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MATERIÁLY

Prostějovský rodák Ing. Karel hazura, spolutvůrce 
prvních československých papírových platidel

JARoSLAv ŠŮLA

Šůla, Jaroslav: Ing. Karel Hazura, a Native of Prostějov and Co-Creator of the First Czecho-
slovak Paper Money

The paper is concerned with the significant contribution of a Viennese Czech, Ing. Karel 
Hazura (1859–1941), vice-director of the Money Printing Works of the Austro-Hungarian 
Bank in Vienna, to the creation of the first Czechoslovak state paper money issued from 
1919 onwards and to the establishment of the Czechoslovak Money Printing Works in 
Prague. The paper draws on hitherto unknown archive sources and is a revealing contribu-
tion to the history of the origin of the first Czechoslovak paper money.
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Kdo je tvůrcem platidel? Akademický malíř, jenž namaluje návrh, který se pak musí pře-
nést na desku? Umělec, jenž vytvoří odsouhlasený sádrový návrh mince, který se musí 
v dalším procesu upravit k ražbě?

Takové bychom si mohli klást otázky i ohledně tvorby platidel ve 20. a 21. století. Po-
krok však prorazil i do našeho smýšlení i do tvorby platidel, uplatňují se počítače, a my se 
musíme zamyslet nad tím, zda je dosavadní chápání tvorby platidel správné. Dospějeme 
k nutnosti přijmout stanovisko, že existují tvůrci platidel v užším i širším slova smyslu. 
Nelze totiž vylučovat z tvorby starších mincí a papírových platidel např. řezače kolků, či 
rytce, kteří dováděli výtvarníkův obraz do fáze, kdy je možno papírové platidlo tisknout. 
Toto si uvědomil již Ivan Vápenka, když do své knihy Tvůrci československých platidel1 
zařadil biogramy např. Bedřicha Fojtáška, Štefana Grosche, Antonína Háma, Ladislava 
Jirky, Jana Mráčka, Miloše Ondráčka, Karla Seizingera, Ferdinanda Schirnböcka, Jindři-
cha Schmidta, Karla Wolfa či gilošéra Jindřicha Pukla. Jmenoval i Rudolfa Schmause. 
Schmaus dovezl do New Yorku potřebné materiály jako fotografie a nákresy a dohlížel 
u American Bank Note Company (dále ABNCo) na celkovou úpravu peněz. Vápenka 
nadhodil myšlenku, že za tvůrce československých peněz je nutno považovat i umělce, 
jejichž díla byla vytvořena pro zcela jiné účely, než byla tvorba platidel, ale přesto byla 
uplatněna na platidlech (Mikoláš Aleš, Petr Brandl, Karel Liebscher, Josef Mánes, Lud-
vík Šimek a další). S tímto názorem nelze než souhlasit. Ale připojujeme: za spolutvůrce 

1 VÁPENKA, Ivan: Tvůrci československých platidel 1919–1979. Hradec Králové 1980.
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československých platidel je nutno považovat i ty, kteří spoluzakládali československou 
(českou) mincovnu a tiskárnu platidel či se po léta starali o její bezporuchový provoz 
a permanentní rozvoj, ačkoliv stáli po léta v ústraní a na jejich zásluhy se již zapomíná.

Takový názor předpokládá vytvoření delšího seznamu pracovníků a zůstává úkolem 
budoucnosti vypracovat jej a po zásluze jednotlivé pracovníky zhodnotit. Jedním z těch 
pozapomenutých je i prostějovský rodák ing. Karel Hazura. V odborné literatuře o něm 
existuje – pokud je mi známo – pouze zmínka v základním díle o české notafilistice Julia 
Séma.2

Karel Hazura se narodil 27. října 1859 v moravském městě Prostějov. Nadanému ho-
chovi dopřáli rodiče dobrého vzdělání. Po absolvování reálného gymnázia odešel studo-
vat do Vídně na Technickou vysokou školu (1876–1879), kde také složil státní zkoušky 
z oboru chemie. Do prvého zaměstnání nastoupil na 1. chemickou laboratoř univerzity 
ve Vídni (1881–1882), poté se stal asistentem na vídeňské technice. Pracoval na katedře 
analytické chemie u prof. P. Weselského, poté u prof. A. Bauera., kde vznikly jeho první 
odborné publikace (1883–1889). Po šesti letech odešel do průmyslu, pracoval nejprve 
v chemické továrně v německém Erfurtu (březen 1889 – prosinec 1890), odkud 1. ledna 
1891 přešel vyučovat chemii a chemickou technologii do Čech na odbornou keramickou 
školu do Děčína a současně vyučoval na odborné škole sklářského průmyslu v Kamenic-
kém Šenově. Ale učitelství ho nelákalo a zakrátko (16. června 1891) nastoupil jako che-
mik do Tiskárny cenných papírů Rakousko-uherské banky ve Vídni, kde se stal roku 1901 
zástupcem ředitele. Při nástupu uvedl, že je „mocný“ českého jazyka a ovládá těsnopis. 
Dne 5. září 1899 se oženil s vdovou Marií Wolfovou, ale roku 1909 ovdověl. Podruhé se 
oženil s Růženou Marií Josefou Dostálovou. Profesně se zabýval uplatněním fototisku na 
bankovkách a cenných papírech a za své zásluhy v tomto oboru obdržel od Vídeňské foto-
grafické společnosti zlatou medaili. Organizoval také spolkový život rakouských chemiků, 
roku 1892 inicioval vznik Spolku rakouských chemiků a zde se také uplatňoval jeho orga-
nizační talent. Roku 1908 mu byl udělen Rytířský kříž řádu Františka Josefa.

V tiskárně cenin Rakousko-uherské banky (dále RUB) byl od 20. března 1891 zařazen 
jako technický úředník-chemik. Postupně stoupal v pracovním i mzdovém žebříčku. Roku 
1897 se stal členem komise pro podezřelé bankovky a od roku 1901 byl různými soudy žá-
dán o znalecký posudek zachycených falešných bankovek. Roku 1901 se stal náměstkem 
předsedy disciplinární komise tiskárny bankovek RUB; dne 28. října 1901 byl jmenován 
technickým inspektorem a prozatímním zástupcem ředitele tiskárny bankovek; roku 1903 
podnikl služební cestu do Německa; téhož roku byl jmenován znalcem C. k. patentního 
úřadu; dne 5. března 1904 byl ustanoven technickým vrchním inspektorem a definitiv-
ním zástupcem ředitele tiskárny bankovek. Roku 1906 studoval opět v Německu; o dva 
roky později se zúčastnil vídeňských porad delegací německých, rakouských a ruských 
státních tiskáren; ve dnech 8. až 21. června 1909 pobýval v Petrohradě na poradách tis-
kárenských chemiků; roku 1911 byl jmenován znalcem C. k. obchodního soudu ve Vídni; 
roku 1914 absolvoval studijní cestu do Lipska, Halle, Berlína a Drážďan. Od 1. ledna 1915 
byl jmenován místoředitelem tiskárny cenin ve Vídni, posléze ředitelem tiskárny cenných 

2 SÉM, Julius: Papírové peníze na území Československa 1762–1975. Hradec Králové 1977, s. 101. Zde však, 
snad tiskovou chybou, došlo ke zkomolení jeho jména (Mazura). Mirko Valina se ve svém článku o Hazurovi 
vůbec nezmínil. Srov. VALINA, Mirko: Tiskárna bankovek. In: Deset let Národní banky Československé : Jubilejní 
publikace o československé měně, o činnosti Národní banky Československé, o stavu a vývoji národního hospodář-
ství Československé republiky. Praha 1937, s. 123.
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papírů ve Vídni (Bankgasse 3). V tiskárně RUB a Rakouské národní banky se věnoval 
chemicko-technologickým problémům tisku bankovek a cenných papírů, jeho práce na 
poli výroby cenných papírů fotomechanickou cestou umožnily cedulovému ústavu ve 
Vídni plnit mimořádné úkoly při tisku válečných papírových platidel a inflačních platidel 
poválečné doby. Dopisem ze dne 28. prosince 1919 odmítl Hazura převzetí do služeb ČSR 
a setrval ve služebním poměru RUB. Zemřel ve věku 82 let dne 20. února 1941 ve Vídni.3

Bankovní úřad ministerstva financí (dále BÚMF)4 navázal s Hazurou kontakt v roce 
1919, zřejmě již v době, kdy bylo rozhodnuto o skončení tisku poukázek Zemské banky 
království Českého.5 Jak došlo k tomuto kontaktu, nevíme. Je ale dochována svrchovaně 
zajímavá a všestranná korespondence úředníků BÚMF (hlavně K. Kučery)6 s Hazurou, 
který se se svolením generální rady banky snažil pomoci radou i svým vlivem při realizaci 
tisku státovek I. emise.7 Pokyny pana inženýra jsou psány většinou ručně, s většinou cha-
trnou znalostí českého pravopisu, někdy jsou až nesrozumitelné. Je to ovšem také jazy-
kový doklad znalosti rodného jazyka vídeňských Čechů a drtivého tlaku němčiny.

První smlouva o spolupráci s Hazurou dochována není. Po vydání všech nominálů 
I. emise československých státovek prováděl Hazura posudky na již zachycené podezřelé 
exempláře nedávno vydaných československých státovek, zajišťoval ve Vídni další plotny 
i dotisky státovek a radil při budování a zařizování speciálního grafického ústavu pro 
budoucí československou státní cedulovou tiskárnu. První smlouvu uzavřel BÚMF s Ha-
zurou pravděpodobně v květnu 1919, dne 25. října 1919 mu bankovní výbor na návrh 
vrchního ředitele A. Nováka prodloužil smlouvu za stejných podmínek na další tři měsíce 
a dnem 1. května 1920 BÚMF změnil dosavadní smlouvu (jež končila 30. 4. 1920) na Ha-
zurův návrh tak, že měl obdržet za běžné technické práce a porady stálý měsíční honorář 

3 WEGSCHEIDER, Rudolf: Ing. Karl Hazura. Zu seinem 60sten Geburtstag. Oesterreichische Chemiker-Zei-
tung 22, 1919, č. 21 (Sonderabdruck), s. 1–4; Tamtéž 32, 1929, s. 180; Österreichisches Biographisches Lexikon 
1815–1950, 6. Wien 1957, s. 229; Bankhistorisches Archiv der Österreichischen Nationalbank (dále BAÖN), 
Status der Beamten, H 5, s. 1536–1547. Další podrobnosti o životních osudech Hazury nejsou k dispozici.
4 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. května 1919 o organisaci Bankovního 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 československého. Praha 1919, s. 339–346; 
POSPÍŠIL, Vilém: Bankovní výbor a Bankovní úřad ministerstva financí : Ročenka československé republiky, I. 
Praha 1922, s. 273–274; SVOBODA, Prokop: Správa cedulové banky po stránce osobní. In: Deset let, 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 minis-
terstvu financí a jeho politika na Slovensku. In: Ľudia, peniaze, banky : Zborník príspevkov z konferencie Ľudia, 
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.
5 Srov. ŠOUŠA, Jiří – ŠŮLA, Jaroslav: Poukázky Zemské banky království Českého – neemitovaná první česko-
slovenská papírová platidla. Časopis Společnosti přátel starožitností 118, 2010, s. 33–51.
6 Karel Kučera (1874 – s. d.), manažer centrální banky. Dne 1. 8. 1899 nastoupil do Rakousko-uherské banky, 
odkud přešel v roce 1919 do Bankovního úřadu ministerstva financí v Praze. Zde se stal 1. 4. 1920 ředitelem 
a 1. 10. 1921 náměstkem vrchního ředitele. Do výslužby byl přeložen k 1. 5. 1935. Od roku 1927 oficiálně zastu-
poval vrchního ředitele Národní banky Československé (dále NBČ), Augustina Nováka. Archiv České národní 
banky v Praze (dále AČNB), fond NBČ, sign. S3-B6-R1-P2-K48 (osobní výkaz Karel Kučera); Deset let, s. 70 
(portrétní fotografie).
7 O československých státovkách I. emise vedle výše uvedené knihy J. Séma viz ŠŮLA, Jaroslav: Československé 
státovky tzv. I. emise. Historica : Revue pro historii a příbuzné obory 4, 2013, č. 1, s. 23–64.
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1000 Kč a za cestovní den nebo den pobytu v ČSR denní diety 200 Kč, ale odpadly mu 
další cestovní náhrady, a za zvláštní práce by obdržel honorář dle dohody.

Dochovaná korespondence došlá do Prahy začíná v květnu 1919. Hazura přijel 
5. května do Prahy, jednal s ministrem Rašínem a byl jmenován jeho konsultantem pro 
tisk československých papírových platidel. Protože bankovní úřad téměř současně zadal 
či připravoval zadání tisku všech proponovaných devíti hodnot (1 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 
50 Kč, 100 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč, 5 000 Kč) a prakticky ke všem se Hazura průběžně vyja-
dřoval, vyskytuje se mnohdy v korespondenci s jedním datem problematika více nominálů 
státovek, čímž vzniká částečně nepřehledná situace. Tato korespondence úředníků BÚMF 
s Hazurou, která nebyla doposud odborníky pro dějiny československé numismatiky vy-
těžena, přináší velké množství neznámých detailů, které velice dobře osvětlují dobu, lidi 
a problémy vzniku prvních československých státovek, kdy nebyla nouze o četné napjaté 
až dramatické situace. Navíc korespondence dokládá velký podíl vídeňské Tiskárny plati-
del RUB na realizaci prvních československých papírových platidel uvedených do oběhu, 
státovek I. emise – větší, než bylo dosud československými notafily tušeno.8

Kontakt mezi ministrem financí Rašínem a viceguvernérem RUB Ferdinandem Wim-
merem v záležitosti technické pomoci byl navázán zřejmě nejdříve telefonicky a poté pí-
semně přípisem Rašína ze dne 8. května 1919. Potvrzuje to dopis viceguvernéra datovaný 
ve Vídni 22. května 1919, který zároveň blahovolně vyjadřuje povolení: Mit Bezug auf 
die geschätzte Zuschrift vom 8. ds. Mts. […] beehre ich mich mitzuteilen, dass die Bank 
gerne bereit ist zu gestatten, dass die Beamten, Faktoren und das technische Personal der 
Bankdruckerei, insoweit sonstige, die Bankdruckerei bescheftigende Arbeiten dies zulassen, 
unter Leitung des Herrn Vizedirektors Hazura vorbereitende Arbeiten für den Druck tsche-
choslovakischer Staatsnoten gegen Ersatz der der Bank hiedurch erwachsenden wie immer 
gearteten Kosten durch das Tschechoslovakische Finanzministerium leisten.

Dne 7. května 1919 BÚMF informoval Úřad plnomocníka ČSR ve Vídni, že pan mís-
toředitel Hazura, vedoucí úředník tiskárny Rakousko-uherské banky, byl pověřen vedením 
přípravných prací pro výrobu československých státovek. Téhož dne byl odeslán dopis Vác-
lavu Formánkovi, inspektoru RUB, s informací, že československé ministerstvo financí 
jmenovalo pana místoředitele Hazuru technickým poradcem pro chystaný tisk státovek. 
Rakousko-uherská banka projevila ochotu, že dovolí prováděti přípravné práce, zejména 
výrobu desek, ve své tiskárně. Technický dohled a sprostředkování převzal by v tomto pří-
padě pan místoředitel Hazura. Vám pak ukládá se organisace a vedení dozoru nad těmito 
přípravnými pracemi a předpokládá se, že tyto práce budou vykonávány se stejnou pečlivostí 
a opatrností, jaká je obvyklá při výrobě bankovek Rakousko-uherské banky. Bližší podrob-
nosti sdělí s Vámi pan místoředitel Hazura, jenž převzal také úkon intervenovati u správy 
Rakousko-uherské banky. Následujícího dne pak poslal dopis Hazurovi se žádostí o za-
slání jeho osobních dokumentů a požádal jej o tři podobizny, aby bylo možno opatřit pro 
něj pas k cestám z Vídně do Prahy a nazpět, a současně ho požádal, aby se osobně dostavil 
do pasové kanceláře ministerstva zahraničních záležitostí v Praze.

Již 10. května sděluje Hazura doporučeným korespondenčním lístkem adresovaným 
řediteli K. Kučerovi, že Předevčeri ráno byl jsem u pana místoguvernéra a oznámil mu, co 
se té nové věci týče. Těší mě, že Vám mohu psáti, že pan mg. velmi ochotně se ke všemu staví. 

8 Korespondence je uložena in: AČNB, fond NBČ, inv. č. 171, BÚMF, sign. I-44-2/101 (složka 1); Tamtéž, 
inv. č. 171, sign. I-44-3/102 (složka 1).
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Buďte tak laskav a vyhotovte brzy dopis od pana ministra Dr. R. na pana m. g. té nové věci 
se týkající. Dále uctivě žádám, by české vyslanectví ve Vídni brzy dostalo známost o mém po-
volení co tech. por. a by mu nařízeno bylo, aby psání na pana ministra a neb na Vás zavřené 
od mě přijímalo a je kurírem do Prahy poslalo. V otevřeným psání nemohu o duležitých vě-
cích mluviti. Poslední žádání mé jest, by jste velectěný pane vyslanectví zdejšímu psal, bych 
dostal brzy kurírní pas. 20. května bych zase rád do Prahy jel.

A 12. května poslal doporučený korespondenční lístek, ve kterém píše: K té nové věci 
[tj. státovka 5 000 Kč] potřebuji štít státní. Jest to jistě lev bez koruny. K podtisku potřebuji 
také moravskou orlici a slezského orla. […] Dále musím věděti, jestli firma v Liberci má 
offsetní stroje a kolik jich má.

Následují nedatované korespondenční lístky adresované řediteli Kučerovi. V jednom 
Hazura oznamuje příjezd do Prahy s panem Formánkem a přinesou prý všechno, co po-
třebuje St. v Liberci.9 Dále slibuje přinést fondy pro p. řed. Geistlicha10 a návrh pro 20 K. 
Závěrem žádal uctivě, ať pan kontrolor Šmaus 11 nezapomene obstarati byt pro nás v hotelu. 
V dalším píše: Žádám uctivě, mě psáti, jaký trestní § má míti připravovaná státovka. Potře-
buji tento text nutně. Tři originalní plotny jsem již vyhotovil. Pan malíř Ju. jistě již předělal 
svůj náčrt.

Další pracovní cestu do Prahy podnikl Hazura začátkem června 1919. František Hla-
vinka, revident Bankovního úřadu ministerstva financí, požádal 28. května vrchního ko-
misaře ministerstva financí Karla Kučeru o zajištění tří separátních pokojů pro Hazuru 
a dva jeho průvodce. Jednalo se o posouzení a převzetí návrhů Alfonse Muchy, který byl 
také písemně vyzván, aby je předal doručiteli dopisu nebo sdělil, kdy si pro ně může zříze-
nec přijít; bližší podrobnosti nejsou uvedeny.

Dne 6. června 1919 Hazura referoval: Jak jsem Vám slíbil, psal jsem včerá odpoledne 
tiskárně Stiepel v Liberci, že dostane za několik dní plotny k tisku. Čekám na odpověď, bych 
vědel, mám-li poslati plotny slevané, neb neslevané. Milejší by mě bylo, kdybych mohl poslati 
měděné kůže, které si v Liberci sami zpraví. Psal jsem jím, že papír dostanou z Prahy, a barvy, 
že pro ně obstarám u firmy Kast a Ehingera ve Vídni, bych jistě věděl, že ty samé barvy 
zpotřebují, jako firma Haase.12S plotnamy póšlu pana Hlavinku a pana insp. Formánka. 
Chcete li ale, velectěný pane ředitele místo pana Formánka, kterého také ve Vidni potřebuji, 
jiného videňského pana poslati, tak mi to laskavě v útery po sv. dušních svatkách telefonujte.

Dnes jsem poslal s kurýrskou poštou na Vaší adresu plotnu originální a žádám uctivě, by 
jste ji poslal k firmě Haase. Oni již vědí, co s tím začati mají. Panu kontr. Sichrovskému 
račte říci, by se o to staral, ať náš pan Rieger zařídí tisk červené plotny pětikoruné. Neškodí 
nic, když u Haase tisknou několik set archů bílého papíru tuto plotnou napřed, by se naučili 
s ní pracovati. V sobotu musí býť s tím hotoví a v ponděli, 16. t. m. může pan Rieger jeti do 
Liberce. Plotna pro stovku jest hotova a velmi dobře vypadla.

9 Tím míněna liberecká tiskárna Gebrüder Stiepel, která tiskla státovky po 5 Kč a štočky dodávala právě vídeň-
ská tiskárna RUB.
10 Emil Geistlich (1870–1922) byl zprvu faktorem tiskárny Politika a později jejím ředitelem. V pražské tiskárně 
Politika se tiskla první československá státovka v hodnotě 100 Kč.
11 Rudolf Schmaus (1876–1966). O Schmausovi krátce in: ŠŮLA, J: Československé státovky, s. 46 (pozn. 88).
12 O firmě A. Haase krátce in: ŠŮLA, J: Československé státovky, s. 33 (pozn. 38); podrobněji Industrie-Com-
pass, V : 1920/21. Wien – Prag – Leipzig 1921, s. 2332; Der Annahof in Wort und Bild. Eine Monographie des 
Hauses A. Haase in Prag. Prag 1908; ŠŮLA, Jaroslav: Vzpomínky na práci v „házovské“ tiskárně. Sběratelské 
zprávy (= SZ) 38, 1982, s. 17–20.
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Za týden (13. června 1919) píše další pokyny: Reprodukce plotny stovky olovem dosti 
dobře se zdařila a těší mě, že Vám mužu psáti, že pání Formánek a Hlavinka zýtra 20–30 plo-
ten do Prahy přivedou, které se v „Politice“ hněd do práce dáti mohou. Panu vrchnímu fakto-
rovi Rieger-ovi jsem psal, by se u Vás v pondělí o 8 hodině hlásil a o poukázku žádal, s prácí 
u „Politiky“ začati. Firmě Haase jsem psal, by páni drželi, co mě slíbili a by dali panu Rie-
ger-ovi knihtiskový stroj, by mohl začiti se zařízením obrazové plotny pěti-korunné. Pan Rie-
ger ať zůstane v Praze ješte deset dní, by mohl práce u stovky a 5ky zaříditi. Pro stovku bylo 
by to pěknejší kdyby pod obrazem zadní strany jiný podtisk byl. Ten nynější, dvojí podtisk 
ruší velmi obrazoví tisk. Jest-li obraz modrou, neb fialkovou barvou tisknouti budeme, uvi-
dím zýtra, poněvadž ráno se ješte děla ortochromatický negativ, podle kterého se řídit mohu. 
Strašné by to bylo, kdybych zýtra uviděl, že podtisk nynější by se nemohl vzýti, a kdyby jsme 
z novu začiti museli. Práce jde u Haase pomalu, jak jsem od p. Rieger-a slyšel. Buďte tak las-
kav pane řediteli a tlačtě na ně, by se zrychlili. Jak se nám vede s papírem. Máme ho již dosti?

Firma Stiepel v Liberci mě psala, že nám dá 6 strojů (Zweitourenmaschinen), který jsou 
v místnosti, ku které jen jediné dveře dou. Bylo by tam práce dobrá a mohly by jsme celou 
5korunu dělati knihtiskem. Poněvadž ale firma Haase tiskne kameno- a knihtiskem museli 
by jsme tisky Haase a Stiepla poznačiti a jmenovali bychom tisky Haase první náklad a tisky 
Stiepla druhý náklad. Byl by jste s tím zrozumněn? Jakou barvu určil pan ministr pro text. 
Muže byt šedivý, neb zůstal při modré barvě? Čisličiny pro stovku jsou v útery hotové a mohl 
bych je poslati ve čtvrtek. Mohlo by to ale byt, přinesl bych je sebou v sobotu, proto že chci 
21. t. m. do Prahy jeti. Znak (lvík), text, a trestní § pro 5 korunu bude v útery hotov. Mám 
ho poslati, aneb má to čas až do soboty? Páni Formánek a Hlavinka přivezou tiskové obra-
zové plotny pro pětinu, potom matrice pro zadní stranu a plotny pro podtisky přední strany. 
Buďte tak laskav, velectěný pane řediteli a dejte dvě plotny pro podtisky přední strany k firmě 
Haase a jednu matricu ploten zadní strany. Ty ostatní plotny nechejte u Vás. Poněvadž v Li-
berci ještě začiti nemužeme, pošlete pana Hlavinku zase do Vídně a naříďte mu, by se mnou 
v sobotu jel. Doufám že přinesu již plotny obrazové pro 20-korunu. Bylo-li Vám libo, jel bych 
sám do Liberce, bych s firmou Stiepel všecko vyjednal. Budeme jistě již dosti papíru mýti 
u konci června. Páni F. a Hl. přivedou také barvy do Prahy, poněvadž u Haase dost barvy 
nemají.Co se 50-koruny tyče, tlačte v. ct. p. řediteli na firmu Haase aby nebraly víc než 6 až 
7 tisků, by jsme brzy byli hotovy. Buďte tak laskav a odporučte mě u pana vrchního ředitele 
Nováka a odpustě mojí špatnou češtinu.

Začátkem června 1919 v Praze dostali zprávu od majora dr. Černého z Vídně, že se 
tam dějí přípravy k falšování našich státovek. Bankovní úřad vyzval dne 7. června Václava 
Formánka, inspektora RUB, aby zjistil, jak mohly tyto zprávy vzniknout a šířit se (prav-
děpodobně prý ale asi vznikly na základě příprav pro tisk československých státovek ve 
Vídni), a žádal, aby při kontrolních opatřeních vynaložil všemožnou péči, by bezpečnostní 
kontrolní opatření v nějakém ohledu neselhala a byl si vědom ohromné zodpovědnosti, která 
na jeho bedrech spočívá a jaké nedozírné a náš hospodářský život ochromující následky 
by nějaká mezera v kontrolních opatřeních Vámi řízených mohla mít. Oslovený odepsal 
9. června a v Praze si mohli jeho odpověď přečíst již o čtyři dny později. Označil zprávu za 
lichou, postrádající veškeré podstaty, ale připustil, že se prý v Budapešti chystají, jakmile 
vyjdou nové české státovky, je padělat. Bezpečnostní a kontrolní opatření v Tiskárně cen-
ných papírů RUB při prováděných zde přípravách jsou taková, že ani jednotlivému odborně 
zaměstnanému jedinci není dána možnosť ani postupem a dělením práce jednotlivosti ban-
kovky neb cedule si učiniti přístupnými.
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Dne 7. července 1919 byla dána do oběhu první československá státovka I. emise, sto-
koruna (Sém č. 211).13 Korespondence mezi BÚMF a Hazurou byla nyní zaměřena na 
další nominály. Z korespondence opět vyplouvají na povrch neznámá fakta, úvahy a do-
poručení, z nichž ne všechna byla akceptována.

Dopis ze 14. července 1919 uvádí: Odpusťte, že Vám dnes píšu německy. Mě to jde lehčej, 
a já mám dnes ještě mnoho práce a chci býti s tímto lístem brzo hotov. Práce na pětitisíciko-
runě nepokračuje dobře, i když ji začali před deseti týdny (problémy s plotnami pro měditisk, 
texty, galvanizací, 3× se musel opravovat polský a rusínský text aj.), v ateliéru měli mnoho 
práce na rakouských a německých bankovkách. Výsledek tohoto je neuspokojujícího úsilí 
(tj. nátisk) přiveze inspektor Formánek k nahlédnutí do Prahy. Pokud by nátisk nevyhovoval, 
potřeboval by ještě 4 týdny práce na vylepšení této státovky. Mit einem Worte, die 5000er 
Arbeit hat nichts gutes gebracht. Štočky pro desetikorunu a pětistovku jsou hotovy. V pátek 
po osmé hodině přijde do Bankovního úřadu, kde si budou moci promluvit. Přinese také – 
kromě jiného – nový návrh pro přední stranu dvacetikoruny a pro reversní stranu pětistyko-
runy. Nechal opravit štoček pro pětikorunu. Politika ať dělá přední stranu v knihtisku. Jeli 
to možno ať dělá jeden tisk v irisu. Firma Ott14 dostane celou desítku. Napřed udělá pokus 
zdá-li obrazovou plotnu dobře vytiskne v offsetu. Podaří-li se to, ať dělá podtisk a obrazo-
vou plotnu v offsetním tisku, cenné poznámky v knihtisku. Přední stranu také muže dělat 
v offsetním tisku. Obrazovou plotnu a hlavní plotnu přední strany ať dělá v irisu. Formát 
papíru ať vezme dle svého mínění.

Delší dopis napsal z Vídně s datem 23. července 1919, v němž uvádí: 10 K budeme také 
tisknout v irisovem tisku. Rád bych byl, kdyby pan Geistlich si také zařidil irisovky. Firma 
Unie15 prý ji má a kdyby pan Geistlich v irisu tisknout nemohl, museli by jsme na to mýsliti, 
že dáme Unii tak část dvacítky. Tlačte trochu na pana Geistlicha. Vzorkové tisky na 20 K 
a 10 K které ještě schází pošlu za několik dní. Přední stranu 20 K dal jsem panu malíři 
Dr. Junk-ovi16, zadní stranu 500 K dal jsem panu malíři Rössler-ovi17 do práce. Poněvadž 

13 Zde i níže odkazuji na práci SÉM, J.: Papírové peníze.

14 Tiskárna Otto a Růžička z Pardubic. Archivní fond tiskárny (Otto a Růžička, knihtiskárna, Pardubice) je 
uložen ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Jeho časový rozsah pokrývá dobu let 1900–1951 a obsahuje 
mj. obchodní korespondenci z let 1929–1949.
15 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 byla přeměněna na ak-
ciovou společnost. Roku 1919 disponovala akciovým kapitálem ve výši 2 miliony Kč. Předsedou správní rady byl 
v roce 1920 Jan Vilím, místopředsedou Gustav Kugler, členy Otto Kretschmer, Josef Urban, František Bílý, Josef 
Schrötter, Karel Duschek, Edm. Kaizl a Přemysl Šámal. V roce 1920 uváděla 550 zaměstnanců, elektromotor 
350 HP, provádění sazečských, tiskařských a knihvazačských prací. Srov. Industrie-Compass, 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, 1963.
16 Rudolf Junk (1880–1943), grafik. Studoval germanistiku a keltskou filologii na vídeňské univerzitě, kterou 
roku 1903 ukončil získáním akademického titulu PhDr. V letech 1903–1908 navštěvoval vídeňskou Akademii 
výtvarných umění. Od malířství však brzy přešel na grafiku, přičemž se přednostně věnoval dřevořezbě. Od roku 
1909 spolupracoval s Rakouskou státní tiskárnou, připravoval bibliofilské tisky, navrhoval cenné papíry a ban-
kovky, především za použití gilošové techniky, a řadu známek. Zabýval se rovněž užitou grafikou – ex libris, přání 
k různým příležitostem aj. Za jeho hlavní dílo je považováno Sechszehn kleinen Lieder von Goethe (1918–1923) 
zhotovených technikou dřevořezby. V období let 1912–1918 byl členem umělecké rady Akademie hudby a uži-
tého umění ve Vídni, v letech 1924–1943 ředitelem vídeňského Grafického pedagogického a výzkumného ústavu 
a podílel se na řadě bibliofilských tisků. OBERMAYER-MARNACH, Eva (Hg.): Österreichisches Biographisches 
Lexikon 1815–1950. Graz – Köln 1962, s. 152.
17 Malíř Rudolf Rössler byl zaměstnáván jako smluvní pracovník Tiskárny Rakousko-uherské banky ve Vídni.
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ale 500 K má býti ještě težší pro paděláka, než ty menší cenny, rád bych nechal udělat zadní 
stranu podle jiného způsobu. Mluvil jsem o tom dnes s panem rýtcem Schirnböck-em 18 
a ptál se ho, za který čas by pěkně vyvedl zadní stranu v způsobu dřevotiském. On k tomu 
potřebuje šest až 8 týdnů a stojí ta práce 12 000 tisíc č. sl. korun. Mohly-by jsme tak dlouho 
čekati? […] Osobně žádám Vás, velectěný pane řediteli pro mně a pana insp. Aufreitera19 by 
jste nám vyplatil polovici licencního poplatku za upotřebení naši metody při 5 K, 10 K, 20 K, 
100 K, 500 K a 5 000 K v Praze a v česko slovenských korunách. Muj podíl při každé státovce 
je 4 000 K a Aufreiteruv podíl je 3 000 K. Pan Nadherny si bere 4 000 K a pan Peterson 
dostává 1 000 K. Licenci jsme čitaly v neměcko-rak. korunách. Pro mě uložte tedy laskavě 
8 000 č. sl. korun na mé konto u Živnostenské banky v Praze, a pro pana Aufreitera (Jan 
Aufreiter) uložte 6 000 č. sl. korun na vkladní knížku Živnostenské banky v Praze. My dvá, 
kteří práci českou držíme dohromady máme podle mého mínění právo, to od Vás, velectěný 
pane řediteli uctivě žádati. My jse bojíme, že Německo-Rakousko musí udělati státní ban-
kerot a že bychom stratili oba všecko, co jsme si namahavě vypracovaly. (Stojíte-li ale, pane 
řediteli na tom stanovišti, že obrazová plotna pěti koruny již byla hotová, než jsme dostaly 
českou práci, tak plaťte nám o šestinu méně [Tato věta je v dopise přeškrtnuta samotným 
pisatelem, pozn. aut.]. Páni Nádherný a Petersson dostanou jejich poplatek v něm. rak. ko-
runách. Obá pání nemají, jak je znám, úmysl, si něco schovati a ušetřiti. Co se týče práce 
5 000 K, dovoluji si nasledovné hlasiti: Dnes v poledne začneme s tiskem čtvrté knihtiskové 
plotny a v sobotu počnu měditiskem na dvou strojích. Udělá li každý stroj denně 2 000 archů, 
jsou to denně 2×8 buntů.20 Mám s posílkou čekati až budou 100 buntů hotovy. Nemáte pro 
začátek dost s 50 bunty? Pro Unii bohužel dnes nic hotového nemám. Ochraná plotna pro 

18 Ferdinand Schirnböck (1859–1930). Vyučil se mědirytcem, v letech 1878–1870 studoval vídeňskou Školu 
pro umělecká řemesla, v letech 1880–1886 speciálku pro mědirytce Akademie výtvarných umění ve Vídni. Od 
roku 1887 žil v Buenos Aires, kde se v tiskárně bankovek a cenin specializoval na rytí bankovek a poštovních 
známek. V roce 1893 se vrátil do Vídně a začal pracovat v Tiskárně cenin Rakousko-uherské banky. Byl též pro-
fesorem mědirytectví na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Stal se autorem rytiny rubu padesátikorunové 
československé státovky II. emise (s datem 12. 7. 1922), kterou navrhl František Kysela. V roce 1929 došlo z po-
pudu Maxe Švabinského k zadání provedení rytin pro obě strany československé stokorunové bankovky (s datem 
10. 1. 1931, autor Max Švabinský). Schirnböckovi bylo již 70 let, ale svého úkolu se zhostil výtečně. Později 
se ukázalo, že tato bankovka se stala nejpozoruhodnější bankovkovou rytinou, jakou vytvořil; Max Švabinský 
zvláště oceňoval rytinu reversu bankovky (VÁPENKA, I.: Tvůrci, s. 106–107).
19 Jan (Johann) Aufreiter (1866 – s. d.) se narodil ve Vídni v německé rodině, jež však měla domovské právo 
v Praze. Absolvoval měšťanskou školu a dva ročníky Umělecko-průmyslové školy ve Vídni. Jedenáct let pracoval 
jako kreslíř a malíř u Carl Geylinga dědicové (malování a leptání skla) a přibližně pět let byl vedoucím repro-
dukčního ateliéru firmy C. Angerer & Göschl. Dne 1. 3. 1897 nastoupil do tiskárny bankovek Rakousko-uherské 
banky jako technický úředník, kde byl roku 1906 jmenován technickým kontrolorem, 1908 technickým vrch-
ním kontrolorem, 1914 technickým inspektorem a poté vrchním inspektorem. Působil také jako soudní znalec 
v oboru pravosti platidel. Ve své práci byl nepochybně úspěšný, o čemž svědčí propůjčení zlatého záslužného 
kříže s korunou v roce 1909. Od 1. 3. 1922 byl pověřen technickým vedením tisku státovek a dne 1. 6. 1922 byl 
Aufreiter jmenován definitivním úředníkem s titulem ředitele tehdejší tiskárny státovek BÚMF. Podílel se na 
budování objektu tiskárny, jejím technickém vybavení i přípravě řady papírových platidel a cenin. Do výslužby 
odešel v časném podzimu 1935, přičemž mu bankovní rada NBČ vyslovila poděkování za mimořádné zásluhy 
o vybudování tiskárny bankovek a za její svědomité, vzorné a úspěšné vedení. Jeho nástupcem se stal od 1. 10. 1935 
ing. Mirko Valina. V penzi přesídlil Aufreiter do Znojma, jehož německé prostředí mu nepochybně více konve-
novalo, neboť veškerou korespondenci vedl německy a jeho znalosti českého jazyka evidentně nebyly bezpečné. 
Zemřel roku 1940, či později. Srov. BAÖN, Lebensbuch Johann Aufreiter, 1901–1914, fol. 290–193; AČNB, 
Osobní výkaz Jan Aufreiter.
20 Vytištěné bankovky / státovky se v tiskárně balí po sto kusech do balíčků a po deseti balíčcích (tj. 1 000 ku-
sech) do svazků (tzv. bundů).
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jednu stranu je dnes v práci u Gergely-ho.21 Kdyby pání Formánek a Hlavinka dnes nemu-
seli do Prahy, byl bych je poslal a v sobotu. Ale firma Haase musí mýti ochrané tisky pr 5 K; 
nemají tam žádnou reservu.

S panem Hlavinkou pošlete mi několik hotových 1 K a 5 K pro Vykuse. Ku konci tohoto 
psaní, jehož chyby laskavě odpusťte, musím Vám, velectěný pane řediteli něco nepříjemného 
hlasiti. Úředníci a dělníci, kteří pracuji při české věci jsou velmi mrzutí, že posud tak málo 
mouky a žadný cukr nedostaly. Včera přišla deputace ke mně, a podala mně prosbu, kterou 
s tímto listem Vám posílám. Pujde-li tak dál, nebudou dělníci chtít pracovati při české věci 
a velmi mrzuté by to bylo, kdyby mě u měditisku dělali překážky. Žádám tedy uctivě, by jste 
nechal pana Hlavinku koupiti 500 kila kostkového cukru, a dále maso a sádlo a mouku by 
jste nám poslal. Cukr by p. Hlavinka mohl sebou přivézti.

Ke zmíněným požadavkům Hazury na zásilky potravin pro dělnictvo tiskárny RUB ve 
Vídni je třeba poznamenat, že Rakouská republika byla těsně po skončení 1. světové války 
ve velmi špatném hospodářském stavu, mnohem horším, než byly české země. Hospodář-
ský kolaps bylo možno pozorovat zejména ve Vídni. Československo bylo relativně konso-
lidovaným státem, ale Rakousku hrozily hlad a bouře a dohodoví státníci se báli, že zemi 
zachvátí bolševismus a jednotlivé rakouské země se odtrhnou a připojí k Německu. Na-
léhali na ČSR, aby zásobovala jižního souseda zejména uhlím, v srpnu 1919 požadovali 
pro Rakousko až 730 vagónů denně. Nátlak Dohody byl silný. Prezident Masaryk a Beneš 
si uvědomovali jednak nutnost vyhovět Dohodě a demonstrovat konsolidaci ČSR, jednak 
nutnost budovat přátelské vztahy s Rakouskem, aby bylo isolováno od nebezpečného ně-
meckého souseda, neboť v opačném případě by se situace ve svých důsledcích obrátila 
proti naší republice. Proto také návštěva rakouského kancléře Rennera v Praze 10. ledna 
1920 byla vítána, i když veřejné mínění v ČSR se obracelo proti dr. Benešovi, který však 
situaci domýšlel mnohem dále. ČSR dováželo v roce 1919 i později do Rakouska suroviny 
a jídlo, přispělo ke konsolidaci tohoto státu a střední Evropy a hlasovalo pro jeho přijetí 
do Společnosti národů. Bankovní úřad svou podporou požadavků zaměstnanců tiskárny 
platidel ve Vídni přispíval k realistické československé politice vůči sousední zemi.

Pro tisk státovek byl nutný speciálně upravený papír, avšak rakouské papírny žádaly na 
ČSR pro jeho výrobu příděly uhlí. BÚMF korespondoval v červenci a srpnu 1919 s Čes-
koslovenskou cukerní komisí v Praze a i když byl pro československý stát problém vyvézt 
do vídeňské tiskárny 5 q (metrických centů) cukru za cenu 320 Kč za jeden metrický cent, 
BÚMF argumentoval, že je v eminentním zájmu státním okamžité zaslání vagonu cukru 
a zdůraznil, že každým dnem, o který se tato zásilka opozdí, je nezodpověditelným morálním 
a hmotným poškozováním jak naší republiky, tak i široké veřejnosti, vzhledem k stále častěji 
se vyskytujícím padělkům bankovkových kolků, nejistotě peněžního oběhu, podlamování naší 
hospodářské soběstačnosti. Jest obava, že nebude-li cukr ihned dodán, dělnictvo tiskárny, 
s ohledem na známé vídeňské obtížné vyživovací poměry, práci na našich státovkách zastaví 
vůbec. Poznamenáváme, že státovky by byly již v našich rukou, kdyby vídeňskému vyslanec-
tví dodržena byla dodací lhůta. Zodpovědnosť za opožděné dodání nebo nedodání těchto 
státovek padá tudíž pouze na Vás. Cukerní komise ovšem na tento dopis reagovala velice 
podrážděně a kolem této dodávky cukru se rozvinula delší korespondence. V září 1919 
uvolnilo pražské ministerstvo financí dalších 200 q cukru (kostky) pro vývoz do Rakouska 
pro dělníky tiskárny na bankovky. Později (v listopadu a prosinci 1919, v lednu a červnu 

21 Továrna Wilhelm Gergely, Galvanoplastik – Stereotypie – Klischee-Fabrik. Wien VIII./1, Buchfeldgasse 6.
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1920 i později) se pro dělnictvo a úřednictvo Tiskárny RUB dovážely potraviny (mouka, 
maso, uzeniny).

Dne 14. srpna vypracoval Hazura dva „programy“, a sice pro tiskárnu Melantrich a pro 
tiskárnu Otto v Pardubicích, ze kterých vidíme, jak přípravy tisku pokračovaly:

Program pro tiskárnu Melantrich

Podle podtiskové plotny, která jest u pana ředitele Kučery ať si udělá tiskárna Melantrich 
pěkné tisky a pěkný negativ a ať kopiruje podle něho na zinkovou plotnu 16 neb 24 podtisků. 
Ať si uděla 4 takové plotny zinkové.

14. 8. 19 Hazura

Program pro tiskárnu v Pardubicích

1) Podtisk přední (textová) strany ať se dělá bez irisu v tmavošedivé barvě na offsetce.
2) Textní tisk ať se dělá knihtiskem a jednoduchým irisem. Poněvadž iris je dosti široký, 

ať si pan Otto připraví iris s olovnými paklami. V levo a v pravo ať tiskne červenou barvou, 
kterou může dostati od firmy Haase, modrou barvu ať si spraví s milorky a kremsové biliny.

3.) Podtisk obrazové (zadní) strany ať dělá bez irisu v tmavošedivé barvě, bez bílého kraje. 
Co ma s podtisku být vyjímano, ať si sám vyjme na přetisku s Vídně podaného originálu. 
(Musí se kontrolovat.)

Tmavošedivou barvu ať si míchá s černé illustr. barvy a s bílé barvy, kterou obyčejně pro 
offsetní tisk bere.

Pro obrazový tisk, který se v irisu tisknout musí, dostane pan Otto obracený negativ.
Pro tisk ad 2) dostane pan Otto ocelové plotny.
Pan Otto ať přijde do Vídně 18., 19. neb 20. t. m., poněvadž já ve čtvrtek pojedu do Prahy, 

a bylo by mě libo, kdyby pan Otto mě v tiskarně rak. uh. banky natrefil.

Dne 5. září 1919 inspektor Formánek potvrdil, že převzal (zřejmě pro náhled v Praze) 
24 kusů zkušebních tisků 500 K (která byla v Československé republice emitovaná počí-
naje dnem 20. října 1919 – Sém č. 212).

Z 15. září 1919 pochází další dopis Karla Hazury:

Nevím, jest-li Vám jest známo, že tu máme špatné padělky rak. uh. 1000 K. [Poněvadž] 
ale hlavní deska této padělky by se také mohla částečně vzít k tisku 5000 K bude nutno, brzo 
dělati nové 5000 K. Já Vás uctivě žádám, by jste zůstal při naší poslední smluvě a by jste 
mě nechal dělati novou 5000 K. Rýtec Schirnböck má teť času a pan Karel (s firmy Unie) 
by také mohl pomáhat, by jsme vyhotovily dobrou bankovku v měditisku.22 Buďte tak laskav 
a mluvte s panem prof. Švabinským, by nám dal pěkný návrh, a když k tomu nemá času, by 
nám jiné umělce obstaral. Je li Vám libo, vypište konkurenci, jak jste mi to posledněkrát 
řekl. Když ale návrhy nám nebudou konvenovati, ať nám pání umělci aspoň vymaluji pěk-
nou hlavu v ovalu, kterou by rýtci moh hned do práci vzíti. Na jedné straně bych vzal idealní 
hlavu, na druhé straně hlavu slovutného Čecha. Kdyby to možno bylo, vzal bych při nové 
5000koruně hlavu Jana Huse. Dále bych nechal od umělcu vyhotoviti ve výšce 12 cm hlavy 
Libuše, Přemysla Otakara II., Karla I., Jiřího z Poděbrad, Žižky, Komenský-ho, Havličky 
a Palackýho. Každá bankovka by měla mít hlavu ideální a jednu s tých jmenovaných hlav.

22 Řeč je o nové pětitisícikoruně, která byla jako státovka II. emise tištěna v USA v tiskárně ABNCo. v New 
Yorku a v Československu uvedena do oběhu 10. 2. 1921.
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24. září 1919 Hazura z Vídně oznamuje, že nemůže ve čtvrtek večer jet do Prahy, že 
pojede s panem Hlavinkou až v sobotu večer a přijde do BÚMF v pondělí ráno v 9 hodin. 
Přijde-li disponent firmy Auerbach & Weisberger, neb někdo z továrny Englert & Becker23 
do bankovního úřadu, račte pánům řeknouti, aby v pondělí mezi 11 a 12h přišli. V dopise 
ze 7. října pak uvádí: Vašemu přání nemohl jsem posud vyhoviti. Modrou barvu, kterou se 
naše bankovky tisknou nemohl jsem Vám poslati. Ona jest připravená pro měditisk a ofsetní 
a musel jsem pro knihtisk novou barvu míchati a třeti. Dnes večer pujde na lisu a zýtra a pří-
ští dne Vám necham vyhotoviti větší část a pošlu ji s kurýrem vyslanectví, když to sebou vezme. 
Pan revident Hlavinka mě ale řekl, že to kurýr bez rozkazu vyslanectví nevezme a s té příčiny 
jsem p. Hlavinkovi nařídil, by do vyslanectvy šel a tam všecko nutné spravil. Že u Politiky 
s modrou barvou od Beckera a Weisbergera tisknouti nemohou mě velice diví. Modrá barva 
Beckera je mišenina pařížské modři s bjelinou zinkovou a modrá barva Weisber gerova je 
pařížská modř bez bjeliny. Kde tá chyba jest, nemohu určitě říci. Že by ty barvy tak špatně 
třeny byly, že by se k tisku nehodily nemohu věřiti. Já myslím, že se udělala chyba u stroje. 
Možná jest, že červená barva byla trošku pevná a že strojmistr otevřel něco víc „farb zeug“ 
a že mu při takto otevřenému „f.“ moc modré barvy šlo ven a že se takto forma brzy zasadila. 
Při irisovem tisku musí strojmistr být trpělivý a musí si barvy sám spraviti. Továrna mu ne-
může barvy tak dodati, jak je potřebuje. Doufám, že si pan Horak teď již také barvu zpravil. 
Buďte tak laskav, velectěný pane řediteli a telefonujte mi o té věci.

Co se týče tých pancéřových dveří posílam Vám v přiloze psání firmy Wertheimer a odpo-
věd Dr. Heinricha. Podle Vašeho přání jsem ale Dr. Heinrichovi řekl, by se ty dvéře tak do 
Prahy poslali jak jsou a by se jenom klíče a klíčové díry co jest nutno, spravily. Dr. Heinrich, 
který ale dvéře viděl mě řekl, že se musejí spravíti, podle jeho nařízení, že tak jak jsou je 
nemůžete potřebovati. S Dr. Heinrichem jsem se sjednal, že firma Wertheimer na dveřích 
nesmí nic dělati, dokud od Vás další nařízení nedostane. Dr. Heinrichovi, který pro nás již 
dosti pracoval musíme poněkud jíti vstříc. On nechce od Vás žádný honorár za své nama-
hání; on Vás v. p. řediteli jenom žáda by dostal 200 kila cukru, které chce zaplatiti a aby 
se mu dovolilo, by ze svého statku na Slovensku mohl dostati brambory do Vídně. Pan Hla-
vinka přinese Vám písemné žádání Dr. Heinricha a já doufám, že budete tak laskav, a že je 
příznivě odporučíte. Panu Weisbergerovi jsem poslal recept červené barvy, kterou má panu 
Ottovi dodati. Těm dvoum elektrotechn. firmem jsem psal, které stroje pro galvanoplastiku 
potřebujeme a vyzval je, by bankovnímu úřadu podaly ofertu.

Za necelý týden následoval (13. řína 1919) další dopis:

Jak se vede Politice při tisku 20 K. Jelikož jsem od Vás žádnou zprávu nedostal, myslím, 
že práce již lepší jde. Od firmy Englert & Becker jsem dostal dopis, v kterým mě ujisťuje, že 
modrou barvu podle mého nařízení dodavaly a že tato barva míšena byla z nejlepší pařížské 
modři, zinkové bjeliny a fermeže z lňeného, čistého oleje. Dr. Becker mě také psal, že byl v tis-
karně Politiky, a že tu chybu nalezti nemohl, o které mu „Politika“ mluvila. Tisknou teď dále 
barvou od firmy Englert & Becker? Buďte tak laskav, v. p. řediteli a dejte mi zprávu telefo-
nickou. Od firmy Otto & Ružička dostal jsem také dopis. Viděl jsem s něho, že v práci tam 
také to jde pomaly. Posuď netiskne, dělá přetisky. Přikladám dále dopis Dr. Heinricha, který 
o cukr a brambory prosí. Buďte tak laskav, a odporučte zadání, které pan Hlavinka v této 
věci udělá s Vaší strany. „Hausdruckerei“ rak. uh. banky, která nám čislovačky pujčila, chce 

23 R. Englert & Dr. F. Becker, Továrna lučebních výrobků a barev, Praha VII.
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je zpět. Potřebuje je velmi nutno? Jak daleko jste s vypsáním konkurenci pro nové bankovky 
přišel? Dal jste již panu profesoru Švabinskému jednu bankovku k vypracování?

Páni Hlavinka a Formánek pojedou ve čtvrtek do Prahy a přinesou 4 desky přední strany 
20 K pro Politiku a 50 ochraných desk pro 50 K a všecky knihtiskové desky 5000 K.

Buďte tak laskav, v. p. řediteli a nezapomeňte u „Politiky“ říci, by tu modrou barvu ne-
tiskly temně; bylo by to špatné pro nás, a dobré pro padělání. Dostal jste již vzory vodotis-
kové od firmy v Neudecku.Co se mně týče, přijdu nepotřebujete-li mě dřív do Prahy, když od 
firmy Otto usliším, že s ofsetním tiskem přední strany začne. Já bych pak jel do Pardubic, 
bych tu práci viděl. Doufám, že Otto bude brzy tak daleko.

Krátce na to, 15. října, odesílá Hazura další dopis:

Včera byl u mě pan Fiřt, prokurist firmy Carmine, přítel pana Otty z Pardubic a přinesl 
mě dvě fotografické kopie těch hlav, které na přední stranu 10koruny přijit mají. (Jsou to 
hlavy husitských bojovníků.) Žádal mě ve jménu pana Otty, bych podle těchto kopii panu 
Ottovi měditiskové plotny vyhotovil. S toho žádaní vidím, že vyhotovení originalní plotny 
dělá panu Ottovi nesnáz a psal jsem mu, by dal originální kresbu Vám do Prahy, by jste mi 
ji s panem Hlavinkou do Vídně poslal. Podle originální kresby bych nechal vyhotoviti našími 
odborníky originalní kamen, a poslal bych tuto originalní kamenovu plotnu s naším panem 
Jeřábkem do Pardubic, aby panu Ottovi přetisky na hlínku (aluminium) udělal. Když to ale 
nechcete dělati, může také firma Husník & Häuszler tu práci dělati.

Děkuji Vám velectěný pane řediteli, že jste pana Pětioký-ho převzal. Firma Kast & Ehin-
ger pošle kurýrem do Prahy barvy pro Politiku. Barva „Blau 4758“, jest tá, kterou by Politika 
upotřebiti mohla. Kdyby s touto barvou lepší pracovaly, tak bych ji nechal vyhotovit u firmy 
Englert & Becker v Praze, neb u firmy Auerbach a Weisberger neb u Fischera v Letkách.

Pání Hlavinka a Formánek jedou ve čtvrtek ráno do Prahy a vezmou sebou:

„Stelgy“ pro firmu Otto.
Gumové sukno pro firmu Haase.
Párovou a přetiskovou barvu pro firmu Otto.
50 ploten ochraných pro 5 K pro firmu Haase.
4 plotny přední strany 20 K pro Politiku.
Všecky originalní knihtiskové plotny pro 5000 K. Makulatury 5000 K jsou již spáleny.
Dále Vám posílám psání které jste vyhotovil ve prospěch pana Jeřábka. On na toto psaní 

odběrní knížku nedostal, poněvadž v ním stojí „možno-li“. Buďte tak laskav, a žadajte urči-
tější, by Jeřábek tu knihu obdržel. Potřebujete-li mě v Praze, tak bych tam jel s panem Hla-
vinkou ve čtvrtek neb v sobotu. Když ale práce u Politiky dobře jde, tak mě v Praze nepotře-
bujete tak brzo a zůstal bych ve Vídni až pojedu s panem Jeřábkem do Pardubic, abychom 
práci při 10 K do běhu přivedli. S mé dovolené mám jen 5 dní ušpořenéch a ty bych pro tuto 
poslední jízdu nechal.

Zatímco v Praze byly již nátisky tisícikorunové státovky I. emise z New Yorku (tisk 
ABNCo), tisk desetikorun se v Pardubicích zpožďoval. Dne 25. listopadu 1919 Hazura 
píše: Pan Otto z Pardubic žádá, by náš strojmistr Kotrnec, který se v offsetním a knihtisku 
dobře vyzná, přišel do Pardubic. On ho tam při naši práci nutně potřebuje. Strojmistr Kotr-
nec by rád přestoupil do služby bankovniho úřadu. Kdekoli ale již jest přes 8 let u nás a s da-
rovanéma 2½ roků má nárok na pensi, by žádal, by mu tyto leta u Vás čitaly. Ja strojmistru 
Kotrnec-ovi jsem řekl, že ho bankovní úřad ted převzíti nemůže, poněvadž tiskárnu nemá 
a radil jsem mu, by vzal dovolenou karenční a šel k panu Ottovi do Pardubic. Pan ředitel 
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Nadherny jest s tím zrozumněn a já bych Vás, velectěný pane řediteli žádal, by jste telefo-
noval panu námestku gen. sekr. Gamperlingu, aby dal Kotrnec-ovi karenční dovolenou až 
do nového roku. Když to pan Gamperling dovolí mohl by pan Kotrnec s panem Hlavinkou 
v pondělí do Prahy jeti. Telefonujte mi, jste-li s mojím navrhem zrozumňen. Buďte dále tak 
laskav a poukažte 100 000 korun živnostenské bance pro mě a pana Hlavinku. Jsou zde 
vetší účty k placení.

NB: Jak se daří „Unii“ při tisku 20 K? Otisky 1000koruny pošlete mi laskavě s panem 
Hlavinkou. My teď budeme míti trochu času a pracovali by jsme na padělce, bychom viděli 
je-li tato státovka dobrá.

První prosincový dopis z 12. prosince 1919 obsahuje opět cenné pokyny a doporučení:

Pan revident Hlavinka dnes vezme do Prahy:
1.) 72 obrazových ploten ocelových pro zadní stranu (z Rak-uh. b.) 10 K
2.) 79 podtiskových ploten pro přední stranu (od Gergelyho) 10 K
1.) a 2.) jsou pro firmu Haase.
3.) 47 podtiskových ploten pro zadní stranu (od Gergelyho) 20 K
4.) 87 podtiskových ploten pro přední stranu (od Gergelyho) 20 K
3.) a 4.) jsou pro Politiku a Unii.

Dále Vám p. Hlavinka přiveze vzory pro tisk 10 K a 20 K. Tisky tyto jsou poznačené udá-
ním, s kterou barvou se vyhotovily. Tyto barvy dostanou tiskárny od firmy Auerbach, která 
také ode mě vzory třených barev a recepty dostala. Šedou barvu mohou továrny dostati od 
firmy Fischer. Modrou a zelenou barvu, kterou mě Fischer dodal, nemohl jsem potřebovati, 
byly tuze bledé. Ja mu to také již psal. Červenou barvu od Fischera k číslovaní vzýti mu-
žeme. Barvy od Englert & Becker jsem nechal. Má jen velmi malé zásoby, s kterými čítati 
nemůžeme. S podtiskovou plotnou přední strany 20 K má se tisknouti seria a číslo. K tomto 
účelu jest místo v plotně vyndané. Číslovačky které jsem Politice pro 100 K půjčil pasujou do 
vyndaného místa. Ušpoříme tímto způsobem jeden tisk. Že jste Ottovi dovolil, podtisk přední 
strany v offsetu dělati, se mě nelíbí. Otto chce z nás dělat blázna. Když říka že do jeho stroju 
knihtiskového 70 ploten nedostane, mu nevěřím. Jak tam dostane těch 70 obrazových ploten 
zadní strany, který mají tem samý formát? Kdyby byl tisknul podtisk na knihtiskovým stroji, 
mohl by dále tisknouti na offsetce hlavní tisk, aby byl s práci dříve hotov.

Posílám Vám, velectěný pane řediteli otisky 10ti a 20ti koruny, které s barvami od firmy 
Auerbach tisknuté jsou. Z každého tisku Vám posílám 3 exempláře. Jeden jest pro Vás, je-
den pro Haase a Ružičku (10 Kr) jeden pro Unii a Politiku (20 Kr). Barvy jsou na tisku 
poznačeny a podle tohoto znaku se mohou objednati u firmy Auerbach (to jsem již dříve psal, 
odpusťte).

Otisky americké 1000koruny jsem dostal a začneme s práci po vánocích. Teď jsme dostaly 
práci pro Rakousko. Platné za měsíc prosinec dejte laskavě panu Hlavinkovi. On pro mě 
dělá v Praze všelijaké nákupy a potřebuje peníze. Rád bych dostal od Vás, v. p. řediteli oferty, 
které posud došly. Já bych ve vánočních svátkách, v kterých víc času budu míti, tyto ofertu 
prohlédl.

Jak dále jste s vypsáním konkurenci. Mohl bych dostati opis vypsání?
Pan Karel mě psal, že jest ustanoven učitelem pro grafické odbory prům. uměl. školy a že 

jste ho ustanovil co technického kontrolního orgána. Těšilo mě to, poněvadž mě bylo p. Ka-
rel-a líto, jak s ním zacházeli u Unie. Možná, že nebudu míti před vánočními svátky čest 
s Vámi mluviti a proto přeju Vám, a panu vrchnímu řediteli Novákovi již teď šťastné svátky 
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a dobrý nový rok. Těšilo by mě, kdybych v příštím roku dožil vystavenou budovu pro naše 
atelier a kdybychom byly v novým roku v stavu v Čechách již lehčejš pracovati, než to v tomto 
roku bylo.

NB: Právě byl u mě pan Karig24 a ukázal mě číslovačky které má pro nás v práci. Bohužel 
se při objednání udělala chyba. On dostal nařízení by ráz písma byl ten, jak při číslovaček, 
které jsme používaly, neřeklo se mu ale, jakou velikost kastle míti musí. A ja jsem přece pro-
sil a v Praze o tom mluvil, když řeč byla o objednání číslovaček že musí tu samou velikost 
mití, jak kastle, které jsem Politice pujčil; že dle tých kastlu jsem nechal plotny podtiskové 
vyhotoviti.

A teď mám zase to nemilé překvapení. Nemohu teď poslati do Prahy těch 87 podtiskových 
ploten pro přední stranu 20koruny. Bude li možná, nechám je spraviti.

I dopis z 19. prosince 1919 prozrazuje snahu Hazury pomoci jeho staré vlasti při bu-
dování republikánské československé měny: Panu kontrolorovi Štěpničkovi jsem podtis-
kové plotny 20koruny sebou nedal. Já si to netroufal. On jede sám a zýtra bude ve vlaku 
taková tlačenice, že by se lehko něco nemilého státi mohlo. Podtisk přijde na posled a Poli-
tika a Unie musí přece napřed tisknout plotnu s hlavičkamy. Pan Hlavinka pojede po novém 
roce do Prahy; já pojedu s ním a přivezeme všechný hotové plotny. Tuším, že skoro všecko 
objednáné bude hotovo. Potřebujete-li dále plotny, tak mě píšte, neb telefonujte. Serie a číslo 
musí se při 20tikoruně zvláště tisknouti. Vyndám-li v plotně toli místa, by tam ty velké kastle, 
které Karig udělal, pasovali, dostaneme nemilé a nepěkné věci, jak to v příloze vidíte. Ten 
blbý člověk nám velikou škodu udělal svou svévolností.

Panu Ottovi jsem psal, že iris zadní strany 10ti koruny bude podle Vašeho přání: fialová, 
oranžová, fialová barva. Panu Weissbergerovi jsem psal, by poslal Ottovi hned 10 kila oran-
žové barvy. Panu Fischerovi jsem psal, že může dodávat šedou barvu pro podtisk 10ti koruny, 
když si to přejete. Panu Ottovi jsem také psal, že musí Kotrncovi více platiti. On mu dá týdně 
250 Kr, t. j. denne 36 K. S tím přece Kotrnec nemůže vycházet, když v Pardubicích v hostinci 
jísti musí. On musí byt v Pardubicích a ve Vídni platiti. Ja nevím, co si Otto myslí. Jeřabkovi 
platil 100 K, a Kotrncovi tak málo. Kdybych to byl věděl, ja bych nebyl Kotrncovi radil by si 
karenční dovolenou vzal. Kotrnec ve Vídni od rak. uh. banky žádný plat nedostane, jelikož 
Jeřábek sve platné měl. A on Kotrnec je nejméně tak vzacný, jako Jeřábek. Kotrnec je dobrý 
strojmistr na knihtiskovém a offsetním stroji. Já nepochopuji, proč Otto jest tak skrblivý.

Když se s odborníkami kteří pro český stát tak vzácní by byli, jako kupř. vrchní faktur 
Rieger a Kotrnec, tak ošklivě zachází, jest to pro budoucnost špatné. Oba jistě pro novou 
českou tiskárnu propagandu dělati nebudou. A když Riegera a Kotrnce nedostanete, jest to 
veliká škoda.

Spolupráce Hazury s BÚMF trvala až do října 1922. Budeme tuto korespondenci dále 
sledovati, pokud se týkala tisku státovek I. emise, výběrově pokud šlo o informace o zjiště-
ných falzech atd. Hazura měl jistě na určité formě další spolupráce zájem, poněvadž v Ra-
kousku probíhala velká poválečná inflace a československé peníze, kterými byl za práci 
v Praze placen, měly nejen ve střední Evropě dobrý zvuk a Hazura jistě nechtěl zahodit 
příležitost k přivýdělku.

Ve styku s BÚMF byl i další vídeňský Čech, strojmistr Adolf Kotrnec. Dne 2. ledna 1920 
mu bankovní úřad vydal potvrzení pro Československou vývozní a dovozní komisi, že po-

24 Maschinen-Fabrik und Mech. Werkstätte Herrmann & Karig, Atelier für Präzisionsarbeiten, Reparatur-
werkstätte, Gravieranstalt (Wien, Ramperstorffergasse 37).
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věřen jest technickými pracemi při výrobě československých státovek ve vídeňské tiskárně 
Rakousko-uherské banky“, a proto se zřetelem na význam řečených prací žádá se uctivě, 
aby jmenovanému strojmistru bylo dovoleno vyvézti menší zásobu potravin do Vídně. Pan 
Kotrnec vzal by s sebou 3 kg másla, 5 kg masa a 5 kg uzenin.

Tisk desetikorun v Pardubicích byl stále neuspokojivý. Dne 7. ledna 1920 Hazura píše: 
Strojmistr Kotrnec mě odevzdal 6 archů s desiti-korun. tisky. Viděl jsem, že tiskárna Otto 
netiskne předepsanou marronovou barvou podtisk přední strany. Podtisková barva je žlu-
tější, než jsem ji určil, a nechrání tak dobře, jak by to mělo a mohlo býti. Co se týče tisku zadní 
strany slyšel jsem od strojmistra Kotrnce, že tiskárna Otto s fialovou barvou od Auerbacha 
špatně pracuje. Co na tom vina, zde posouditi nemohu. Barva tato pozůstáva většinou ze 
mořenového laku a milorki, které barvy dobře tisknou. Aby byla barva trochu ohnivější, byla 
zmíšená heliomarinovou modrou barvu, s kterou u nás pracujeme. Aby ale pan Otto neměl 
zase novou výmluvu radil bych Vám ještě jednou, by jste nechal tisknout na stranách zadní 
strany tu samou modrou barvou, kterou firma Auerbach dodává Unii pro tisk přední strany 
20ti koruny. V prostředku iris dělejte při zadní straně 10ti koruny v červené barvě, jak jsem 
Vám to onekdy psal. Oranžová barva pěkná není.

Strojmistr Kotrnec přinesl také jeden arch tištěný s barvou od Carmine, Springer & 
Möller. Ta jest velmi ohnivá, dokud ale nevime jestli jest světlopevná, nemůžeme ji vzíti. Jak 
mě dále řekl, dělá teď firma Otto podtisk zadní strany s šedou barvou. Nejlépe by podle 
mého minění bylo, kdyby firma Haase udělala asi 20 000 podtisku zadní strany a začala 
na druhém stroji s obrazovým tiskem. Když by to tak daleko bylo, že pro obrazový tisk bylo 
všecko připravené, přijel bych do Prahy, a vypracovali by jsme u Haase barvy a určili by jsme, 
že s nimi Otto také tisknouti musí. Kdyby to netrefil, bylo by nejchytřejší, celý obrazový tisk 
u Haase dělati. Že by takové zařízení pro kontrolu nemilé bylo, vím. Ale co by jsme mohli 
dělati, kdyby Otto tisk netrefil. A podle toho, co mě strojmistr Kotrnec říkal, nemám mnoho 
důvěry k tisku v Pardubicích. Pan Otto má teď špatné odborniky. Pan Kotrnec mě také řekl, 
že jste se ho ptal, chce-li do služby bankovního úřadu, přestoupiti. On mě žádal, bych s Vámi 
velectěný pane řediteli, o této záležitosti mluvil. Jest-li Vám to libo, uděláme to, přijdu-li do 
Prahy. Kdy mě tam chcete mití. Ja bych přijel, když dostanu od Vás aviso, že přední strana 
20ti koruny jest již v začátku tisku. Buďte tak laskav, a telefonujte mě.

Od firmy Gergely nic dobrého hlásiti nemohu. Teď neměl delší čas elektrický proud a ne-
mohl kliché reprodukovati. Bylo by dobře, kdyby pražské ministerstvo financí vídeňskému 
českému vyslanectví psalo, by se o to staralo, aby Gergely měl vždy elektrický proud. Kdy-
byste mě takové psání poslal, nařídil bych panu Hlavinkovi, by nutné kroky udělal. Možná, 
že to vytluče. O leptaných ploten od Husníka a Häuszlera neslyšel jsem nic dobrého. Vez-
měte plotny, které jsem Vám poslal, a nechejte je dále prácovati. Ze několik dní budu již míti 
celou ocelovou formu hotovou. Potom přestanu s další prácí a čekám na Vaše aviso.

15. ledna posílá BÚMF do Vídně telegram, aby Hazura přivezl matrice legionářů, a me-
dailony dvacetikoruny a text desetikoruny. Nebylo to ale tak jednoduché, neboť – jak je 
uvedeno v Hazurově dopisu z 19. ledna 1920 – v sobotu ráno vlak nešel a nemohli jsme do 
Prahy jeti. Pan Hlavinka se ptal, jestli na Dunaji do Bratislavy můžeme. Také to v příštích 
dnech nejde, poněvadž všecky mista na lodích objednány jsou. My jsme se usnesli, že se pan 
Hlavinka v Bratislavě zeptá, jestli tam dostaneme statní auto, které by pro nás a pro věci do 
Vídně přijelo, a potom by jsme s rychlíkem z Bratislavy do Prahy jeli. Posud pan Hlavinka 
u mě nebyl.
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Ploten máme hotových asi 403; čislovače od Kariga jsou také zde. Jdou ale velmi přesně; 
dal jsem je již našemu mechanikovi k prohlídce a dnes je necham v stroji běžet, bych viděl 
jestli dobře pujdou. Do Prahy přinesu odtisky polských státovek, které Vás jistě zajímati bu-
dou. Padělky amerikanské 1000koruny ještě hotové nejsou; máme je v práci. Ale teď již vidím, 
že dobré budou a že Amerikáni starou chybu dělali a špatně chránili. Dobrozdání padělek 
100 K, které mě filiálka opavská poslala jest přiložené. Opis pošlu do Opavy. Napadný rozdíl 
jsem v dobrozdání neuvedl, proto že to padělák hned zpraviti může, kdyby se to publikovalo. 
Ale pro kasíry dobré znamení by to bylo: „V ornamentu přední strany, přímo vertikalně nad 
K slova „Státovka“ jest v padělce puntik.“ Ve všeckých pravých státovkách které u sebe mám 
jest na tom místě maly kruhi o. Kdyby se to publikovalo, tak otevře padělák ten puntík.

Výskyt padělků stokoruny i tisícikoruny (která byla vytištěna v USA – Sém č. 213) způ-
sobila v Praze i ve Vídni poplach. Koncem ledna či počátkem února byl v Praze Hazura 
a zřejmě se začalo jednat o tisku dokonalejších státovek, tzv. státovek II. emise, a byla 
nadhozena myšlenka o jejich tisku ve Vídni (který se však neuskutečnil, poněvadž byly 
mezitím zadány v New Yorku u firmy ABNCo).

Dne 5. března 1920 Hazura avizuje dodání asi 100 ploten měděných rastrů pro deseti-
korunu a asi 300 ocelových ploten pro tři právě vyráběné hodnoty (5 Kč, 10 Kč a 20 Kč): 
Zkoušky s tisícovkou americkou jsou hotové a přijdu-li asi za 10–14 dní do Prahy, přinesu 
resultaty sebou. S panem Hlavinkou je nechci poslati, poněvadž je nutné, všelijaké vysvětlení 
dávati, který jen odborník dáti muže. Amerikánům se naše zkoušky sotva líbiti budou. Pan 
Hlavinka má žádat u pana Otty vrácení 3 000 Kč, za které se ve Vídni pro jeho firmu ko-
naly všelijaké nákupy. Jak to jde s tiskem 10 a 20koruny. Od strojmistra Kotrnce jsem slyšel, 
že se pan Otto pyší, že ofsetní tisk pěknej dělá než firma Haase. Je to pravda?

Dopis z 10. dubna 1920: Pan Hlavinka přiveze do Prahy železné plotny pro zadní stranu 
pětistovky, při příští cestě obrazové a textové plotny pro plotny na 5 Kč, 10 Kč a 20 Kč. Jak 
daleko BÚMF pokročil s objednávkou strojů a aparátů pro připravovaný ateliér (pro naše 
dílny) v Praze? Žádá o novou poukázku na bílou mouku, o vagón uhlí a přimlouvá se za 
přijetí pana Kubánka.

Dopis z 24. dubna 1920: Vídeňská tiskárna zrychlila tisk pětitisícikorun. Je hotovo asi 
250 ploten, číslovací stroje RUB půjčí do Prahy na 2 týdny. Žádá o poukázání 100 000 Kč 
u Živnostenské banky, aby mohl zaplatit tisk pětitisícikorun. Jak pokročil tisk strojů pro 
připravovaný ateliér? Je zapotřebí vybavit alespoň galvanoplastiku, očekává větší zakázku 
pro Vídeň.

Dopis z 29. května 1920: Byl více než 2 týdny nemocen, a proto neodpovídal. K návrhu 
slovanské obchodní akciové společnosti z 29. dubna poznamenává, že poštovní známky 
jako propagační faktor se hodí pro stát a národ lépe než bankovky, poněvadž jen 8 neb 
9 druhů bankovek míti budeme a poštovní známky více kategorií obsahovati budou. To ale 
nevadí, by také bankovky pro stát a národ český propagační práci konaly. Zajímá se o stá-
tovky II. emise: Co dělají páni umělci. Dostanu již brzo novou práci? Mohl by přijet do 
Prahy, kde by mohl všecko rozmluvit s panem Šimonem, Ungermannem, s pánami slov. 
obch. akc. společnosti a s panem prof. Švabinským, Kyselou a ostatními umělci. Děkuje za 
prolongaci dosavadní pracovní smlouvy a za titul stalý technický poradce, ale domnívá se, 
že denní diety 200 Kč za cestu, byt a stravu trochu skoupě přiměřeno jest. Vypočítává své 
náklady a domnívá se, že by bylo spravedlivé, kdyby mu BÚMF platil denní diety 150 Kč, 
cestu z Vídně do Prahy a zpět a taxi.
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Dopis ze 7. července 1920: Novou pětitisícikorunu (II. emise) měl asi připravit Šva-
binský, poněvadž Hazura píše: Kdyby jste, velectěný pane řediteli zůstal při Vašem úmyslu 
a nechal definitivní plotny pro 5000 K u nás dělati, tak bych Vám proponoval, by jste panu 
prof. Švabinskému nařídil, by nám poslal skicu obou stran. My pracujeme teď na guillošech 
nové 1000 K rakouské a při této práci musí guillocheur mnoho kombinaci dělati. Kdyby 
skicu pro 5000 K měl, mohl by hned při pěkné kombinaci, kterou pro 1000 K vyhotovil, po-
někud excentry změnit a dostal by hned dobré kombinace pro 5000 K.25

V dopise z 28. září 1920 uvádí: Makulatury pětitisícikoruny (I. emise) jsme dnes komi-
sionelně spálili. Podle nařízení BÚMF přiveze zítra pan Hlavinka všechny plotny od sto-
koruny a pětitisícikoruny, plotny od hodnot 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 500 Kč jsou ve vídeňské 
tiskárně deponované. Ve Vídni se objevila falešná státovka 500 Kč, případ řeší vídeňský 
trestní soud, byl předvolán inspektor Maly a posudek má vydat RUB, která však není 
k tomu kompetentní. Žádá BÚMF, aby zařídil vydání potvrzení, že on, Hazura, je jeho 
techn. konsulentem a že příslušné rakouské úřady se mají na něho obracet. Český architekt 
ještě nepřijel do Vídně prohlédnout si budovu tiskárny – proč? Novou českou stovku jsem 
v našem ateliéru nechal prozkoumat. Co jsem posud viděl, je méně dobrá než tisícovka. U nás 
dělané reprodukce přinesu do Prahy při mé příští cestě [týká se státovky II. emise, tištěné 
v USA, pozn. aut.]. Bankovní úřad reagoval na Hazurovu žádost pozitivně 30. září 1920. 

Dopis z 15. října 1920: Dne 6. října byl v záležitosti falsa československé pětistovky 
u zemského trestního soudu ve Vídni. Soudce mě ukázal fotochemigraficky vypravenou 
zinkovou plotnu sokolové strany pětistovky. Tato plotna dana byla jedné vídeňské tiskarně 
s otázkou, jestli by tisknula podle ní pětistovky. Majitel tiskárny ale udal osoby, které tisky 
objednali a tyto zatknuty byli. Udal jsem dobrozdání, že se jedná o pokus padělaní českých 
pětistovek, při kterém se s nářadím pracovalo, které padělání zlehčuje. Dále jsem řekl, že 
se nemůže udávati, jestli by byli padělky dobré vyšli, poněvadž k hotovým padělkům ješte tři 
plotny schazejí. Onekdy jsem byl ve Vídeňské směnárně na Michaelském náměstí a tam mě 
vykladali, že prý velmi dobré falešné č. pětistovky v oběhu jsou. Já jím řekl, že to není pravda 
a na to mě ukázali pětistovku při které číslo „500“ v podtisku vyndané není. Kdy přijede pan 
Pfeffermann do Vídně? Co dělají páni umělci? Dostal jste již nové návrhy?

Dne 22. října 1920 požádal BÚMF Hazuru, aby do Prahy zaslal seznam všech tiskových 
ploten všech hodnot s udáním obrazu (rastr přední či zadní strany, hlavičky, text atd.) 
s udáním výrobce (RUB nebo Gergely). Tento seznam pro hodnoty 5 000 Kč, 500 Kč, 
100 Kč, 20 Kč, 10 Kč a 5 Kč Hazura dne 27. 10. 1920 zaslal. Vyplývá z něj, že kromě hod-
noty 5 000 Kč se na všech ostatních hodnotách různě podílely oba grafické ústavy.

Dopis ze 3. listopadu 1920: V pátek dne 29. října byl jsem ve Vídeňském zemským soudu 
a dal tam dobrozdání o padělaných 5000vek. Nebyl to nový typ, nýbrž starý nám již znamý. 
Poněvadž je možno, že teď častěj musím dávati dobrozdání o padělaných českých státovkách, 
jest nutno, bych znal všecky české padělky. Žádám tedy uctivě, by se mě poslaly z každé typy 
padělek jeden exemplář.

25 Ze zatím neznámých důvodů se tato státovka nakonec tiskla v USA a návrh Švabinského také není známý. 
ŠŮLA, Jaroslav: Ještě jednou o Švabinského pětitisícikoruně. SZ 75–76, 1995, s. 151–155. K jistému (nám za-
tím neznámému jednání) se Švabinským došlo již koncem roku 1919, jak ukazuje průklep dopisu adresovaného 
Švabinskému z 8. 11. 1919: Potvrzujeme ústní ujednání našeho p. řed. Kučery s Vámi, kterým objednali jsme si 
u Vás návrh na bankovku. AČNB, fond NBČ, inv. č. 173, BÚMF – Národní banka, sign. I-44-8/107 (složka 1). 
Také nevíme, zda Mistr tento návrh vypracoval a odevzdal; spíše nikoliv.
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V dopise z 6. prosince 1920 zasílá BÚMF Hazurovi požadované padělky – deset růz-
ných padělků stokorunových státovek a jeden padělek pětitisícikoruny vyrobené právě ve 
Vídni (jsou uvedena jejich čísla sérií i čísla pořadová).

V dopise z 12. dubna 1921 zasílá Hazura svůj názor na pětitisícikorunovou státovku 
II. emise tištěnou v USA (Sém č. 219), která byla uvedena do oběhu 10. února 1921: No-
vou českou pětitisícovku jsme také v našem atelier proskoumali a těší mě, že Vám mohu říci, 
že tato státovka je lépe chraněna než tisícovka [I. emise, pozn. aut.] a stovka [II. emise, 
pozn. aut.]. Padělku jsme nedělali, poněvadž jsme od bankovního úřadu nedostali nařízení 
a poněvadž podle pokusů dělaných vidím, že by jsme takový resultat jako u tisicovky nedo-
stali.

Dopis z 29. dubna 1921: Předevčírem byl u mě pan Otto z Pardubic a chtěl, by jsme mu 
vypracovali plotnu pro nové 5 kor. státovky, s kterou by chtěl konkurovati. Já mu řekl, že naše 
guillochirské oddělení a fotogr. atelier a pan Schirnböck toli práce mají, že není možno, tuto 
věc převzíti.26 Včera obdržel od československého vyslanectví dvě padělané pětitisíciko-
runy I. emise k prozkoumání.

Dopis ze 17. června 1921: Dnes ráno byl u mě pan J. Nový, legační tajemník č. sl. Vídeň-
ského vyslanectví a sdělil mě, že má stopu paděláků č. 500 K. Ukázal mě padělek č. 500 K 
a podotknul že prý jeden konfident vyslanectví oznámil, že chtějí padělácí větší obnos pa-
dělků č. sl. 500 K prodati. Pan Nový žádal, bych mu dal opis dobrozdání, jež jsem Vám do 
Prahy poslal a já mu dnes odpoledne tento opis dal.

Dále se Vás uctivě ptám, velectěný pane řediteli, co máte za další plány. Nechtěl by jste 
udělat original nové státovky, který by se mohl pro každou státovku upotřebiti, která se 
dobře padělala. Známo Vám jest, že jsem před 11/

4
 rokem návrh od pana Dr. Junka nechal 

udělat. On se teď nachází u firmy Haase. Nutné by ale bylo, by český umělec pěknou hlavu 
vykreslil, která by se do plotny vsaditi musela. Nechcete li ale tento návrh Dr. Junka vzíti, 
ptám se uctivě, máte-li již jiné návrhy českých umělců. Teď jsou státovky všecky brzy 2 léta 
v oběhu a byl by čas, by se vyměnily.

Na tento dopis Praha odpověděla 20. 6. 1921: […] na návrh pana Dr. Junka nereflektu-
jeme. Máme totiž přislíbeny do konce tohoto měsíce návrhy našich umělců.

V dopise z 5. srpna 1921 zaslal BÚMF Hazurovi vzorky různých papírů, do kterých byla 
při výrobě přimísena rostlinná nebo živočišná vlákna, tkaniny nebo kovové částice. Jsou 
to pokusy ing. Šetlíka z technologického muzea v Praze, které konal v továrně firmy Eich-
mann; použití by mohlo ztížit padělání bankovek. Prosí proto, aby tyto vzorky prozkou-
mal a s dobrozdáním do Prahy vrátil. Současně oznamuje: Jsme na stopě padělateli, který 
svého času tak pěkně padělal rakouské stokoruny. Hazura během 14 dnů vyhověl a BÚMF 
mu 30. srpna oznamuje, že jeho posudek kryje se celkem s naším úsudkem a současně mu 
zasílá nátisky pětikorunové státovky od profesora Bendy a pětisetkoruny navržené v Unii, 
a žádá o posudek.

Závislost ministerstva financí na domácích obchodních tiskárnách a zahraničních 
tiskárnách cenin jasně dokazovala nutnost založení vlastní cedulové tiskárny, její vyba-
vení potřebným strojovým parkem a zajištění jejího provozu papírem a barvami z vlast-
ních československých kapacit. Již 25. června 1919 Bankovní výbor ministerstva financí 
v Praze na své schůzi zahájil rozpravu o možnosti zřízení tiskárny státovek a přijal návrh 

26 Zřejmě se jedná o návrh státovky II. emise, jejíž líc je publikován in: ŠŮLA, Jaroslav: Budování československé 
měny po první světové válce. Hradec Králové 1979 (příloha k SZ 28, 1979), s. 38.
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vrchního ředitele A. Nováka: Obchodní správa Bankovního úřadu budiž zmocněna, aby 
zahájila jednání s dvorní a státní tiskárnou ve Vídni, po případě s vojenskozeměpisným 
ústavem tamtéž, zda-li a za jakých podmínek byly by tyto podniky ochotny přenechati Ban-
kovnímu úřadu část svých strojů.27 

Dne 11. listopadu 1919 se BÚMF informuje na technickém oddělení Elektrických pod-
niků hlavního města Prahy jaká forma elektrického proudu jest v Praze k disposici a o jaké 
napětí tu jde, poněvadž hodlá zaříditi v Praze technickou laboratoř ve spojení s výrobou 
státovek republiky Československé, a vyzývá lipskou firmu Falz u. Werner k dodání potřeb-
ných přístrojů. Průběh dalšího jednání nebyl sledován, ale již 5. března 1920 Hazura píše: 
V příloze Vám posílám sestavení strojů, aparatů a všelijakého nářadí, které pro naše ate-
lier potřebujeme. Sestavení je německy psáno, poněvadž neznám všelijaké odborné výrazy 
české. A svůj seznam nadepsal Seznam oddělení, pro kterých zařízení na následujicích lis-
tech nutné stroje, aparáty a nářadí udané jsou (uvedl: Chemická laboratoř; Fototechnický 
ateliér; Galvanoplastika a slévárna; Rytecká dílna; Oddělení na tření barev; Oddělení pro 
pokusy a Nářadí, které všechna oddělení potřebují).

Dne 1. 4. 1920 Hazura varuje před koupí staršího měditiskového stroje v Německu 
a nabízí, že ohodnotí před koupí stroje jeho stav. O devět dní později (10. 4.) doporučuje 
koupit pouze jeden stroj pro měditisk, postavit a vyzkoušet jej ve Vídni, aby se ověřila 
smysluplnost koupě dalších těchto strojů a žádá o plnou moc, aby ve vídeňských ústavech 
a továrnách mohl obstarat stroje pro galvanoplastiku, fotomechanický ateliér a řezání 
státovek. 4. června t. r. sděluje, že Dr. Ing. Heinrich je ochoten vstoupit do komise, která 
má být ustanovena pro posouzení plánů (zřejmě na cedulovou tiskárnu v Praze). Žádá 
také proplacení cesty do Prahy a zpět a aby před převzetím mu nabízené funkce dostal od 
bankovního úřadu ujištění, že jeho plány za č. k. 20 000 mu odkoupíte. Jest-li tuto podmínku 
vyplniti chcete, nevím. Nabídka z Prahy se však Heinrichovi zdála nízká. V té záležitosti 
psal 30. června Hazurovi, který to prozradil a psal 7. července na BÚMF. Nakonec však 
v únoru 1921 přistoupil na pražskou nabídku a své plány prodal za 10 000 Kč. Praha 
chtěla vyslat do Vídně ing. Pfefermana, aby si prohlédl budovu tiskárny, ale plány do ruky 
dáti pan Dr G.[amperling] odmítl. Hazura informuje BÚMF i o tom, že v Mnichově je 
na prodej skoro nový měditiskový stroj za 24 000 německých marek – v dopise ze 4. září 
1920 ho doporučuje koupit. Dne 15. října ale sděluje, že měditiskový lis v Mnichově je již 
prodaný, jsou tam však na prodej jiné stroje a doporučuje, aby je prohlédl odborný učitel 
pro měditisk na mnichovské grafické škole Fichtl.

Bankovní úřad zaslal 4. prosince 1920 ing. Hazurovi dopis následujícího znění: Váš do-
pis ze dne 18. m. m. jsme obdrželi a dovolujeme si Vám poděkovati za provedenou zkoušku 
se státovkou 20 Kč. Zaslaný opis německého patentu na výrobu papíru s rostlinnými vlákny 
k ochraně bankovek proti padělání jsme si uschovali pro pozdější potřebu. Pro naši akci 
na zařízení vlastní dokonale vypravené tiskárny jsou nám vítány všechny odborné návrhy 
a rady a Vaše připravovaná monografie o zhotovování cenných papírů přichází tudíž v pravý 
okamžik. Těšíme se již na její brzké vydání a očekáváme, že nám neopomenete zaslati také 
výtisk, neboť spis Váš, pracovaný na podkladě dlouholetých, bohatých zkušeností odborných, 
bude nám vždy vítanou a cennou pomůckou i rádcem.

27 AČNB, fond NBČ / 1–1-24 (Bankovní výbor 1919–1920), kart. 1 (Protokol o schůzi Bankovního výboru ze 
dne 25. 6. 1919, s. 7).
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Tab.: Tiskárny československých státovek I. a II. emise

Nominál Haase
praha

politika
praha

Unie
praha

Otto
pardubice

Stiepel
Liberec

Strache
varnsdorf

RUb
vídeň

AbNCo
New York

I. emise

5000 — — — — — —  V —

1000 — — — — — — — V

500 — — V — — — — —

100 —  V — — — — — —

50 V — — — — — — —

20 —  V  V — — — — —

10 V — —  V — — — —

5 V — — —  V — — —

1 V — — — —  V — — 

II. emise

5000 — — — — — — — V

500 — — — — — — — V

100 — — — — — — — V

50 V — — — — — — — 

5 — — V — — — — —

První oddělení budoucí tiskárny bankovek bylo provizorně umístěno v Schebkově 
paláci, byla to oddělení rytecké a gilošovací (zřízené 1923) a oddělení galvanoplastiky 
a úpravy ploten (stereotypie). Tato oddělení nejprve vyráběla a rozmnožovala tiskové 
plotny pro tisk státovek v obchodních tiskárnách. V roce 1924 bylo započato se stavbou 
budoucí tiskárny československých platidel. Prvními dvěma úředníky budoucí tiskárny 
se stali Jan Aufreiter (nastoupil 1. března 1922) a vrchní kontrolor Fr. Reiner (nastoupil 
1. října 1921).28

O Aufreiterovi psal Hazura dne 9. 2. 1922 vrchnímu řediteli K. Kučerovi: Než pan 
vrchní inspektor Aufreiter do Prahy pojede rad by s Vámi o svém povolání ve Vídni mluvil. – 
On chtěl ode mě vědět, jaký úmysl s ním máte. Já mu odpověděl, že dal nic nevím, než že 
jsem jeho osobu v sezení, které v bankovním úřadě v prosinci m. r. bylo, odporučil, a že se do-
mnívám, že ho potřebujete méně k dohlídce stavby než k jiným prácem, které v Praze nutné 
jsou. (5 K, 10 K, 20 K, 50 K.) Panu dr. Gamperlingovi, který se mě v pátek ptal, jestli pana 
Aufreitera ve Vídni postrádati můžeme jsem odpověděl, že to možna jest, když já zde sám 
Aufreiterovu práci převezmu. Bude to pro mě velké namahání. Já to ale rad udělám, proto 
že vím, že to jest v zájmu českých prácí, které mě velmi na srdci ležejí. Vy víte, velectěný pane 
vrchni řediteli, že bych nejradějš s p. Aufreiterem a s Pražskými umělcemi vyrobil nové české 
bankovky a doufám, že mě k tomu příležitost dáte. Račte mi psáti neb telefonovati, kdy do 
Vídně přijedete, bych s Vámi v zájmu pana Aufreitera mluviti mohl.29

28 VALINA, M.: Tiskárna, s. 123–125; BRÝDL, Josef: Státní tiskárna cenin. Praha 1988, s. 15–23.
29 Archiv Státní tiskárny cenin v Praze, s. p., č. 6/VII, Tiskárna bankovek Národní banky Československé, osobní 
spisy (Jan Aufreiter).
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Dne 13. června 1922 píše Hazura, že měl 6. června hovor s Aufreiterem o prácích, které 
v Praze vykonal a které v blyžší době v Praze jeho čekají. Co se týče merita mého dnešního, 
za první Vám, v. p. vrchní řediteli gratuluji, že jste pana Aufreitera do české služby převzal. 
On jest v jistých věcech velmi dobrý odborník; přes dvacet let byl mým spolupracovníkem 
a mě vždy ujišťoval, že se velmi mnoho ode mě, skrz mě a u mě naučil. Dále mě ujišťoval, 
že mě bude na věky vděčný za to, co jsem pro něho dělal. Snažně mě prosil, abych ho vzal 
sebou do Čech, kdybych tam povolán byl, poněvadž prý má ve Vídni jen nepřítele a kdybych 
ja ze služby rak. uh. banky vystoupil, prý by jeho situace velmi zlá byla. Vždy me ujištoval, 
že jest mě věrně oddaný. Za druhé dovoluji si, Vás, velectěný pane řediteli ptáti, jest-li teď 
žádnou práci pro mě nemáte. Teď by podle mého mínění dobře bylo, kdyby jste mě poslal 
novou pětku, bych Vám mohl dáti dobrozdání, je-li lege artis sestavena; dále by bylo dobře, 
kdybych Vám mohl dáti dobrozdání o nové padesátce, o které mě pan Aufreiter vykládal, že 
nově sestavená jest. […] Ku konci dovoluji si, Vám oznámiti, že jsem každého času Vám 
a bankovnímu úřadu k disposici. Myslím, že byste, velectěný pane vrchní řediteli, stalého 
technického poradce v Praze vedle pana Aufreitera mohl potřebovati. Ja nejlépe vím, co pan 
Aufreiter umí a co mu schází a které odborníky ješte engažovati musíme, a které, jako ku 
přikladu phototechnika a chemika bych Vám vychovat mohl. Buďte ujišten, že dále věrně 
v zajmu bankovního úřadu pracovati budu, jak jsem to přes třicet let u rak. uh. banky dělal. 
Buďte tak laskav a dejte mi brzo nějakou odpověd.

Odpověď přišla, ne však taková, jakou Hazura čekal. Praha mu vysvětlila, že Vaše usta-
novení za stálého technického poradce by dnes znamenalo nedůvěru vůči panu řed. Aufreite-
rovi a není proveditelno. Budeme se však na Vás i v budoucnosti od případu k případu obra-
ceti, dovolíte-li. Pan řed. Aufreiter sám zdůrazňoval, že je nám dále třeba Vašich zkušeností.

Hazura přijal stanovisko BÚMF zřejmě se smutkem. Ale zachoval se jako gentleman. 
Přiznal (dopisem z 2. srpna 1922) i určité osobní rozpory s Aufreiterem, ale napsal: 
Osobní diference, které s panem Aufreiterem mám, nevadí ale, že opakuji, že volba Vaše byla 
dobrá, když jste si jeho spolupráci zjistil. Kdybych nebyl věděl, že p. Aufreiter jest v jistých 
věcích velmy dobrý odborník, nebyl bych ho v sezení odporoučel, při kterém jsem v prosinci 
m. r. přitomen byl. […] Že mě stále v Praze již nechcete, bolí mě velmi. Nikdy jsem nemyslal, 
že věc má tak vypadne. […] Že jsem Vám a bankovnímu úřadu vždy rad k disposici, již jsem 
v posledním svém psaní vyslovil. Bude mě těšiti, kdyby jste mých zkušeností v budoucnosti 
upotřebil. K tomu již nedošlo, vývoj československých státovek a bankovek se poté již ko-
nal bez spolupráce Karla Hazury, na jehož zásluhy o vznik prvních papírových platidel 
Československé republiky ale nesmí být v dějinách československé měny zapomenuto.

Začátkem září BÚMF zaslal Hazurovi, místořediteli tiskárny RUB ve Vídni, dopis ná-
sledujícího znění:

Ježto místo technického ředitele při tisku státovek bylo definitivně obsazeno, přestává 
nutnost obtěžovati Vás, vážený pane řediteli, starostmi o naše státovky. Rozhodli jsme se 
proto zrušiti dnem 1. listopadu 1922 místo technického poradce a žádáme Vás, abyste vzal 
na vědomí, že dali jsme našemu Hlavnímu ústavu poukaz, aby zastavil dnem 31. října t. r. 
vyplácení Vašeho měsíčního honoráře.

Dovolte, vážený pane řediteli, abychom při této příležitosti tlumočili Vám za Bankovní 
úřad upřimný dík za zdatnou a záslužnou Vaší činnost. Budeme Vám vždy vděčni za 
Vaši nevšední ochotu, s jakou ujal jste se spolupráce a snažil se usnadniti nám překonání 
všech technických obtíží, které naskytly se při přípravách a výrobě našich prvních státovek. 
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Doufáme pevně, že laskavě svolíte, abychom i v budoucnosti, budeme-li někdy potřebovati 
Vaší rady, použili Vašich bohatých technických zkušeností. V podobných případech dovolíme 
si Vám to včas oznámiti a honorovali bychom práci Vaši od případu k případu.

Zusammenfassung

Das Landeskind von Prostějov Ing. Karel Hazura,  
einer der Schöpfer der ersten tschechoslowakischen Papierzahlungsmittel 
Jaroslav Šůla

Der Verfasser wendet sich nach der Studie Československé státovky (Tschechoslowakisches Papier-
staatsgeld, Historica 4, 2013, Nr. 1) wieder dem Thema der technischen Sicherstellung des Drucks 
dieser Papierzahlungsmittel zu. Nach der Entstehung der Tschechoslowakei im Jahre 1918 und der 
Trennung von der österreichisch-ungarischen Inflationswährung gab es in der Republik keine soge-
nannte Notendruckerei, wo hochwertiges und unnachahmliches Papierzahlungsmittel gedruckt wer-
den konnten, deren Emission zur nötigen Voraussetzung für die Entstehung der tschechoslowakischen 
Währung und somit auch für das weitere wirtschaftliche Wachstum des neuen Staates geworden ist.

Seine Hilfe bot der Ing. Karel Hazura (1859–1941), der in Prostějov geborene stellvertretende Di-
rektor der Druckerei der Österreichisch-ungarischen Bank in Wien. Er war ein bedeutender Fach-
mann auf dem Fachgebiet der Chemie und der Aufdeckung von Fälschungen der Wertpapiere und 
Zahlungsmittel. Der Verfasser schildert zunächst sein Leben und dann behandelt er in der chronolo-
gischen Reihenfolge die einzelnen Aufenthalte von Hazura in der Tschechoslowakei und ferner seine 
Korrespondenzberatschlagung des Bankamtes des Finanzministeriums in Prag, wobei seine Bera-
tung eigentlich die für die einzelnen Geschäftsdruckereien bestimmt war, denn diese wurde mit dem 
Druck des ersten tschechoslowakischen Staatsgeldes seit 1919 beauftragt. Hazura hatte den Status 
des technischen Beraters des tschechoslowakischen Finanzministeriums inne, seine Ratschläge und 
Hilfe waren bedeutend und kaum überschätzt werden können. Dank seiner Anweisungen konnte der 
Druck der Zahlungsmittel realisiert werden und darüber hinaus sorgte Hazura auch für alle nötigen 
Druckmittel (Druckfarben, Rechenmaschinen usw.), zugleich „ebnete“ er den tschechoslowakischen 
Organen den Weg zu den entsprechenden österreichischen Unternehmen.

Zu Ende seiner Amtsperiode in Prag beteiligte sich Hazura auch an dem Ausbau, personeller Beset-
zung und der Errichtung des Betriebs der ersten tschechoslowakischen Zahlungsmitteldruckerei, die 
bis heute ihre Tätigkeit fortsetzt. Der Verfasser beklagt, dass der Anteil des Wiener Tschechen Karel 
Hazura an der Entstehung der tschechoslowakischen Währung in Vergessenheit geraten ist und be-
trachtet ihn als einen der Schöpfer der frühesten tschechoslowakischen Papierzahlungsmittel, dessen 
Verdienste bis heute nicht gebührend gewürdigt wurden, obwohl er eine bedeutende Stellung in der 
Geschichte der nationalen Numismatik, Notaphilistik und der Währungsgeschichte unseres Staates 
einnimmt.
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