboť přidělená vojenská policie není tak spolehlivá, 
aby střežila tiskárnu státovek. Personál tiskárny bude vzat do slibu až při započetí dru-
hého tisku. V následujících dnech vojenská policie byla nucena omezit noční stráž z pěti 
na tři muže, takže tiskárnu začal hlídat střídavě pouze jeden muž. Z 21. listopadu došla 
stížnost na kvalitu archů státovkového papíru, který pocházel z Hostinného (papírna do-
dává velmi často archy se scházejícími rohy nebo i celými okraji, přičemž chybějící části se 
ve složkách nenacházejí).

27. prosince 1919 byly odeslány ústředí BÚMF vzorky archů 10 Kč potištěných I., II. 
a III. tiskem a tiskárna Otto a Růžička učinila BÚMF nabídku výroby desetikorunových 
státovek v ceně 48 Kč za jeden tisíc kusů (2. ledna 1920) a krátce nato požádala o včasné 
opatření strojků na číslování státovek. Tisk se rozeběhl a do Prahy šla žádost o mimořádný 
příděl tabáku pro 32 osob zaměstnaných v tiskárně (19. ledna 1920). Koncem ledna 1920 
začala ochraňovat tiskárnu vojenská stráž z pardubického posádkového velitelství. 

Konečně 24. ledna 1920 BÚMF potvrdil, že akceptuje nabídku na tisk desetikoruno-
vých státovek, které budou dodávány páskované. Tiskárna se zavazovala provádět co nej-
pečlivější tisk. V únoru se zjistilo, že z Kolína dodané pásky na svazky státovek jsou krátké, 
takže se v Pardubicích musely tisknout pásky nové.115 

Nerespektování hlasů upozorňujících na nedostatečnou ochranu tisku státovek (a to 
jak ze strany místní filiálky BÚMF, tak ze strany ing. Hazury) se firmě Otto a Růžička vy-
mstilo ještě před dokončením prací na desetikorunách. 19. února 1920 hlásí pardubická 
pobočka BÚMF pražskému ředitelství BÚMF, že došlo ke zcizení jednoho archu roztiště-
ných desetikorun: vojín přidělený k vykonávání stráže v tiskárně státovek Otto & Růžička 
odcizil ze zamřížovaného oddělení, kde nalézají se složené tisky, jeden arch o 35 obrazcích, 
opatřených I., II. a III. tiskem. Scházející jeden arch zjištěn, když obsah lísky, z níž byl odci-
zen, prošel strojem, načež ihned předsevzata byla všeobecná revise toho dne stroji prošlého 
díla. V noci na dnešek podařilo se pomocí tajné organisace zdejší městské policie zjistiti 
pachatele a téhož po uznáníhodném úsilí zatknouti a usvědčiti. Z odcizeného archu, který 
pachatel rozstříhal, odebráno mu bylo 26 kusů a 3 kusy odejmuty byly 2 vojínům a jedné ci-
vilní osobě, jimž pachatel tyto předal. Bylo nám tedy vráceno celkem 29 kusů a šest státovek 
jest policií zdejší dále hledáno. Poukazujíce důtklivě na zdatnost zdejší policie a jejího chefa 
komisaře Junga, který v noci o vyskytnutí se státovek ve veřejnosti zvěděl a do rána již celou 
záležitost měl vyřízenou, prosíme, aby policii povolená byla přiměřená odměna za tento vý-
kon. Při této příležitosti oznamujeme, že v zájmu bezpečnosti a ochrany zde připravovaných 
platidel jest nutno mimo vojenskou stráž zříditi pro tiskárnu ještě stráž civilní as o 4 mužích 
aneb zaříditi znovu stráž četnickou a mimo toho najmouti tajného zřízence denního jako 
sluhu tiskárny státovek. 

Další podrobnosti hlásila pardubická filiálka 21. 2. 1920: Arch byl ukraden v neděli ve-
čer, když vojín stojící sám na stráži viděl u ohrady u stroje Miehle potištěný papír. Ze zá-
soby připraveného tam k tisku papíru shodil dlouhým drátem horní arch na zem a pomocí 
téhož drátu protáhl arch pod drátěnou ohradou ven. Arch nůžkami v tiskárně nalezenýma 
rozstříhal na státovky a tyto pak snažil se udati. Ve středu dověděla se městská policie, že 

115 AČNB, inv. č. 172, sign. NBČS – BÚMF, I-44-7/106, složka č. 1.
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nějaký vojín udává v noční ka-
várně nové desetikoruny, zahájila 
ihned pátrání po pachateli a ještě 
také v noci ho zatkla. Za dva dny 
pak táž filiálka hlásí na ústředí: 
Bezpečnostní poměry zdejší tis-
kárny nejsou právě nejlepší. Re-
visi a řezárnu musím na noc vždy 
vykliditi, aby nebyla z naší strany 
dána možnost k jakékoliv návštěvě 
nepovolaných hostí. Žádost fi-
liálky o zesílení stráže je odůvod-
něna tím, že policie jak civilní, tak 
i vojenská upozornila nás na to, 
že několik podezřelých individuí 
opatřilo si informace o celkových 
poměrech bezpečnostní služby 
v tiskárně, síle stráže a p. a prav-
děpodobně se pokusí o vniknutí 
do tiskárny. Vojenská stráž, třeba 
dnes je zesílena, není spolehlivou, 
o tom přesvědčila nás poslední 
krádež a i výpovědi vojenských ve-
litelů. V posledním případě, byla 
to opravdu jen náhoda, že případ 
vyšel najevo, druhý zloděj bude asi 
chytřejší. Já věděl hned v úterý, že mi schází arch, a hledali jsme ho až do středy, kdy krádež 
vyšla najevo. Místa je v tiskárně málo, tisky stojí ve všech ohradách a čekají třeba i 4 ne-
děle na další zpracování, při tom je těžko okamžitě krádež zjistiti, neboť první důměnka je 
vždy, že byl arch náhodou založen do jiné lísky. Přepočítání 400/m archů není také právě 
snadným. A zjistí-li se konečně krádež, koho podezřívat? Personál, stráž a příp. všechny, 
ale pachatele odkryje jen náhoda. Více referovat se nedá. Klece krádeži nezabrání a jedná 
se pouze o to, zda chce Bankovní úřad nést risiko ponechat vše při starém, nebo zařídit vše 
k zabezpečení deponovaných tisků. 

Jaká byla dohra tohoto případu? Pan komisař (šéf tamní policie) Jung, který si „vybu-
doval“ tajnou organizaci konfidentů a měl to štěstí, že mu rozhazovačného vojína ohlásili, 
obdržel mimořádnou odměnu 300 Kč, do 3. 3. 1920 pardubická policie dohledala další 
3 kusy desetikorun, ale poslední 3 kusy jsou dosud v oběhu. Pěšák Josef Lhotský, který 
arch ukradl, byl postaven před Brigádní soud v Hradci Králové. Soudu tiskárna oznámila, 
že výrobní cena ukradeného jednoho archu s 35 kusy státovek obnáší asi 2,97 Kč, poně-
vadž nebyl po jedné straně tiskově dokončen. Zda a jak byl pachatel potrestán, není již 
uve deno.116 

116 Tamtéž. O tomto případu byla již publikována vzpomínka J. A. Kubeše z Pardubic, která přinesla některé 
další, ale poněkud odlišné podrobnosti (Srov. ŠŮLA, Jaroslav: Tisk československých státovek a bankovek v Par-
dubicích. SZ, 1979, č. 28, s. 17–18).

Desetikorunová československá státovka I. emise s datem 
15. dubna 1919, tiskárna Otto a Růžička v Pardubicích  

(líc a rub). Zdroj: AČNB
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Desetikorunová státovka117 byla uvedena do oběhu 26. února 1920118 a za dva měsíce 
poté byla oznámena doba skončení platnosti kolkované desetikorunové bankovky RUB/
československé státovky.119 I když byly tyto státovky v roce 1927 částečně nahrazeny dese-
tikorunovými bankovkami,120 zůstaly nadále v platnosti, a to na Slovensku do 23. 10. 1939, 
v českých zemích do 31. 5. 1944. Jejich platnost byla ještě nakrátko obnovena v osvobo-
zené Československé republice ve dnech od 25. 8. 1945 do 31. 10. 1945. Státovky byly 
označovány sériovým písmem „H“ (pražský tisk firmy Haase) a „O“ (pardubický tisk). 
Lícní stranu částečně navrhl vídeňský profesor Rudolf Rössler, hlavičky husitských ozbro-
jenců Alois Mudruňka,121 reversní strana je dílem Alfonse Muchy. Štočky zhotovily opět 
závod Gergely a tiskárna RUB ve Vídni. 

Když došlo na účtování, firma Otto a Růžička sdělila BÚMF dopisem z 16. 3. 1920, že 
nabídka 48 Kč za tisíc kusů desetikorun platila pouze pro rok 1919, ale že musí žádat od 
1. 1. 1920 zvýšení na 72 Kč za jeden tisíc kusů a dostávat stejnou sumu jako firma pražská, 
poněvadž pardubické provedení jest zajisté pečlivé a vyrovná se v každém směru provedení 
závodu pražského, a svedlo situaci na dělnictvo, které přichází s novými požadavky. Ar-
gumentovala, že ceny stoupají do závratné výše – za zcela obyčejné viněty se platí 2 × tolik 
jako za tisk státovek, přičemž původní sjednaná kvóta tisku není ještě splněna, poněvadž 
nebyly dodány ještě všechny archy papíru. A Bankovní úřad v Praze na zvýšenou cenu 
tisku přistoupil, ale upozornil, že další papír tiskárna neobdrží, poněvadž zadání dalšího 
nákladu bude záležeti na ceně tisku. 

10. května 1920 firma Knihtiskárna a chromolitografický ústav umělecký J. Otto & 
Růžička nabídla vytištění dalšího nákladu desetikorunových státovek v ceně 82,80 Kč za 
tisíc exemplářů, ale BÚMF srazil tuto cenu na 78 Kč, platnou pro rok 1920. V listopadu 
tiskárna souhlasila se sníženou cenou 67 Kč, když dostala ujištění, že má zajištěnou práci 
na desetikorunách na 30 měsíců dopředu. 

A opět se opakovaly staré neduhy, v květnu zase začaly problémy s vojenskou stráží 
(krádeže drobností z tiskárny – ohlášeno 21. 7. 1920, opět chybějící jeden roztištěný 

117 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 208; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 9.
118 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 24. února 1920 o vydání státovek na deset korun českosloven-
ských (č. 107/1920 Sb. z. a n.); Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 24. února 1920 o vydání 
státovek 10korunových československých s datem 15. dubna 1919 (č. 108/1920 Sb. z. a n.).
119 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. května 1920 o stažení bankovek po deseti a dvaceti koru-
nách (č. 367/1920 Sb. z. a n., pokud jsou řádně okolkované).
120 Vyhláška ministerstva financí ze dne 4. dubna 1927 o vydání bankovek desetikorunových s datem 2. ledna 
1927; Oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek desetikorunových s datem 2. ledna 1927 
(č. 36/1927 Sb. z. a n.).
121 Alois Mudruňka (12. 9. 1888, Uhersko u Vysokého Mýta – 3. 4. 1956, Praha) studoval na Uměleckoprůmy-
slové a technické škole v Praze, kde byl od roku 1912 asistentem pro ornamentální kreslení a deskriptivní geo-
metrii. Působil jako pedagog na středních školách (1916–1918 Státní keramická škola v Bechyni, 1919–1936 
Uměleckoprůmyslová škola v Praze). Je autorem řady děl z oboru malby, užité grafiky (plakáty, ilustrace knih), 
portrétů, návrhů na kostelní okna apod. Provedl několik návrhů pro papírová platidla ČSR (nerealizovány: 1 Kč, 
5 Kč, 10 Kč, 50 Kč; 100 Kčs) a Litvu, návrhy akcií pro Národní banku československou na 100 a 1 000 zlatých 
dolarů. Je také autorem první československé dvacetikorunové bankovky (SÉM, J.: Papírové peníze, č. 221; BA-
JER, J.: Papírová platidla, č. 21). Blíže viz ZAJÍČEK, Radko: Alois Mudruňka, tvůrce čs. dvacetikoruny z roku 
1926. Not, 1978, č. 7, s. 3–14; VÁPENKA, I.: Tvůrci, s. 84–85; NĚMEČKOVÁ, Věra – PEKÁREK, Jiří – ŠŮLA, 
Jaroslav: Nerealizované návrhy československých papírových platidel. Hradec Králové 1991, barevná příloha; TO-
MAN, Prokop – TOMAN, Prokop H.: Nový slovník československých výtvarných umělců, 1. Praha 2000, s. 162; 
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002, IX. Ostrava 2002, s. 115. Existuje však také nerea-
lizovaný návrh A. Muchy na desetikorunovou státovku z roku 1918. ŠUSTEK, Zbyšek: Niekoľko úvah o nepou-
žitých návrhoch A. M. Muchu na československé státovky. M – R, 6, 2001, č. 5, s. 14.
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arch – ohlášeno 6. 8. 1920) a s nevyhovující kvalitou tisku. 14. června 1920 poslala hlavní 
pokladna BÚMF tiskárně do Pardubic dopis s oznámením, že v poslední době přicházely 
četné stížnosti, že v oběhu se nachází nepoměrně veliké množství vadných 10 korunových 
státovek. Při podrobné revizi 111 000 kusů desetikorun muselo být vyřazeno 20 000 kusů, 
u kterých byly zjištěny následující vady: Ve svazcích dobrých státovek nalezli jsme často 
kusy, které již Vámi byly modrou tužkou přeškrtány; celé balíčky obsahovaly kusy nepravi-
delně neb nesprávně seříznuté, na okrajích některých byla rozmáznuta barva, takže již na 
první pohled byly zřejmy veliké kaňky; číslování se asi velice nedbale provádělo, buďto byla 
čísla příliš vysoko, aneb příliš nízko umístěna, jednotlivá čísla nejasná aneb vůbec vyne-
chána, zkratka: „Č“ (číslo) rozmazána a pod. Tiskárna byla volána k větší zodpovědnosti 
a náhradě, ta ale svedla odpovědnost na dělnictvo a ještě se ohradila, že výtisky z tiskárny 
A. Haase jsou horší než z tiskárny pardubické. V noci z 25. na 26. prosince 1920 odcizil při 
výkonu hlídkové služby dragoun Vojtěch Kadlec od náhradní škadrony 8. dragounského 
pluku v Pardubicích arch desetikorunových státovek bez číslování a bez textu. Odcizil ho 
ze zamřížovaného oddělení, kde se uschovávaly nehotové archy, do kterého vlezl otvorem, 
jímž vedly řemeny od transmisí ke strojům. Dragoun byl zatčen u Klatov a přiznal se, že 
15 tisků dal jinému dragounu, Samueli Weissovi z Trnavy. I on byl zatčen, ale prohlásil, 
že darované kusy spálil. Ředitelství BÚMF důrazně žádalo tiskárnu, aby se neopakovaly 
tyto případy, které vyvolávají zmatek v obecenstvu a pochybnost o pravosti státovek.122 

Tisk desetikorunových státovek byl dočasně v roce 1921 přerušen, koncem roku 1922 byl 
obnoven (firma napřed nabídla cenu 56 Kč, ale nakonec souhlasila s cenou 44 Kč za tisíc 
kusů při nákladu 20 000 000 kusů).123 Další zadání na dotisk asi 8 000 000 kusů (za cenu 
41 Kč) přišlo 12. září 1923, následovala objednávka z 26. září 1924 (cena: 40,50 Kč za 
tisíc nařezaných kusů), z 30. března 1925 (cena: 39 Kč), 29. dubna 1925 a v polovině roku 
1926 přešla na tisk desetikorunových bankovek (cena: 36 Kč). 10. ledna 1927 bylo však 
v zásilce nalezeno 35 bankovek bez série a čísla a hlavní pokladna BÚMF v Praze již vážně 
pohrozila pardubické tiskárně, že tato lehkomyslnost a nesvědomitost personálu připraviti 
Vás může o naše zakázky, neboť v případu opakování se podobného případu byli bychom 
nuceni tisk u Vás zastaviti a svěřiti jej jiné tiskárně. Naposledy se v pardubické tiskárně 
zhotovovaly desetikorunové bankovky v únoru roku 1929 a firma zaslala 15. 3. 1929 ře-
ditelství Národní banky československé děkovný dopis, ve kterém píše: Po dobu téměř 
9 let zaměstnávali Jste nás tímto tiskem, čímž byla velmi usnadněna existence našeho zá-
vodu a jsme proto povinni vzdáti Vám za lask. Vaši přízeň náš upřímný dík. Tisk desetiko-
runových bankovek byl přenesen do Tiskárny bankovek Národní banky československé 
v Praze, která své emise označovala písmeny „N“ a „B“, zatímco v Pardubicích se tyto 
série bankovek označovaly písmeny „O“, „P“ a „R“. 

Navzdory všem těmto kauzám měla pardubická tiskárna velké ambice, chtěla tisknout 
nejen novou 1 Kč a 5 Kč, ale i novou padesátikorunu II. státovkové emise. 26. dubna 1920 
psala na ředitelství BÚMF: Na návrhu nové 50 K pracujeme a dovolíme si Vám předložiti 

122 AČNB, inv. č. 172, sign. NBČS – BÚMF, I-44-7/106, složka č. 1.
123 Tamtéž. BÚMF ale smlouvu o zakázce doprovodil výhrůžkou: Za každou vadnou státovku, která bude kon-
statována mezi odvedenými dobrými tisky, srazíme Vám z účtu cenu za tisk 1000 kusů /jednoho svazku/. Dále 
upozorňujeme Vás, že vznikne-li při tisku nebo řezání vinou Vašeho personálu mnoho makulatur, odečteme Vám 
z účtu cenu zničeného státovkového papíru. V případě, že bychom se přesvědčili, že se případy tyto opakují, nebo že 
nedokonalá bezpečnostní opatření – pokud se týká Vašich zaměstnanců – ohrožují zájmy státu, vyhrazujeme si, 
že můžeme tisk státovek u Vás kdykoliv bez náhrady přerušiti.
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tužkové skizzy k lask. posouzení, zejména pak za tou příčinou, aby se jednotlivé obrazce 
neopakovaly na státovkách, které jsou již navrženy. Po schválení těchto náčrtků zhotovíme 
příslušné rytiny, jichž provedení přizpůsobíme bankovkám rak. a německým a doufáme 
pevně, že docílíme krásných výsledků, jak po stránce umělecké, tak i zejména po stránce 
bankovní techniky. A 11. 8. 1920 žádala o rozměry nových státovek (zabýváme se nyní no-
vými návrhy). Když se měla realizovat padesátikorunová státovka II. emise, vyzval BÚMF 
29. května 1922 firmu Otto a Růžička, aby nabídla cenu, za kterou by tuto státovku reali-
zovala. Odpověděla 14. 6. 1922, chtěla tisknout tisíc kusů za cenu 62 Kč, ale zakázku – jak 
známo – neobdržela. Ředitelství BÚMF požádalo 7. dubna 1921 o zaslání nabídky na tisk 
jednokorunových státovek (jednokorunové československé mince nebyly ještě vyraženy, 
a tudíž nebyly ještě v oběhu), které měly být na obou stranách tištěny dvoubarevně, ale 
barva nebyla ještě stanovena. Vedení tiskárny 15. dubna 1921 oznámilo, že nové koruny 
zhotoví ve 4 barvách, rozřezané a po 100 kusech balené v pěkném čistém provedení. Na 
novém návrhu taktéž pracujeme a dovolíme si Vám po dokončení zaslati otisky k nahlédnutí. 
Tisk korunových státovek II. emise se však nekonal, ani v Pardubicích, ani jinde. Tisk stá-
tovek se však do Pardubic ještě jednou vrátil, a sice v letech 1942–1944, kdy se zde tiskly 
protektorátní pětikorunové státovky.124 

Ani desetikorunové státovce I. emise se nevyhnula pozornost padělatelů. První padělek 
byl zachycen již 15. 5. 1922, poslední 3. 5. 1941. Celkově bylo zadrženo 5 typů desetiko-
run představujících 223 exemplářů v nominální hodnotě 2 230 Kč, a lze tudíž říci, že ne-
šlo o masové padělání. Padělky byly zachyceny i v cizině (Rumunsko) a v ČSR hlavně na 
Podkarpatské Rusi.125 

Ještě jedna pozoruhodnost je spojena s desetikorunou vytištěnou v Pardubicích. Ne-
jde však o státovku, ale o bankovku. Zmiňujeme se o ní proto, že navazovala na státovku 
téměř shodného obrazu s bankovkou. V politicky žhavém létě a podzimu roku 1938 byly 
zachyceny bankovky označené sériovým písmenem „P“, které v pohraničí příslušníci Su-
detoněmecké strany popisovali, respektive připisovali na ně písmeno „d“. Taková ban-
kovka pak nesla označení SdP a pořadové číslo, bankovka měla tudíž propagovat nacio-
nalistickou Sudetendeutsche Partei. Poškozovatelé bankovky, pokud byli přistiženi, byli 
československými úřady potrestáni vězením, ale po 1. říjnu byli německými okupanty 
propuštěni a vítáni jako hrdinové osvobozeneckého boje. Stejně tak byl ale na známkách 
kažen portrét prezidenta republiky, který byl přizpůsobován portrétu Adolfa Hitlera.126

Státovky II. emise

Ještě nebyly v domácích tiskárnách vytištěny a emitovány poslední dva nominály I. emise 
státovek a Bankovní úřad ministerstva financí (který mezitím tajně uzavřel smlouvu na 
tisk hlubotiskových státovek v USA středních a vyšších hodnot, což neukazuje na příliš 
jasnou koncepci tisku papírových platidel, ale spíše na chaos vznikající při absenci vlastní 
tiskárny cenin) vypsal 14. listopadu 1919 omezenou soutěž pro návrhy na bankovky (sou-

124 ŠŮLA, Jaroslav: Tisk československých státovek a bankovek v Pardubicích. SZ, 1979, č. 28, s. 20–22.
125 MORAVEC, Jaroslav: Padělky československých papírových platidel, 3. část : 10 Kč vzor 1919. M–R, 7, 
2002, č. 3, příloha, s. 1–12.
126 HLINKA, B.: Atentáty, s. 290; ŠŮLA, Jaroslav: Provokace sudetoněmeckých fašistů na československých 
papírových desetikorunách v roce 1938. Severní Morava, 56, 1989, s. 54–59.
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časně ale i na mince).127 Vyzváni byli tito umělci: Benda,128 Brunner,129 Hlavica,130 Hy-
nais,131 Kašpar,132 Kupka,133 Kysela,134 Mucha, Obrovský,135 Šimon136 a K. Šilar.137 Členy 
komise se stali prof. akademický malíř Max Švabinský, zástupce Ministerstva národní 
osvěty a školství v Praze (Dr. V. V. Štech) a zástupce Bankovního úřadu Ministerstva fi-
nancí (K. Kučera). BÚMF již v té době objednal u prof. Švabinského návrh na bankovku 
přímo, mimo soutěž. Lhůta pro podání návrhů byla prodloužena do 15. března 1920, ho-
norář za účast v soutěži byl stanoven na 2 000 Kč. 

Návrh na vypsání soutěže na nová papírová platidla vznikal na půdě Bankovního výboru 
BÚMF. Protokol ze zasedání jeho výboru 25. října 1919 uvádí, že ředitel K. Kučera navrhl, 
aby bylo ředitelství zmocněno získati umělecké návrhy pro příští emise platidel, a sdělil, 
že již jednal s M. Švabinským a V. Strettim a že se tyto umělecké návrhy mají vztahovati 

127 AČNB, fond NBČ, inv. č. 140 (sign. I-35-4/80, složka č. 1).
128 Jaroslav Benda (27. 4. 1882, Praha – 12. 1. 1970, Praha), malíř a grafik. Studoval na Uměleckoprůmys-
lové škole v Praze a Akademii výtvarných umění v Praze, v letech 1907–1912 redigoval časopis Světozor. Od 
roku 1920 profesorem na Uměleckoprůmyslové škole, ve dvacátých a třicátých letech byl jejím rektorem. Spolu 
s Ot. Španielem je autorem československých obchodních mincí-dukátů. HOROVÁ, Anděla (ed.): Nová ency-
klopedie českého výtvarného umění, I. Praha 1995, s. 58–59; Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 
1950–1997, I. Praha 1998, s. 129; VÁPENKA, I.: Tvůrci, s. 18–19; NĚMEČKOVÁ, Věra: Katalog návrhů česko-
slovenských papírových platidel z let 1918–1988. In: NĚMEČKOVÁ, Věra – PEKÁREK, Jiří – ŠŮLA, Jaroslav: 
Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918–1988. Hradec Králové 1991, č. 16 a č. 17 na 
s. 15; STUPKA, Jiří: Jaroslav Benda jinak. M – R, 6, 2001, č. 6, s. 18–19.
129 Vratislav Hugo Brunner (15. 10. 1886, Praha – 13. 7. 1928, Lomnice u Prahy), malíř a grafik, úpravce knih, 
ilustrátor, karikaturista. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Profesor Uměleckoprůmyslové školy 
v Praze od roku 1919 s převážným zaměřením na knižní grafiku, v různém stupni pojednání zpracoval několik 
set knih. Jsou dochovány jeho návrhy na hodnotu 1 Kč. NĚMEČKOVÁ, V.: Katalog, č. 1–3 na s. 15; HOROVÁ, 
A. (ed.): Nová encyklopedie, I, s. 92–93.
130 Hlavica – pravděpodobně se jedná o Emila Hlavicu (1887–1952). Sochař a malíř, vyučoval na reálce v Ra-
kovníku. Věnoval se také kresbě a grafice. HOROVÁ, Anděla (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění : 
Dodatky. Praha 2006, s. 284. Emil Hlavica bývá zaměňován za svého bratra, malíře Františka Hlavicu (1885–
1952), který působil jako profesor figurálního kreslení na brněnské technice. Tamtéž, s. 284.
131 Vojtěch Hynais (1854–1925), malíř, návrhář, dekoratér a grafik. Působil jako profesor Akademie výtvarného 
umění v Praze (HOROVÁ, A. (ed.): Nová encyklopedie, I, s. 295).
132 Adolf Kašpar (1887–1934), malíř, grafik, ilustrátor. Vytvořil četné akvarelové studie, v českém umění zaujal 
významné místo především jako ilustrátor, zejména Babičky Boženy Němcové a díla Aloise Jiráska, Zikmunda 
Wintra a dalších klasických děl české literatury. HOROVÁ, A. (ed.): Nová encyklopedie, I, s. 342.
133 František Kupka (1871–1957), malíř, grafik a ilustrátor. Od roku 1895 žil ve Francii, účastník I. českosloven-
ského zahraničního odboje, spolupracovník T. G. Masaryka. Vytvořil návrhy na uniformy československých legií 
ve Francii a jejich prapory. HOROVÁ, A. (ed.): Nová encyklopedie, I, s. 426–427; Slovník českých a slovenských 
výtvarných umělců 1950–2001, VI. Ostrava 2001, s. 457–458.
134 František Kysela (4. 9. 1881, Kouřim – 20. 2. 1941, Praha), malíř, grafik a návrhář monumentálního umění. 
Po studiích na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze vyučoval na Uměleckoprůmy-
slové škole v Praze. HOROVÁ, A. (ed.): Nová encyklopedie, I, s. 431; VÁPENKA, I.: Tvůrci, s. 68–69; NĚMEČ-
KOVÁ, V.: Katalog, č. 4, 5, 18 až 29 na s. 15 a 17.
135 Jakub Obrovský (1882–1949), malíř a sochař, od roku 1919 profesor Akademie výtvarného umění v Praze. 
HOROVÁ, Anděla (ed.): Nová encyklopedie, II (1995), s. 582.
136 Tavík František Šimon (1877–1942), grafik, významný spoluzakladatel novodobé tradice české grafiky. Po 
studiích na Akademii výtvarného umění v Praze pracoval v letech 1904–1914 v Paříži. Roku 1928 jmenován 
profesorem grafické speciálky na Akademii výtvarného umění v Praze. HOROVÁ, A. (ed.): Nová encyklopedie, 
II, s. 824–825.
137 K. Šilar: pravděpodobně František Šindelář-Šilar (1887–1947), malíř v Českých Budějovicích a středoškol-
ský pedagog, krajinář. TOMAN, Prokop – TOMAN, Prokop H.: Nový slovník československých výtvarných umělců, 
2. Praha 2000, s. 537–538.
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jenom na typy, které budou vydány v budoucnosti. Závěr zněl následovně: Ředitelství Ban-
kovního úřadu se poukazuje, aby vyjednávalo se s prof. Švabinským o jeho vlastním návrhu. 
Kromě toho se ředitelství zmocňuje, aby vypsalo soutěž samo. Při tom však má dbáti, aby 
mezi umělci ku soutěži vyzvanými zastoupena byla jednotlivá sdružení umělecká, a má se 
dohodnouti s prof. Švabinským o výběru umělců, jež mají býti vyzváni ku soutěži.138 

Po vypsání soutěže a odevzdání návrhů komise zasedala 20. března 1920 v místnostech 
Umělecko-průmyslového muzea a po skončení jednání byly zaslané návrhy vystaveny. 
Odborný referát o soutěži konstatoval, že z jedenácti došlých návrhů na papírová platidla 
jako jediný, který mohl býti vzat v úvahu, byl porotou uznán návrh Jar. Bendy. Tento návrh 
pro bankovku (pětikorunovou) doporučen i k provedení, a usneseno, aby navržením ban-
kovek po 10, 20 a 50 Kč byl pověřen Fr. Kysela a aby bankovky 100 Kč a vyšší navrhl Max 
Švabinský.139 

Výsledkem této soutěže byla realizace státovky II. emise v hodnotě 5 Kč od J. Bendy140 
a státovky II. emise v hodnotě 50 Kč od F. Kysely;141 nová hodnota 10 Kč II. emise nebyla 
realizována vůbec (ale prakticky byla s menší obměnou tištěna dosavadní „pardubická“ 
státovka jako bankovka NBČS); hodnota 20 Kč II. emise nebyla realizována, poněvadž 
autor nedodal tiskárně svůj návrh, jak již bylo výše uvedeno, a také prof. Švabinský nedo-
dal své návrhy pro vyšší nominály, takže musely být emitovány hodnoty objednané v USA 
(100 Kč, 500 Kč a 5 000 Kč). Max Švabinský se uplatnil až při tvorbě bankovek Národní 
banky Československé. Ale tato kapitola dějin tvorby československých papírových plati-
del již není předmětem této studie.

Závěrem

Jak se budeme dívat na řadu československých státovek I. emise? Kritérií hodnocení může 
být více. Hodnotitele můžeme v zásadě rozdělit na uživatele, kteří nebyli zasvěceni do pro-
blematiky jejich vzniku, ale také na jejich tvůrce (včetně jejich odborných kritiků). Dejme 
nejprve prostor uživatelům. Jistě jich bylo více, státovky hodnotili objektivně i nespraved-
livě, v novinách, v hospodách i jinde. V archivu České národní banky je uloženo několik 
takových názorů, kterými se musel BÚMF zabývat, a případně na ně i v praxi reagovat. 
Uveďme dva takové názory: 

Pan F. H. zaslal 28. 11. 1923 dopis ministerstvu financí v Praze, ve kterém se kriticky 
vyjadřoval k československým papírovým platidlům.142 Podle něj papírové peníze jsou 
vesměs příliš veliké a dlouhý formát jejich, hlavně 50ti korun [50 Kč I = 180 × 90 mm; 
pozn. aut.] příliš nepraktický. Občané nemají podle tohoto formátu zařízené peněženky, 

138 AČNB, fond NBČ/1-1-24 (Bankovní výbor 1919–1920), k. č. 1, Zápis ze schůze konané dne 25. 10. 1919, 
fol. 5–6).
139 Soutěže na bankovky a mince. Umění : Sborník pro českou výtvarnou práci, I. 1918–1921. Praha 1921, s. 465.
140 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 215; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 18. Údaj Jana Bajera o tom, že tato státovka 
byla navrhována již jako státovka I. emise (BAJER, J.: Papírová platidla, s. 50), se tudíž ve světle hlubšího zkou-
mání jeví jako přinejmenším sporný. Státovku tiskla (tisk byl zadán někdy v půli roku 1921) Česká grafická unie, 
která sice byla o něco dražší nežli firma Neubert, jež však neposkytovala všech záruk pro zdárné vedení zakázky. 
[…] Od tisku nových 1korunových státovek bude upuštěno, ježto na jaře vydá stát kovové mince po 1 koruně. AČNB, 
fond NBČS – BÚMF, kart. 2/2, Protokol o řádné schůzi Bankovního výboru při ministerstvu financí, konané dne 
26. září 1921, s. 4.
141 SÉM, J.: Papírové peníze, č. 216; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 19
142 AČNB, fond NBČ, inv. č. 173, BÚMF – NB, sign. I-44-8/107.
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peníze musí se přehýbati, mačkati a tím velmi trpí. Napomínání v časopisech pak není nic 
platno, i nezbývá nic jiného než zařídit peníze podle běžných peněženek občanů. 50ti koruna 
nevejde se do žádné peněženky a je také každá na dlouhých koncích rozdrbána nejvíce. Jest 
to velmi nevzhledné a stát by ušetřil velmi mnoho, kdyby byly peníze menší a formát jejich 
praktičtější. Že mají v cizině peníze dlouhé úzké, na to se nesmíme ohlížeti a ve všem se po 
cizině slepě opičiti. Máme sami dost svého rozumu, abychom jednali samostatně. Dlouholiž 
pak není taková úzká dlouhá nudle přetržena. Co se barvy dotýče, doporučuje se, aby každý 
jednotlivý druh peněz byl zbarven na obou stranách pokud možno jednotnou barvou. Pe-
níze na jedné straně červené a na druhé modré jsou nepraktické. Jsou-li peníze na hromadě 
a kouká-li z ní jen cípek, musí již člověk dle barvy vědíti, co to je za peníz. V trhu venku, 
v obchodech, při výplatách, všade je potřeba rychlá informace, jak se z daleka na peníz po-
dívá, aby každý hned věděl, co to je již dle barvy. Rohy peněz mají býti zakulaceny, jelikož 
ostré špičky se snadno přehýbají a neustálým jich rovnáním se utrhávají a rovnání peněz 
v některých úřadech a bankách zabírá ve[l]mi mnoho času. K uvážení dovoluji si navrhnouti 
následující tvary a velikosti papírových peněz: [umělec také nakreslil svoji představu čtyř 
nominálů, pozn. autora]: 5 Kč – velikost 9 × 6 cm, Barva po obou stranách červenavá. – 
10 Kč – velikost 10 × 6½ cm, Barva po obou stranách modravá. – 50 Kč – velikost 11 × 7 cm, 
Barva po obou stranách žlutavá. – 100 Kč – velikost 12 × 7½  cm, Barva po obou stranách 
zelenavá. – 500koruna 13 cm dlouhá, 8 cm široká barvy červeno-modré neb hnědé. 1,000ko-
runa 14 cm dlouhá, 8½ cm široká barvy fialové a t. d. Kdyby nebylo možno z techn. důvodů 
rohy kulatit, tož alespoň rovně zaříznou,t jak u 100korunovky naznačeno. Dvacetikoruny 
nejsou pak vůbec zapotřebí, neboť čím více druhů peněz, tím se to více plete, ztěžuje veškerou 
peněžní manipulaci a je drahé.

Kdybychom měli tento svérázný názor laika komentovat a vyvracet, zatížili bychom náš 
text sáhodlouhými argumenty a protiargumenty. Pisatel bohužel neměl ani trochu ponětí 
o určitých zákonitostech, kterými se tvorba papírových platidel a mincí musí řídit s ohle-
dem na platidla sousedních států, na finanční a technické podmínky vzniku těchto platidel 
atd. Palčivou otázku rozměru papírových platidel, u mincí pak průměr, hmotnost a min-
covní kov řešilo a dodnes řeší mnoho států, a ne vždy k vlastní spokojenosti. I v moderní 
československé monetární praxi se tato otázka opakovaně s novou emisí platidel vynořu-
je.143 Zajímavý je názor na kulaté „rohy“ platidel, který se objevuje snad periodicky.144 Ale 
i Klub samostatných obchodníků a průmyslníků v Praze V. 29. prosince 1926 protestoval, 
zejména proti kvalitě státovek: Z řad zájemců a členstva Klubu našeho došly nás četné stíž-
nosti na spoustu cirkulujících poškozených, roztrhaných a pak různým způsobem, namnoze 
velmi podivným, slepovaných papírových platidel, zejména státovek desíti a dvacítikoruno-
vých. S platidly takovými jest potom v hospodářském životě velká nesnáz také proto, že dle 
současných zpráv jsou vydávány obecenstvu i samotnými úřady státními, takže je na konec 
buď vůbec obecenstvo nechce, neb je přijímá s výhradou a nechutí. Pokud se týká platidel po-
špiněných, tu, po našem soudu, možno čeliti těmto nepřístojnostem a přivoditi nápravu pro-
stým jich stahováním čili když platidlo dostane se do rukou úřadu, více je do oběhu nedati. 
Jinak jest tomu u platidel potrhaných. Po našem mínění k roztrhání platidel dochází hlavně 
pro jakost papíru, z něhož jsou vyrobeny, a bylo by tedy záhodno již při tisku všech budoucích 

143 Viz např. ŠOUŠA, J. – ŠŮLA, J.: Peníze v proměnách moderní doby, s. 169 ad., 191, 195, 203
144 ŠŮLA, Jaroslav: O některých kuriózních návrzích na československá platidla. SZ, 1991, č. 64, s. 115–116 
(návrh Jána Kolesára na tisk papírových platidel se zaoblenými rohy z roku 1949).
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bankovek na to pamatovati, aby tisknuty byly na papíru dobrém, ohebném, snadno sklada-
telném a nikterak se snad při dvojím již přehnutí lámajícím.145

Ale i tento názor není objektivní a nemůžeme ho bez výhrad přijmout. Ve studovaném 
spisu je několik dokumentů o tom, jak si BÚMF nechával prozkoumat jakost bankov-
kového papíru nabízeného různými výrobci.146 Ale podstatu věci nalezneme v odpovědi 
BÚMF na dopis Klubu samostatných obchodníků a průmyslníků v Praze, vyhotoveném 
8. ledna 1927: Pokud jde o jakost papíru, připomínáme, že ve vlastním zájmu volíme vždy 
papír takové jakosti, aby bankovka při trochu šetrném zacházení vydržela několik let. Naše 
obecenstvo nelze však namnoze naučiti šetrnému zacházení s bankovkami.

Z uměleckých kruhů, které se přikláněly k moderně, zazněla již na jaře roku 1920 os-
trá kritika československých státovek, zejména těch, jejichž autorem byl Alfons Mucha: 
… měli jsme důvodné obavy už hned po převratu, že známky a peníze republiky budou se 
nepochybně podobati nepodařeným Matičním nálepkám a vignetám na ovocné šťávy. Toto 
proroctví dobře vidícího mládence se splnilo skvěle: na známky a papírové peníze si vybrali 
se znamenitým instinktem pana Muchu, který navrhl známky úrovně hůře než albánské. 
Bylo nutno udělati tuto zkušenost, a nyní je už snad možno oddati se naději, že vláda pana 
Muchu nikdy už takovými zakázkami obtěžovati nebude. Jestliže totiž sama vláda trochu 
ví, co to jsou známky a peníze, když to neví pan Mucha. Jestliže pamatuje na to, že známky 
a peníze jsou určeny oběhu, že jdou do celého světa, a že tu také mají znamenati náš stát.147 
Muchovy výtvory jsou pitomě napentličkovaný svéráz, nemají jasného ducha, jakého se 
u nás ukazuje vlastně tuze málo, protože pro samé vlastenectví se u nás moc zapomínalo na 
řádnou úroveň věcí, jež měly sloužiti k výrazu a povznesení našeho národního ducha, atd. 
Autor poukazuje na vhodné autory pro nové známky a peníze: Františka Kyselu, Jaroslava 
Bendu a Vratislava Brunnera – ti mají výtvarný ráz jadrný, velkorysý, světský a skutečně 
intelligentní. Bendovy bankovky se budou representovati vážně, charakteristiky, v dobrém 
smyslu svérázně a zároveň universálně, to jest tak, jako každá dokonalá bankovka jiných 
zemí. Dodržel podstatný požadavek: jasnost, splněnost, osobitost předmětu. Jeho bankovka 
je cele svou věcí, jako jelen je jelenem a lilie lilií a stolice stolicí. Trefit něco tak nutně sa-
mozřejmého, není jen tak obyčejnou věcí; k tomu je potřebí kus pořádného rozumu, a s tím 
se u nás v podobných úlohách dost zřídka potkáváme. Benda hezky ovládl plochu, pevně ji 
uchopil do ruky a dobře v základech vyčlenil, takže se mu v detailech nedala rozdrobiti. Na-
opak, detaily ještě tuživě zesilují a okrašlují podobu bankovky, neboť jeho bankovka je svou 
plnou realitou a nikoliv jen uměleckou čmáranicí na papíře.148

145 AČNB, fond NBČ, inv. č. 173, BÚMF – NB, sign. I-44-8/107.
146 Tamtéž, posudek na papír, který vypracoval 15. 10. 1919 Ústav pro zvelebování živností (Technologické prů-
myslové museum) Obchodní a živnostenské komory v Praze II; týž ústav 1. 7. 1920, 27. 7. 1929, 10. 11. 1920; 
13. 4. 1920 nabídka A. Sequense z Prahy a další korespondence s touto firmou atd.).
147 J. Č. [ČAPEK, Josef]: Známky, kolky a peníze. MUSAION : Sborník pro moderní umění, I. Praha 1920, s. 76–77.
148 František Kysela (1881–1941) je autorem realizovaného návrhu (avers i revers) státovky po 50 Kč II. emise 
(SÉM, J.: Papírové peníze, č. 216; BAJER, J.: Papírová platidla, č. 19) a nerealizované státovky I. emise 10 Kč 
(VÁPENKA, I.: Tvůrci, s. 68–69; NĚMEČKOVÁ, V.: Katalog, s. 76). Jaroslav Benda (1882–1970) je tvůrcem 
realizovaného návrhu (avers i revers) státovky po 5 Kč II. emise (SÉM, J.: Papírové peníze, č. 215; BAJER, J.: Pa-
pírová platidla, č. 18 – mylně uvádí, že byla původně navrhována jako státovka I. emise) a spoluautorem zlatých 
obchodních mincí (VÁPENKA, I.: Tvůrci, s. 18–19; NĚMEČKOVÁ, V.: Katalog, s. 73; STUPKA, Jiří: Jaroslav 
Benda jinak. M–R, 6, 2001, č. 6, s. 18–19). Vratislav H. Brunner (1886–1928) je autorem nerealizovaného návrhu 
na státovku I. i II. emise v hodnotě 1 Kč (VÁPENKA, I.: Tvůrci, s. 142–143; NĚMEČKOVÁ, V.: Katalog, s. 73).
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Dejme slovo ještě dvěma nesporným znalcům, dnes již legendám československé no-
tafilistiky, J. Sémovi a J. Pekárkovi. Julius Sém napsal o státovkách I. emise, že šlo o stá-
tovky krásné, avšak nedostatečně chráněné proti padělání.149 Měl samozřejmě pravdu, ale 
je třeba říci, že padělány byly státovky nejen československé výroby, ale i státovky vytiš-
těné v USA a v Rakousku. Jiří Pekárek již v roce 1979 bránil Muchovy státovky a ban-
kovky, když napsal: Po uplynutí života dvou generací je zcela bez pochyb, že účast tohoto 
velkého umělce byla pro československou ceninovou tvorbu okolností neobyčejně šťastnou. 
Vynikajícím portrétním uměním, smyslem pro kompozici, uměřenou monumentalitou i or-
namentální zdobností přispěl Alfons Mucha ke vzniku státovek, jejichž výtvarná hodnota se 
stala náročným měřítkem tvorby pozdějších grafiků. Tiskové provedení Muchových státovek 
zůstalo kvalitě návrhů mnoho dlužno.150

Později se nad vznikem československých papírových platidel velice fundovaně zamyslel 
a zeširoka rozvedl podmínky a tlaky, které jejich vznik formovaly. Uvedl, že jejich vydávání 
není věc jednoduchá ani levná, že v době jejich přípravy hraje velkou roli závislost emis-
ního ústavu na rozhodujících politických silách a státní administrativě. Bankovky mají vět-
šinou obrazový obsah, který se nějak dotýká politiky. Pohled na soustavu bankovek zpravidla 
napoví, v jaké atmosféře vznikaly. Československé státovky a bankovky od svých počátků 
v roce 1919 odrážejí osudy československého státu. Jsou i zrcadlem proměn výtvarného 
nazírání, najdou se mezi nimi díla vynikající výtvarností i technickým provedením, prů-
měrná i slabší. Československé státovky a bankovky vznikaly třemi možnými způsoby: 
v ateliéru tiskárny, zadáváním osvědčenému umělci a soutěžemi. Je třeba brát na vědomí 
různé výtvarné směry zastávané jednotlivými autory a také problém generační, který se 
projevuje nejen u autorů, ale i u členů hodnotících porot a schvalovacích vydavatelských 
míst. První československé státovky, které byly v neuvěřitelně krátké době několika málo 
měsíců vytištěny a vydány do oběhu, vypovídají o nelehkých začátcích československé měny 
v době, kdy mladý stát neměl vlastní ceninovou tiskárnu. Pekárek vysoce hodnotí přínos 
A. Muchy: Položil tak základ výtvarné úrovně československých papírových platidel. Mu-
chovy návrhy mají promyšlenou kompozici, uměřenou dekorativnost a především zobrazily 
slovanské typy jako protiklad germánských typů na bankovkách rakousko-uherských. Jeho 
návrhy z roku 1919 jsou v podstatě mistrovskými kolážemi. Grafické zpracování návrhů 
v ateliérech domácích obchodních tiskáren zdaleka neodpovídalo výtvarné kvalitě Mucho-
vých návrhů, tiskárny neměly dostatek času ani zkušeností.151 

Je třeba ještě říci, že státovky, jejichž vznik i emise předcházely vzniku definitivního 
státního znaku, pochopitelně tlakem času a jiných okolností nemohly vždy vyjadřovat 
specifiku národního ducha a nového státu, takže se na nich – kromě textu, případně pro-
zatímního státního znaku (tj. bez znaku Podkarpatské Rusi) – charakteristický národní 
duch mohl projevit jen sporadicky. Např. hodnota 100 Kč tak nese zleva doprava znaky 
Českých zemí a Slovenska a v podtisku drobnokresbu českého lva, hodnota 5 000 Kč 
dvouocasého lva, hodnoty 1 Kč a 5 Kč mají prozatímní státní znak, stejně jako hodnota 
50 Kč, na dvacetikoruně je hlava mladého legionáře a na líci desetikoruny jsou umístěny 
hlavičky husitských bojovníků. Tisícikoruna nese jednoznačně pečeť kosmopolitického 

149 SÉM, J.: Papírové peníze, s. 101.
150 PEKÁREK, Jiří: Šedesát let státovek Alfonse Muchy. HB, 24, 1979, s. 586.
151 PEKÁREK, Jiří: K výtvarnosti československých státovek a bankovek. In: NĚMEČKOVÁ, V. – PEKÁ-
REK, J. – ŠÚLA, J.: Nerealizované návrhy, s. 5–8 (také jako Rozšířená příloha SZ, 1991, č. 66). Obdobně TÝŽ: 
Malá galerie československých peněz. Umění a řemesla, 34, 1992, č. 4, s. 14.
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MATERIÁLYzobrazení, avšak na hodnotě 500 Kč, zhotovené Alfonsem Muchou, je na líci zobrazena 
rodina ze slovanského (českého) dávnověku, v pozadí se rýsují Hradčany, na reversu je 
státní znak a dva sokoli. 

Závěrem připomeňme, že otázka vzniku československých platidel zaujala celou řadu 
československých numismatiků, kteří o nich u příležitosti různých výročí pořádali výsta-
vy,152 publikovali své vzpomínky i dílčí články a studie – mnohé byly velice hodnotné. Toto 
bádání však ještě zdaleka není ukončeno. Domnívám se, že k němu přispívá i tato práce, 
na rozdíl od svých předchůdců jsem se pokusil o širší a souhrnnější pohled, umocněný 
rovněž tím, že jsem mohl čerpat z archivních pramenů, k nimž mnozí předchozí badatelé 
zřejmě neměli možnost přihlédnout.

Zusammenfassung

Tschechoslowakische Staatsbanknoten sogenannter I. Emission 
Jaroslav Šůla

Die Gewährleistung der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit des neuen tschechoslowakischen Staa-
tes und seine rechtliche Verankerung im Nachkriegsstaatensystem stellte die grundlegende Bedingung 
seiner Existenz. Da die Inflationsraten schnell gewachsen sind, stellte sich als erstrangige Aufgabe 
die Loslösung von der österreichisch-ungarischen Währung und der Aufbau einer eigenen tschecho-
slowakischen republikanischen Währung. Bereits zu Ende des Jahres 1918 setzte der Finanzminister 
JUDr. Alois Rašín den Gedanken der Abstempelung der österreichisch-ungarischen höheren Bankno-
ten und die Vorbereitung von eigener, tschechoslowakischer Währung. Auf dem Gebiet des tschecho-
slowakischen Staates befand sich damals keine Notendruckerei mit entsprechendem Maschinenpark, 
zugleich reichten die Ressourcen des geeigneten Banknotenpapiers und der Farben nicht aus. Für die 
Herstellung von Banknoten fehlte es an erfahrenen bildenden Künstlern, mangelhaft war auch die 
entsprechende Gesetzgebung. In den Jahren 1919–1920 gelang es schließlich die Emission von neuen 
Papiernominalen (1 – 5 000) zustande zu bringen, die in drei Staaten gedruckt wurden (Tschechoslo-
wakei, Republik Österreich und in den Vereinigten Staaten). Diese ersetzten die umlaufenden Staats-
banknoten und die Banknoten der österreichisch-ungarischen Währung. Der Verfasser dieser Studie 
legt detailliert die Entstehung und den Druck einzelner Nominale in chronologischer Reihenfolge 
dar und beschreibt Probleme, die die Sicherung der Entwicklung und Herstellung dieser Nominale 
im Kontext des Nachkriegsalltags brachte. Er weist auf die unzureichenden qualitativen Parameter 
der Währung hin, zugleich würdigt er die Subsidiärrolle dieser Zahlungsmittel bei der Verbreitung 
republikanischer patriotischer Gefühle auf dem ganzen Gebiet des neuen Staates. Die Banknoten be-
kräftigten ihre Inhaber (vor allem tschechischer Nationalität) in ihrer Loyalität zum neuen Staat und 
Regime. Ferner weist der Verfasser darauf hin, dass angesichts einer gewissen Unzulänglichkeit der 
Staatsbanknoten der I. Emission und der häufig vorkommenden Falsifizierung der Banknoten musste 
binnen kurzer Zeit eine weitere Serie (Staatsbanknoten II. Emission) vorbereitet werden, es sollten 
auch der Aufbau von eigener Notendruckerei, Errichtung der nationalen Zentralbank und Herausga-
be von neuen Banknoten gedeckt durch Gold in Angriff genommen werden. 

152 Např. STANKA, K.: Španielova galerie v Jaroměři. NL, 17, 1962, s. 21; KUCHAŘ, Milan: Výstava o budo-
vání československé měny po první světové válce. SZ, 1980, č. 31, s. 25–26; MAREK, Jan: Výstava Budování 
československé měny po první světové válce. NL, 36, 1981, s. 29–30; KAMHALOVÁ, Magdalena: 70 rokov čes-
koslovenských mincí. NL, 47, 1992, s. 59–63.


