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Vývoj měny Československé republiky (dále ČSR) v letech 1918–1928 dělili právníci 
ministerstva financí do čtyř období, z nichž prvé (tzv. dekretální) bylo obdobím tvoření 
formálních podmínek, zákonných a technických, k zajištění samostatnosti a zdárného 
vývoje československé měny. Tehdy byly učiněny přípravy pro samostatnou měnu, byla 
provedena měnová odluka okolkováním bankovek Rakousko-uherské banky (dále RUB) 
a učiněna opatření na ochranu nově utvořené samostatné měny. Posledním zákonodárným 
aktem tohoto období je zákon ze dne 14. dubna 1920 č. 347 Sb. z. a n. o akciové bance 
cedulové.1 Následující text přibližuje složité přípravy na provedení měnové odluky od 
rakousko-uherské měny a zdůvodnění nutnosti její realizace. Dne 14. listopadu 1918 se 
sešlo na své první schůzi Národní shromáždění, kterému Národní výbor předal veškerou 
zákonodárnou i výkonnou moc. Byli zvoleni ministři (ministrem financí Alois Rašín),2 

1 Deset let Československé republiky, II. Praha 1928, s. 14. Obdobně ENGLIŠ, Karel: Nástin vývoje československé 
měny. In: Deset let Národní banky Československé : Jubilejní publikace o československé měně, o činnosti Národní 
banky Československé, o stavu a vývoji národního hospodářství Československé republiky. Praha 1937, s. 33–47; 
Ottův slovník naučný nové doby : Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému, I/2. Praha 1931, s. 1128–1139 
(Dějiny finanční politiky); POSPÍŠIL, Vilém: Před desíti lety : K počátkům naší měnové úpravy. In: PIMPER, 
Antonín (red.): Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky. Praha 1928, 
s. 23–28; MATES, Pavel – SCHELLE, Karel: Právní úprava československé měny v letech 1919–1921. In: Acta 
Universitatis Brunensis, Iuridica 52 : Spisy Právnické fakulty University J. E. Purkyně v Brně : Sborník prací učitelů 
Právnické fakulty v Brně, XII. Brno 1984, s. 35–59; VENCOVSKÝ, František: Vzestupy a propady československé 
koruny : Historie československých měnových poměrů 1918–1992. Praha 2003.
2 Dne 5. 7. 1992 byla Rašínovi v Nechanicích odhalena pamětní deska. Literatura o životě a díle tohoto 
významného ministra financí je početná, dále uvádím tu nejdůležitější a zájemcům snadno dostupnou: 
NAVRÁTIL, Michal: Almanach československých právníků : Životopisný slovník čs. právníků, kteří působili v umění,
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kteří složili předepsanou přísahu a v následujících dnech zvolili členy 35 výborů. Prvním 
předsedou finančního výboru se stal Cyril Horáček.3 Finanční úkoly, které stály před 
Národním shromážděním, jeho finančním výborem a ministerstvem financí bezprostředně 
v prvém roce republiky, včetně úkolů vzdálenějších, líčí příslušná ročenka.4 Ministerstvo 
financí zahájilo činnost dne 16. listopadu 1918 v několika místnostech v prvním poschodí 
Clam-Gallasova paláce v Husově třídě v Praze. Prvotní rozdělení agend a personální 
obsazení (které se neustále doplňovalo) se uskutečnilo ještě v roce 1918. Odbor č. II, 
kreditní, měl tři oddělení (přednostou byl jmenován Bohumil Vlasák)5 a měl spravovat 
měnu. Od 1. ledna 1921 byl rozdělen na odbory dva: první, tj. odbor IIa, měl na starosti 
měnu a peněžnictví a v jeho čele stál nejprve odborový přednosta Karel Leopold,6 později 
Václav Plocar.7 Počátky nového ministerstva byly velice skromné – personálním obsazením, 
prostorově, vybavením.8

 vědě, krásném písemnictví a politice od Karla IV. počínaje až na naše doby. Praha 1930, s. 369–370; FOUSEK, 
František – PENÍŽEK, Josef – PIMPER, Antonín (eds.): Rašínův památník. Praha 1927; HORÁČEK, Cyril: Ve 
stopách Rašínovy politiky měnové. In: PIMPER, A. (red.): Almanach, s. 39–43; HOCH, Karel: Alois Rašín : Jeho 
život, dílo a doba. Praha 1934; LACINA, Vlastislav: Alois Rašín. Praha 1992; VENCOVSKÝ, František: Alois 
Rašín : Život a dílo. Praha 1993; TÝŽ: Dr. Alois Rašín. Československé banky, 1992, č. 20, s. 9–24; PECHAROVÁ, 
Emilie: Alois Rašín (1867–1923). Inventář pozůstalosti, Archiv Národního muzea v Praze. Praha 1978; 
ŠETŘILOVÁ, Jana: Alois Rašín – dramatický život českého politika. Praha 1997; Politická elita meziválečného 
Československa 1918 –1938 : Kdo byl kdo. Praha 1998, s. 207–209; TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník 
XX. století, III. Praha 1999, s. 22; Deset let Národní banky Československé, s. 35: portrétní fotografie.
3 Cyril Horáček st. (7. 11. 1862 Horní Počernice – 9. 5. 1943 Praha), národohospodář a agrární politik. Srov. 
NAVRÁTIL, M.: Almanach, s. 145–146; Politická elita, s. 98; TOMEŠ, J. a kol.: Český biografický slovník, I.,  
s. 494.
4 Národní shromáždění československé v prvním roce republiky. Ročenka 1918–1919, s. 286–304; Tamtéž (s. 287) 
se uvádí, že Horáček podal návrh na založení Národní banky cedulové (parlamentní tisk 167), který však nebyl 
vyřízen, ježto okamžité uskutečnění tohoto návrhu nebylo lze provést. Srov. VLASÁK, Bohumil: Ministerstvo 
financí po převratě. In: Ročenka Československé republiky I, 1922, s. 270–273.
5 Bohumil Vlasák (20. 2. 1871 Příbram – 31. 5. 1945 Praha). Podílel se rovněž na pracích při osamostatňování 
československé měny, v únoru 1929 byl jmenován ministrem financí. NAVRÁTIL, M.: Almanach, s. 485–486; 
Politická elita, s. 283; TOMEŠ, J. a kol., Český biografický slovník, III, s. 467–468.
6 Deset let Československé republiky, II, s. 9nn. Karel Leopold (24. 10. 1864 Sušice – 6. 1. 1929 Praha). 
Byl spolupracovníkem Rašína, který ho pověřil vedením kolkovací akce a dohledem na soupis majetku pro 
připravovanou dávku z majetku a jeho přírůstků za války. Ze své funkce participoval na zřízení Bankovního 
úřadu ministerstva financí a Národní banky Československé, na organizaci burzy pro zboží a cenné papíry a na 
úpravách peněžnictví. Účastnil se mezinárodních jednání na základě mírových smluv o vydání depozit ČSR 
a úpravě pohledávek a závazků z doby habsburské monarchie. Byl rovněž literárně činný, kromě odborných 
statí spolupracoval na Slovníku veřejného práva československého. V rukopise zůstaly jeho paměti z prvních dob 
československého ministerstva financí. NAVRÁTIL, M.: Almanach, s. 250–251; Národní archiv Praha (dále 
NA), fond Presidium ministerské rady (dále PMR) sign. 21, kn. č. 5673/1928, kart. 974; Tamtéž, fond Kartotéka 
osobní, Leopold Karel; Policejní ředitelství Praha, 1901–30 , sign. L 4476/15, kart. 2045.
7 Václav Plocar (19. 1.1871 Otěšice u Přeštic – 10. 5. 1942 Praha). NAVRÁTIL, M.: Almanach, s. 346; NA, fond 
PMR, sign. 21, kn. č. 10 174/1934, kart. 970; Tamtéž, Kartotéka osobní, Plocar Václav; Tamtéž, fond Policejní 
ředitelství Praha, 1941–51, sign. P 2309/16, kart. 8761.
8 VLASÁK, B.: Ministerstvo, s. 270–273; TÝŽ: Dr. Rašín jako finanční politik. In: FOUSEK, F. – PENÍŽEK, 
J. – PIMPER, A. (eds.): Rašínův památník, s. 103; ŠRÁMEK, Jindřich: Jak jsme s Drem Rašínem tvořili první 
začátky ministerstva financí. In: Tamtéž, s. 95–96.



167ČLÁNKY A STUDIE JAroSLAv ŠůLA ZE ZÁKULISí ČESKoSLovENSKých příprAv NA pENěžNí oDLUKU

Oběživo, které dělalo ministru financí velké starosti, bylo dvojího druhu: kovové (mince 
z různých kovů),9 ale v prvé řadě papírové, tj. bankovky vydávané RUB.10 Ke dni 28. října 1918 
byly v oběhu tyto hodnoty bankovek: 1 K, 2 K, 10 K, 20 K, 50 K, 100 K a 1000 K (jejich 
přehled viz tab. 1).11

Tab. 1: Hodnota, datum vydání a uvedení do oběhu bankovek, které byly v oběhu k 28. 10. 1918

Hodnota na bankovce Datum vydání Platnost od Popis ((SÉM č.) (FILIP č.)

1 K 1. 12. 1916 21. 12. 1916 191 222

2 K 5. 8. 1914 21. 8. 1914 189 215

2 K 1. 3. 1917 9. 7. 1917 192 224

10 K 2. 1. 1904 25. 2. 1905 182 207

10 K 2. 1. 1915 24. 7. 1916 190 221

20 K 2. 1. 1913 29. 9. 1913 186 211

20 K (2. vyd.) 2. 1. 1913 28. 10. 1918 187 212

50 K 2. 1. 1902 26. 5. 1902 179 204

50 K 2. 1. 1914 18. 12. 1916 188 213

100 K 2. 1. 1912 23. 12. 1912 185 210

1 000 K 2. 1. 1902 2. 1. 1903 181 206

Českým finančníkům a národohospodářům dělal oprávněné starosti naprosto 
nekontrolovatelný nárůst objemu bankovek RUB a tím pádem úměrný pokles hodnoty 
rakousko-uherské koruny, která obíhala na území Rakousko-Uherska a poté jeho 
nástupnických států. Viděli, že tato finanční politika vede k ohromné inflaci a ministr 
financí Rašín se snažil všemi možnými prostředky hrozící katastrofu odvrátit, i když za cenu 
ostrých střetů s vedením RUB a s nepochopením české veřejnosti. Národní výbor obdržel 
již 6. listopadu 1918 otevřený list hospodářského teoretika Josefa Macka, který požadoval 
regulaci oběhu peněz a jejich postupnou směnu za peníze české. Navrhoval: prodat zboží 
českých vývozců do ciziny jen za peníze neutrálních a čtyř dohodových států; zakázat příliv 
rakousko-uherských peněz k nám, pokud nebudou mít razítko německo-rakouské vlády; 
rakousko-uherské bankovky obíhající u nás opatřit státním razítkem za přísné závory hranic 
a po okolkování prohlásit ostatní rakousko-uherské bankovky za měnu cizí; stanovit při 
kolkování majetkovou dávku splatnou v rakousko-uherských bankovkách.12 Lze říci, že 
toto jsou hlavní myšlenky i Rašínovy měnové reformy, který je ovšem promýšlel již také.

9 Popis rakousko-uherských mincí všech druhů, platných k 28. 10. 1918, podává publikace HAUSDORF, 
Luděk – KOUNOVSKÝ, Josef: Cizí mince platné na území Československa v létech 1918–1945. Praha 1986,  
s. 18–39. Viz též ŠŮLA, Jaroslav: Československé peníze – peníze na území Československa (Malé zamyšlení). 
Správy : Informačný bulletin pobočky SNS a VSL múzea v Košiciach. XI, 1984, č. 4, s. 100–112.
10 K dějinám RUB např. SILIN, Nikolaj: Rakousko-Uherská banka : Studie otázky vzájemného poměru mezi 
ústřední cedulovou bankou a státem. Praha 1920; PRESSBURGER, Siegfried: Das österreichische Noteninstitut 
1816– 1966, II/4. Wien 1976.
11 Bankovky lze popisovat podle těchto katalogů: SÉM, Julius: Papírové peníze na území Československa 
1762– 1975. Hradec Králové 1977; FILIP, Vladimír: Papírové peníze 1759–1918 : Od Marie Terezie po Karla I. 
Brno 2005.
12 PEROUTKA, Ferdinand: Budování státu, I.–IV. Praha 1991, s. 180.
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Poněvadž se ale přes veškerá dosavadní opatření nepodařilo zcela zabránit pronikání 
inflačních rakousko-uherských bankovek ze sousedních nástupnických států, musela se 
v prosinci 1918 zabývat otázkou měnové odluky československá vláda. Na jejím zasedání 
dne 28. prosince 1918 padlo rozhodnutí o technickém zajištění odluky (vojenské obsazení, 
zabezpečení území a hranic aj.). Koordinace měnové odluky byla svěřena zvláštní 
meziresortní komisi složené z ministra financí Rašína, ministra národní obrany Václava 
Klofáče, ministra obchodu Adolfa Stránského, ministra pošt a telegrafů Jiřího Stříbrného 
a ministra železnic Isidora Zahradníka.13 Tímto rozhodnutím se ministru financí uvolnily 
ruce, mohl nechat natisknout kolky na obíhající rakousko-uherská papírová platidla 
a s kolektivem spolupracovníků začít připravovat nápravu československé měny.

Jak stoupal počet emitovaných bankovek, klesala hodnota rakousko-uherské koruny. Je 
to vidět z následujícího přehledu o množství vydaných bankovek RUB a jejich kursu vůči 
švýcarskému franku, který neklamně svědčí o nebezpečí závratné inflace, která ohrožovala 
i hospodářství a obyvatele mladé republiky a plně opodstatňuje úsilí Rašína co nejdříve 
provést odluku měny a vydání vlastních, československých platidel (tab. 2).14

Tab. 2: Přehled o množství vydaných bankovek RUB

Den, měsíc a rok Počet bankovek RUB v oběhu
(v milionech korun)

Kurs koruny v Curychu
(za 100 K se platilo švýcarských franků)

30. 6. 1914 2 325 104,50
31. 12. 1914 5 136 90,78
30. 6. 1915 6 385 80,19

31. 12. 1915 7 162 74,25
30. 6. 1916 8 265 66,75

31. 12. 1916 10 888 51,24
30. 6. 1917 12 688 44,02

31. 12. 1917 18 439 46,02
30. 6. 1918 23 873 43,01

26. 10. 1918 30 679 46,50
31. 12. 1918 35 588 29,99
28. 2. 1919 37 569 23,50

31. 12. 1919 54 464 4,10

13 ŠOUŠA, Jiří: Rašínova měnová reforma v roce 1919 (1920). In: Měnové systémy na území Českých zemí 
1892–1993 : Sborník z konference v Opavě 22. a 23. března 1994. Opava – Praha 1995, s. 53–61 (zde s. 54). 
Citovaná pasáž v protokolu ze zasedání ministerské rady zní: Pan ministr Dr. Rašín sděluje konečně, že připravuje 
jistá opatření, souvisící s úpravou naší valuty. Nežli začne na opatřeních těchto, jež vyžadují nejpřísnější důvěry, 
pracovati, musí nejen znáti přesně naše příští hranice, ale také míti jistotu, že budeme do 3 týdnů s to, pevně obsaditi 
naše území, a žádá  tedy na panu ministru Klofáčovi prohlášení, zda se může zaručiti, že do 3 týdnů budeme míti 
obsazeno území našeho státu a ještě míti dostatek vojska, aby hranice mohly býti přísně střeženy. Když pan ministr 
Klofáč byl prohlásil, že máme dosti mužstva a výzbroje, abychom tento úkol do 3 týdnů provedli, navrhuje pan ministr 
financí, aby přípravné práce, související s otázkou úpravy naší valuty, vzhledem k jich nejpřísnější důvěrnosti svěřeny 
byly zvláštní komisi, skládající se z pánů ministrů Dr. Rašína, Klofáče, Stránského, Stříbrného a Dr. Zahradníka, 
a komisi této povolen byl na krytí výloh kredit 250.000 K. Schváleno. Protokol ministerské rady konané dne  
28. prosince 1918 o 10 a  ½ hod. dop. na hradě pražském. NA, fond Presidium ministerské rady 1918, kart. 4029, 
24. schůze 1. československé vlády ze dne 28. 12. 1918.
14 ŽEKULIN, Nikolaj Sergejevič: Československá měna od reformy dra Rašína až do zřízení Československé 
národní banky. Praha 1927, s. 13.
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Přitom RUB vydala ještě koncem října 1918 dvě hodnoty – bankovku znějící na 
25 K (SÉM č. 193, FILIP č. 228) a bankovku znějící na 200 K (SÉM č. 195, FILIP č. 229). 
Obě, nesoucí datum 27. října 1918, byly dány do oběhu dnem 31. října 1918, byly oznámeny 
v zákoníku až s datem 31. října 1918,15 a přesto byly v oběhu i na území právě vzniklé ČSR.

Poté, co se ministr Rašín ujal svého úřadu, pokusil se odstranit pokračování inflačního 
vývoje nejprve mezinárodním zakročením u RUB. Proto požádal československého 
ministra zahraničí Beneše, jenž dlel v Paříži a účastnil se projednávání podmínek příměří 
a přípravy mírové konference, aby prosadil při německé Říšské bance a při RUB zřízení 
mezinárodní komise, která by zamezila vydávání soukromoprávně nekrytých bankovek, 
aby inflace nepokračovala. Současně začal sám vyjednávat s RUB o tom, že je možno 
ponechat po určitý čas společnou měnu za těchto podmínek. Každý nástupnický stát bude 
mít právo vyslat do banky svého vládního komisaře, který by dozíral na obchody banky; 
válečné půjčky nebudou lombardovány; žádnému státu nesmí RUB poskytovat půjčky bez 
svolení všech nástupnických států nebo států, které získaly část území bývalé rakousko- 
-uherské monarchie. Banka přijala první podmínku (byli zřízeni komisaři československý, 
rakouský, maďarský, jugoslávský, polský, rumunský a italský), druhou podmínku odmítla 
přijmout a s třetí podmínkou souhlasila.16 

RUB však svůj závazek, že nebude tisknout bankovky pro stát bez svolení nástupnických 
států, nedodržela. V důsledku negativního postoje banky začal proto ministr Rašín 
postupovat samostatně vůči RUB. Zakázal všem filiálkám RUB na území ČSR lombardovat 
válečné půjčky rakouské a uherské (8. ledna 1919) a 30. ledna 1919 byla nařízením ministra 
financí zřízena československá devizová ústředna (č. 47/19 Sb. z. a n.).17 Zřízení devizové 
ústředny bylo vynuceno nejen potřebou státu kontrolovat devizový trh odpoutáním od 
Vídně a nutností získávat devizy za takřka bezcenné inflační bankovky, ale i protestem 
obchodní správy RUB (která nepochopila realitu doby) proti tomu, že Živnostenská banka 
obchoduje s devisami. Dopis, psaný ve Vídni 17. ledna 1919 v českém jazyce, byl adresován 
Rašínovi.18

Dne 3. února 1919 byla otevřena pražská burza, o tři dny později bylo vydáno vládní 
nařízení (č. 57/19 Sb. z. a n.), které zakazovalo převody pohledávek a úhrad v rakousko- 
-uherských korunách z ciziny do ČSR (a pokud by se uskutečnily, byly by neplatné). Tímto 
opatřením se mělo zabránit spekulačním transakcím, které by poškozovaly měnové poměry 
na území nové republiky. A konečně zákonem z 20. února 1919 (č. 97/19 Sb. z. a n.) byla 

15 Reichsgesetzblatt im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, 1918, 191, č. 384, s. 1023–1024. Jak ale 
uvedl Karel Leopold (LEOPOLD, Karel: Ze zákulisí příprav k osamostatnění měny. In: PIMPER, A.: Almanach, 
s. 32; článek je postaven na rukopisu téhož z roku 1928, nazvaném Vzpomínky z prvých dob ministerstva financí, 
s. 44nn), ministr Rašín původně nechtěl uznat bankovky v hodnotě 25 K a 200 K. Své odmítavé stanovisko opíral 
o okolnost, že výnos bývalého rakouského ministerstva financí ze dne 28. 10. 1918, č. 384 s vyhláškou Rakousko-
-uherské banky o vydání bankovek po 25 K a 200 K (s datem 27. 10. 1918) byly uveřejněny teprve 31. 10. 1918, 
tedy v době, kdy území československého státu již nepatřilo k teritoriu, na něž se vztahovalo privilegium RUB. 
Naproti tomu se ale dalo namítnout, že obdobná vyhláška prý byla uveřejněna v uherském úředním listu již 
22. 10. 1918, čili ještě před českým převratem 28. 10. 1918. Nakonec bylo dohodnuto, aby bylo do prováděcího 
nařízení vtěleno ustanovení, že bankovky po 25 a 200 K budou sice přijímány, ale nebudou kolkovány a vraceny 
obyvatelstvu; tím se blok bankovek určených k okolkování na našem území zmenšil. Obdobně byly při okolkování 
staženy bankovky po 10 a 50 K staršího typu.
16 RAŠÍN, Alois: Finanční a hospodářská politika československá do konce r. 1921. Praha 1922, s. 25–26.
17 TÝŽ: Můj finanční plán. Praha 1920, s. 43–44.
18 NA, fond MF – P, kart. 141, spis č. 723.
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ČSR oddělena od Rakouska a Maďarska v oblasti celní a prohlášena samostatným celním 
územím. Všechna tato opatření připravovala půdu pro hladký průběh měnové odluky, 
která se měla během několika týdnů realizovat.

Rašín nebyl zastáncem názoru, že okamžitě po vzniku státu by se měla provést měnová 
odluka, jak se v prosinci 1918 v tisku také psalo. Odluka měny figurovala v plánech 
českých finančníků a odbojářů již před 28. říjnem 1918, ale její provedení nebylo tak 
jednoduché, jak si někteří publicisté naivně představovali. Nešlo jen o samotnou 
odluku, ale s tou musela být spojena celá řada předem dobře připravených opatření. 
Panovala zejména složitá mezinárodní situace a hranice ČSR byly nejisté. Rašín  
13. prosince 1918 své určité váhání zdůvodňoval takto: […] jsme v přechodném hospodářství, 
v hospodářství, které nemůže být pro konsolidované poměry pravidlem. Ale právě proto, že 
jsme v přechodném hospodářství, nemůžeme dělati reformy, které by byly dalekosáhlé, nýbrž 
musíme se snažiti pouze udržeti v chodu stroj, který nám byl svěřen a připravovati se vší 
pečlivostí na budoucnost.19

Přesto však v prosinci 1918 změnil poněkud své názory a urychlil tajné přípravy na 
měnovou odluku. Dne 19. prosince 1918 totiž vydala RUB novou bankovku, a to dokonce 
v dosud nejvyšší hodnotě – nominál 10 000 K s datem 2. listopadu 1918 (SÉM č. 197, 
FILIP č. 231).20 Zdá se, že tehdy Rašínovi došla trpělivost a že to byl impuls k urychlení 
příprav měnové odluky. Poněvadž bankovka byla vydaná již po vzniku ČSR a její uvedení 
do oběhu by dále roztočilo inflační spirálu a zvýšilo oběživo na území republiky, ministr 
Rašín nepřipustil její oběh na našem území a 17. ledna 1919 zaslal RUB protest vůči její 
finanční politice a pouze stroze a kategoricky oznámil, že oběh této bankovky v ČSR 
nepřipouští. Současně oznamuji, že nemohu uznati 10.000 korunové bankovky za zákonné 
platidlo ve hranicích Československého státu a že nemohu uveřejniti zaslanou mně vyhlášku 
a veřejně oznámiti, že tyto po prohlášení republiky bez svolení vlády Československého státu 
vydané bankovky mají nucený oběh v obvodu státu, jejž spravuji. K tomuto opatření vedou 
mne nejen politické důvody, nýbrž také důvody věcné, poněvadž bych tím umožnil bance, aby 
těchto vysokých snadno rozmnožitelných a point natiskla tolik, že by mohla snadno vyplatiti 
girové účty a pokladniční poukázky a tím rozmnožiti oběh bankovek na míru svrchovaně 
nebezpečnou. Toto opatření musím učiniti tím spíše, poněvadž jak jsem shora uvedl, Rakousko-
-uherská banka skutečně provozuje politiku, při které neklade nijakou váhu na to, aby množství 
obíhajících bankovek nebylo dále rozmnožováno. 21

A tak tato desetitisícikoruna, nejvyšší nominál vydaný RUB, neměla v ČSR právo 
oběhu. Nebyla při následné kolkovací akci přijímána a samozřejmě ani kolkována. Dnes 
také již víme, že obavy ministra Rašína nebyly bezdůvodné. Připravoval se další nominál 
k vydání, a sice pětikoruna s datem 1. října 1918 (vyobrazení přináší FILIP č. 226). Na 
druhé straně když generální rada RUB česky psaným dopisem ze dne 8. ledna 1919 žádala 
našeho ministra o souhlas oznámit stahování dvoukorunových bankovek s datem 5. srpna 
1914 (SÉM č. 189, FILIP č. 215; jejich oběh měl končit 30. června 1920) s odůvodněním, 
že je zásoba dvoukorunových bankovek s datem 1. března 1917 (SÉM č. 192, FILIP  

19 MATES, Pavel – SCHELLE, Karel: Vznik československé měny v letech 1918–1919. Historický časopis (dále 
HČ) 29, 1981, s. 699.
20 Zatímco Julius Sém uvádí správné údaje o vydání a oběhu této bankovky, Vladimír Filip publikuje 
dezinformaci. Srov. SÉM, J.: Papírové peníze, s. 88; FILIP, V.: Papírové peníze, s. 303.
21 NA, fond MF – P, kart. 141, spis č. 463.
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č. 215) dost velká,22 Rašín na tuto žádost nepřistoupil. Věděl totiž, že v republice je velký 
nedostatek stříbrného kovového oběživa v hodnotě 1 K a 2 K, které zatím nebude možné 
ve zdevastované kremnické mincovně razit a že tyto nominály budou po měnové odluce 
potřebné. Zato požádal RUB, aby dnem 29. ledna 1919 bankovky v hodnotě 25 K (SÉM 
č. 193, FILIP č. 228) a 200 K (SÉM č. 195, FILIP č. 229) nedávala více na území ČSR do 
oběhu, ale stahovala je.23 I toto opatření bylo v rámci příprav na peněžní odluku, poněvadž 
tyto hodnoty nebyly kolkovány, ale obíhaly nadále jako československé státovky až do 
vytištění vlastních státovek.

Odborový přednosta ministerstva financí v. v. Leopold líčil v roce 1928, jak byl  
7. ledna 1919 zasvěcen do příprav k osamostatnění měny: S přípravami k akci této nebylo 
možno začíti, dokud trvala thesaurace bankovek, která se rozšířila zvláště v posledním roce 
války a stupňovala se po převratu tím povážlivěji, čím tísnivěji doléhal na život hospodářský 
nedostatek platidel. Teprve když koncem roku 1918 začaly peníze opět plynouti z dosavadních 
skrýší do peněžních ústavů a vklady rostly tou měrou, že nebylo ani možno účelně a výhodně jich 
zužitkovati, využil Dr. Rašín výhodné této příležitosti, aby zahájil přípravy k osamostatnění 
měny. Do věci jsem byl zasvěcen 7. ledna 1919. Toho dne jsem se setkal v čekárně Clam- 
-Gallasova paláce po prvé s nynějším guvernérem Národní banky Československé, tehdy 
ředitelem Městské spořitelny Pražské, Drem Vilémem Pospíšilem,24 který byl od té doby naším 
stálým a ochotným spolupracovníkem. Čekali jsme společně, až budeme zavoláni tajemníkem 
Rašínovým Drem Přimdou do pracovny ministrovy, kde byli právě návštěvou J. S. Machar 
a Jaroslav Kvapil. Audience, při níž byl kromě Dra Pospíšila a mne též tehdejší přednosta 
úvěrního odboru Dr. Bohumil Vlasák, netrvala dlouho. Dr. Rašín vyndal z pravé kapsy vesty 
vzorky dodaných mu právě z tiskárny Haasovy bankovkových kolků a pravil ke mně: „Těmito 
kolky opatříme bankovky Rakousko-uherské banky, které jsou na našem území. Přípravy 
a porady musí býti konány v největší tajnosti, což Vám kladu zvláště na srdce. Vše musí býti 
do šesti neděl připraveno; o ostatním se dohodněte s panem ředitelem Drem Pospíšilem, který 
bude společně s Vámi pracovati.“ Šla mi hlava kolem, když jsem si v klidu uvědomil, jak vážný 
a obtížný úkol byl na mne vložen. Myšlenka, že za šest týdnů má býti uveden v pohyb ohromný 
aparát, který v několika málo dnech musí vykonati práci, pro jakou nebylo doposud příkladu, 
nedala mi téměř celou noc spáti, tím spíše, když měl jsem převzíti celou tíhu zodpovědnosti 
sám, ježto odborový přednosta dr. Vlasák zaměstnán byl jinými pracemi.25

Literatura zabývající se přípravami měnové odluky pravidelně odkazuje na tuto pasáž, 
jako by tehdy začínaly přípravy na okolkování (některých) bankovek RUB,26 a přitom si její 
autoři neuvědomují, že prvé kroky udělal ministr financí Rašín sám, bez vědomí finančních 
odborníků, pravděpodobně již v prosinci 1918 (mám na mysli jednání s tiskárnou Unie 
a závodem I. B. Pichla – o těch se ani Leopold nedozvěděl nic přesného). První kontakt 

22 Tamtéž, spis č. 722.
23 ZELINKA, Miloš: Rakousko-uherské bankovky platné v Československu. Sběratelské zprávy : Informační 
bulletin (dále SZ), 1974, č. 13, s. 14–15; TÝŽ: Oběh papírových platidel na Těšínsku v době tzv. „těšínského 
plebiscitu“. SZ 1976, č. 18, s. 3.
24 Vilém Pospíšil (5. 5. 1873 Nová Bystřice u Pelhřimova – 27. 11. 1942), v letech 1919–1926 vrchní ředitel 
Městské spořitelny pražské, jejíž dějiny v roce 1925 vydal, v letech 1926–1934 guvernér Národní banky 
Československé. Viz NAVRÁTIL, M.: Almanach, s. 352–353.
25 LEOPOLD, K.: Ze zákulisí, s. 29–38.
26 Např. SÉM, J.: Papírové peníze, s. 93; MATES, P. – SCHELLE, K.: Vznik s. 703 (nepřesný citát, převzatý 
z literatury, nikoliv z originálního pramenu).
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s tiskárnou A. Haase prý navázal ministr Rašín 3. ledna 1919, kdy se informoval u ředitele 
firmy Karla Chalupy o možnostech tisku kolků. Ten mu již příštího dne, 4. ledna 1919 
dopoledne, předložil pět návrhů na kolky a 7. ledna finanční nabídku, jejíž přijetí ministr 
firmě potvrdil o dva dny později.27

Leopold neuvádí, které hodnoty kolků ukázal ministr své návštěvě. Píše,28 že při 
kolkovací akci bylo použito pěti různých druhů kolků, a sice v tiskárně A. Haase se tiskly 
kolky 20 h a 50 h provedené měditiskovou technikou z hloubky (lepily se na bankovky) 
a v tiskárně České grafické „Unie“ kolky 10 h a 1 K (rovněž se lepily). Úhrnem bylo 
objednáno 244 192 400 kusů kolků tištěných na pergamenovém papíru různé síly 
i barvy. Na kolcích 10 h a 1 K je v kruhu vyobrazen stylizovaný český, moravský, slezský 
a slovenský znak (tiskárna Unie), na kolcích po 20 h a 50 h pouze český lev (tiskárna 
A. Haase). Desetikorunový kolek byl tištěn na tisícikorunu. Pro tisk kolků musela tiskárna 
A. Haase stroje (zejména perforovací) jednak zakoupit v Rakousku, jednak si je vypůjčit 
od různých pražských firem; barvy byly dováženy z Vídně. Tisk probíhal ve třech směnách 
na dvou hlubotiskových rychlolisech, perforování se provádělo dnem i nocí. Různost 
kolků (rozdílné odstíny barev) vznikla tím, že část kolků byla vytištěna v kamenotisku, 
poněvadž hlubotiskové stroje nemohly vytisknout jejich dostatečné množství. Autorem 
padesátihaléřových kolků prý byl Haasův litograf Beller a dvacetihaléřových kolků litograf 
Schlesinger, určitý podíl měl i litograf Carmin. Nejpozději do 2. března 1919 měla být 
větší část kolků dodána do kolkovního úřadu v Praze. První dodávka padesátihaléřových 
kolků se uskutečnila 24. ledna, dvacetihaléřových o den později, poslední 12. března 1919 
a účet na 414 920 K, byl vystaven 14. března 1919. Tisk desetikorunových kolků s obrazem 
Františka Palackého, které byly tištěny přímo na bankovku počínaje dnem 5. února 1919, 
opatřila strojovna kolkovního úřadu v Praze. Obraz kreslil František Franěk, vyryl ho 
František Kašpar, rytec firmy I. B. Pichl.29 Autorem některých kolků byl však zřejmě též 
Alfons Mucha, který má na kolcích přinejmenším značný myšlenkový podíl.30

Již obraz na kolcích měl demonstrovat nově vzniklý československý stát. Proto se na nich 
objevuje – počínaje nejnižší hodnotou – znak všech čtyř zemí, tvořících v současné době 
území ČSR, dále český královský lev představující kmenové území vzniklé republiky, která 
historicky navazovala na český feudální stát. Proč byl ale na nejvyšší kolkované bankovce 
rakousko-uherské měnové jednotky, tisícikoruně, tištěn portrét Františka Palackého? Proč 
ne například portrét prezidenta ČSR Masaryka? Byl to vlastně svým způsobem jinotaj, 
mířící do Vídně. Měl totiž připomenout známý výrok Františka Palackého: Byli jsme před 
Rakouskem, budeme i po něm! A my, Češi a Slováci, jsme nyní i po Rakousku, respektive 

27 Archiv České národní banky Praha (dále AČNB Praha), fond NB – P XVII – 338, kart. 428 (LEOPOLD, K.: 
Vzpomínky, II, příloha XXXVI, s. 1–2).
28 Totéž, I.
29 HERBER, Otto: Pražské ražebny a jejich rytci, II: Poznámky k jejich historii. Příloha SZ 1980, č. 32, s. 25–27; 
MIXA, Miroslav: Pichl a Franěk, autoři návrhů na československé papírové peníze, kolky a známky. In: Pamětní 
soubor přednášek 1966–1986 : Sjezdové číslo interního bulletinu Notafilie. Praha 1986, s. 25nn; HAIMANN, 
Petr: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vzhledem k Čechám, Moravě, 
Slezsku a Slovensku (1505–2005). Praha 2006, s. 350–352.
30 ŠUSTEK, Zbyšek: Otázka autorstva československých bankovkových kolkov v hodnote 10 halierov a 1 koruna 
z roku 1919. Slovenská numizmatika 14, 1996, s. 165–175 (zejm. s. 172); TÝŽ: Niektoré súvislosti bankovej 
a známkovej tvorby Alfonsa Maria Muchu. Merkur Revue : Odborný časopis pro filatelii, numismatiku a notafilii 
I, 1996, č. 2, s. 12–15.
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Rakousku-Uhersku, jsme zde po jeho zániku, ke kterému jsme přispěli, a budeme žít opět 
ve vlastním státě, bez Vídně a rakouské kurately. Proto ten portrét Františka Palackého.

Spěšná výroba kolků v poválečné době, kdy ještě nebyla plně obnovena mírová výroba, 
měla za následek různé výpadky a vynucovala si bleskové řešení situace. O jednom takovém 
případu, kdy nastal nedostatek vhodných tiskových barev a musely se dovézt dobrodružně 
přes uzavřené státní hranice, vyprávěl Václav Archmann, ředitel tiskárny firmy A. Haase, 
a jeho vzpomínku zachytil Leopold ve svém rukopisném díle.31

Koncem roku 1918 a v prvých týdnech roku následujícího se na stránkách novin 
i v pracovnách ministerstev, zejména ministerstva financí, odehrávaly některé rozhořčené 
odborné i nekvalifikované diskuse o hospodářských a měnových otázkách. Finanční 
odborníci si byli dobře vědomi nejen toho, že je třeba provést měnovou odluku od rakousko-
-uherské měny, ale i okruhu dosud nevyřešených technických problémů, které jí stály v cestě 
(neexistovala emisní banka; nebyla kvalitní cedulová tiskárna; nebyl doposud stanoven 
státní znak; kde bude stát mincovna, když ta v Kremnici je v rozvalinách). Byly zde však 
nezměrné nadšení a obrovská vůle všechny překážky překonat.

V diskusích se střetávali národní demokraté, reprezentovaní Rašínem, s agrárníky. 
Jádrem sporů byly též snahy prosadit zájmy kapitálových skupin, které jednotlivé politické 
strany reprezentovaly. Národní demokraté, spjatí s Živnobankou, obhajovali pevnou, 
hodnotnou korunu, poněvadž celkem vzato neměli velký zájem na exportu. Agrárníci 
a jejich Agrární banka byli závislí na exportu, a proto jejich snaha co nejvíce vyvážet by 
byla tvrdou, tj. drahou korunou poškozována. Novinová diskuse vcelku nepřinesla reálné 
návrhy, spíše naopak.32 Tyto tendence se pak promítly i do názorů, jak provést odluku 
československé měny od měny ostatních nástupnických států a především od RUB.

První směr (hlavním představitelem vrchní ředitel Živnostenské banky Jaroslav Preiss) 
zastával názor, že by mělo dojít k vytvoření situace, v níž by veškeré bankovky RUB přestaly 
naráz platit. Zároveň by byla zřízena nová cedulová banka, která by zajišťovala vydávání 
nových, československých bankovek. Poměr nové měnové jednotky ke staré by činil 1 : 1. 
Směr druhý (např. profesoři Jan Koloušek a Vladislav Brdlík) se přimlouval za zákonnou 
devalvaci a odstupňování hodnoty starých pohledávek, přičemž by ale došlo k velkým 
komplikacím. Třetí směr (Rašín, Vilém Pospíšil), který byl realizován, prosazoval nápravu 
měny okolkováním starých bankovek, zmenšením oběhu a dávkou z majetku, čímž nebyly 
postiženy nemajetné vrstvy.33 V únoru 1919 byla měnová odluka připravena. Co všechno 
jí ale předcházelo?

Dejme opět slovo přímému účastníkovi Leopoldovi: Předmětem porad, které konaly se 
zpravidla za předsednictví ministra financí Dra Rašína, pokud nebyl jinak nutně zaměstnán, 
a kterých zúčastnil se mimo Dra Pospíšila a mne též nynější generální ředitel Zemské banky Dr 
Emil Roos34 a ředitel téže banky, nyní vrchní ředitel Národní banky Československé Augustin 

31 AČNB Praha, sign. NB-P XVII-38, kart. 428 (LEOPOLD, K.: Vzpomínky I, II, příloha XXXVI). Velice 
nepřesně a neúplně tyto vzpomínky vydal Miroslav Mixa. Srov. MIXA, Miroslav: Moje cesta do Vídně pro barvu 
na kolky. Notafilie : Interní bulletin KSPP ČNS (dále Not) 28, 1988, s. 17–19.
32 MATES, P. – SCHELLE, K.: Vznik, s. 699.
33 RAŠÍN, A.: Finanční a hospodářská politika, s. 45–46.
34 Emil Roos (1868 Všetaty u Rakovníka – 1934), roku 1918 se stal po Karlu Mattušovi vrchním ředitelem 
Zemské banky v Praze, poté byl členem bankovní rady Národní banky Československé. NAVRÁTIL, M.: 
Almanach, s. 379.
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Novák35 a později též náměstek Novákův Karel Kučera, jakož i ředitel Zemské banky Dr 
Maxmilián Záveský,36 byla nejen odluka měny okolkováním bankovek, nýbrž i soupis veškerého 
jmění za účelem uložení dávky z majetku a úprava poměru k Rakousko-uherské bance. Šlo 
tudíž o látku velmi obsáhlou, o látku, která vyžadovala důkladně promyšlených normativních 
opatření a do nejmenších podrobností vybudované organisace, mělo-li se předejíti nebezpečí, 
že by jednotlivé články této v dějinách dosud nebývalé akce jeden do druhého rušivě zasahovaly 
a tím celý plán vážně ohrozily. Na paměť těchto důvěrných porad umístěna byla v den pátého 
výročí naší samostatnosti v ředitelské pracovně spořitelny deska s Rašínovým reliefem, modelem 
Šejnostova návrhu na československý dukát a s nápisem: „V těchto místech za předsednictví 
Dra Aloise Rašína konány v prvých měsících republiky porady o osamostatnění měny čsl.“. 
Vzpomínám často na ty večery, zvláště na jeden z nich. Seděli jsme jako obyčejně kolem stolu 
v rohu Pospíšilovy pracovny. K osmé hodině večer objevil se ve dveřích Dr Rašín; pod levou 
paží aktovku, v pravé ruce obvyklou viržinku. Zůstal státi u dveří, pohlížeje s úsměvem na 
naše pološerem obklopené siluety. Teprve za chvíli usedl na svém místě se slovy: „Tak se mi 
to, pánové, líbí – vypadáte zde jako spiklenci“.

Dík energii a bystrozraku Rašínově, nadšení, obětavosti a bohatým zkušenostem jeho 
spolupracovníků, zvláště Dra Pospíšila, který přišel již s promyšleným plánem pro okolkovací 
akci, postupovala práce v důvěrném tomto kroužku tak rychle a úspěšně, že byl již koncem 
ledna celý plán v hrubých rysech hotov. Podle potřeby a postupu prací rozšiřován byl stále 
více a více kruh těch, kdož na provedení plánu Rašínova měli spolupracovati. Je přirozeno, že 
postupovali jsme při volbě spolupracovníků s největší opatrností a že vylučovali jsme předem 
již každého, kdo soukromými svými zájmy mohl by býti sveden k porušení tajnosti, základní 
to podmínky zdaru celé akce.

Zvláštní pozornost věnovati jsem musil volbě těch úředníků, kteří měli býti pověřeni redakcí 
prováděcích nařízení, instrukcí pro výkonné orgány při okolkování bankovek a pro soupisové 
úřady, vyhlášek pro veřejnost atd. Šťastná náhoda vedla mne do odboru poplatkového, kde 
bylo tehdy ještě nejméně časově omezených prací. Odbor tento vyšel mně se zvláštní ochotou 
vstříc. Přednosta odboru, nynější president zemské finanční správy v Brně Zděnek Lepař, 
převzal a za pomoci nynějšího odborového přednosty Dra Alfreda Nesvedy a ministerského 
rady Benjamina Heydeho provedl soupis dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček 
a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky /: nař. min. fin. č. 85 z r. 1919 :/, jakož 
i soupis a označení cenných papírů /: vládní nařízení č. 126 z r. 1919 :/. Ministerský rada 
Karel Chochole a nynější profesor na České vysoké škole technické v Brně Jan Caha obstarávali 
nejdůležitější práce konceptní, zvláště podle stručných záznamů z důvěrných schůzí a podle 
pokynů mých návrh prováděcího nařízení o okolkování bankovek /: nař. min. fin. č. 86/1919 :/, 
dále návrh instrukcí pro jednotlivé výkonné orgány pověřené okolkováním, tekst vyhlášek pro 
veřejnost, návrh nařízení o soupisu mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých 
a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz /: vládní nařízení č. 141/1919 :/, návrh vl. 
nařízení z 10. dubna 1919, č. 184, o soupisu pojistek životních na kapitál a důchod a pojistek 
na zásoby zboží uloženého a dopravovaného atd.

Konečnou redakci prací těchto prováděli jsme zpravidla v pozdních hodinách večerních nebo 
v noci; za dne nebylo k tomu ani času, ani potřebného klidu. Dodnes mám v živé paměti noční 

35 Augustin Novák (20. 9. 1872 Kralupy n/Vlt. – 9. 5. 1957 Praha), působil v letech 1898–1919 v Zemské 
bance, v letech 1919–1926 byl vrchním ředitelem Bankovního úřadu ministerstva financí, v letech 1921–1922 
ministrem financí a nakonec v letech 1926–1934 vrchním ředitelem Národní banky Československé v Praze.
36 Maxmilian Záveský (1872 – ?). NAVRÁTIL, M.: Almanach, s. 513.
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ty jízdy z kanceláře automobilem, kdy kruté noční mrazy vyhnaly z pražských ulic poslední 
chodce. Přijíždíval jsem o 1. hodině po půlnoci, mnohdy i později a ráno o 7. hod. čekal již 
zase na mne šofér Rašínův, Benda. Abych neztratil ani několik těch chvil, jichž potřeboval 
jsem k jízdě do svého bytu a zpět do kanceláře, nařídil Dr Rašín, aby objednána byla pro mne 
železná postel se slamníkem a vlněnou houní, která konala mně zvláště v okolkovacím týdnu 
dobré služby. Jeden výjev nevymizí mi nikdy z mé paměti. Pracovali jsme v pátek 21. února 1919 
s Drem Rašínem od 9 hod. večer na konečné redakci nařízení ministra financí o okolkování 
bankovek. Byl již nejvyšší čas, aby mohl do 25. února připraven býti tisk; toho dne totiž měl 
podle smluveného plánu býti schválen a uveřejněn zmocňovací zákon se zmíněným prováděcím 
nařízením. Bylo již hodně po půlnoci, umlkl i telefon, kterým několikráte k večeři volala Dra 
Rašína jeho dceruška. Pojednou podíval se na své hodinky, nechal spis otevřený na psacím 
stole a se slovy „Což jsem nějaký kůň?“ vzdálil se ještě kvapněji, jako bývalo jeho zvykem. 
Tázal jsem se jej hned druhý den ráno, co se mu v noci stalo. „Nic“, pravil, „pracuje-li člověk 
16 hodin denně, má přece nárok na odpočinek.“ „Mně nedaří se lépe, pane ministře“ – bylo mou 
odpovědí – „nedostanu se zpravidla před půlnocí domů a to ještě často bez večeře, poněvadž 
nemám k ní času, a mimo to po 10. hod. jsou hostince již zavřeny“. Díval se na mne několik 
vteřin – nebyl to obvyklý přísný pohled Rašínův, byl to pohled, který dovede dodati člověku 
novou chuťk práci, i kdyby byl sebe více vysílen. Přerušil pak krátkou tuto pausu slovy „Nic 
platno, musíme se obětovat“ a dali jsme se znovu do práce“.37

Ke kolkování bankovek byla zřízena v Praze v Panské ulici zvláštní lepírna, jejíž organizaci 
a správu převzal hlavní státní komisariát v Praze. Úkolem lepírny bylo dopravit ze Zemské 
banky potřebný bankovkový materiál, opatřit ho kolky, zabránit defraudacím bankovek 
i kolků a odvézt okolkované bankovky zpět do Zemské banky. Jak se to provádělo, popisuje 
opět Leopold: Přejdu přes potíže, které působilo opatření spolehlivého personálu, zařízení 
místností stoly, židlemi, umývadly atd., na kteréžto potíže naráželi jsme v době poválečné při 
každém kroku, a vylíčím jen stručně, jak byla tato práce organisována. Lepírna zahájila práci 
11. února 1919 s počátku ve čtyřech pracovních sálech, z nichž každý tvořil zvláštní pracovní 
skupinu. V každé takové skupině bylo 6 pokladních úředníků, z nichž polovice vydávala 
nekolkované bankovky ku okolkování a potřebný k tomu počet kolků, kdežto skupina druhá 
přijímala a přepočítávala již hotový, t. j. kolky opatřený materiál. Ke čtyřem těmto skupinám 
přistoupila 15. února skupina pátá a 19. února ještě skupina šestá. Podle velikosti místností 
utvořeny byly pak drobné pracovní skupiny, sestávající ze 4 lepičů a jednoho střihače kolků, 
na něž dozíral bankovní nebo státní úředník, též poštovní úřednice. Tento dozorce přejímal 
od pokladních úředníků materiál ke zpracování a zpracovaný opět jim odváděl. Vrchní vedení 
celé lepírny bylo v rukou pěti hlavních pokladníků, které vybral organisační referent pražského 
hlavního státního komisariátu, ředitel Pokorný, ze zapracovaných bankovních pokladníků. Tito 
přejímali bankovkový materiál v Zemské bance a kolky v kolkovním úřadě, předávali materiál 
tento pokladním úředníkům jednotlivých sálů /: pracovních skupin :/ a přejímali hotový již 
materiál, který byl pak zpět do Zemské banky odváděn. Kromě zmíněných pracovních sil byl 
ještě přiměřený počet zřízenců pro podřadné práce. Celkový počet v posledních dnech v lepírně 
zaměstnaných činil:

bankovních úředníků 32
státních úředníků 59
studentů z Hlávkových kolejí 160

37 AČNB Praha, fond NB – P XVII – 338, kart. 428 (LEOPOLD, K: Vzpomínky, I, s. 46–47, 50–52).
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studentů ze „Svépomoci“ a j. 98
tudíž úhrnem 349 osob.

Pracovalo se na jednu zápřež od 8 hodin ráno do 3 hodin odpoledne. Nikdo nesměl 
opustiti pracovní sál, dokud hlavní pokladna nebyla hotova s denní uzávěrkou, takže se 
odchod zpravidla protáhl do půl 4. hodiny. Poschodí, v němž byla zařízena lepírna, bylo pro 
bezpečnost a k snazšímu zabránění defraudací uzavřeno legionářskou stráží, která dovolila 
vstup pouze na průkaz a nedovolila odejíti nikomu, kdo nemohl se vykázati svolením dozorce, 
celního inspektora Hegra. Pro větší bezpečí bylo přiděleno lepírně ještě 5 civilních agentů, kteří 
dohlíželi – nepoznáni – jak v pracovních sálech tak i při kontrole přicházejících a odcházejících 
a kromě toho sledovali zdravotní automobil, jímž za doprovodu dvou hlavních pokladníků 
převáženy byly v uzamčených koších do lepírny bankovky a kolky a odvážen byl okolkovaný 
materiál zpět do Zemské banky.

Výkonnost lepírny byla velice brzděna tím, že velká část kolků /: hlavně z „UNIE“ :/ nebyla 
perforována a že byly kolky opatřeny tak špatným lepidlem, že bylo nutno, když neosvědčily se 
pokusy s omýváním bankovek vlažnou vodou, v níž byla rozpuštěna soda, nakoupiti arabskou 
gumu, k tomu houby a osušovátka, aby byly kolky znovu gumou natřeny a bankovky aspoň 
z části zbaveny nečistoty. Do 28. února okolkováno bylo celkem 5 487 386 kusů bankovek 
v hodnotě 338 760 510 K, a sice:

2 582 426 kusů po 100 K v ceně 258 242 600 K
952 957 kusů po 50 K v ceně 47 647 850 K
1 335 003 kusů po 20 K v ceně 26 700 060 K
617 000 kusů po 10 K v ceně 6 170 000 K
úhrnem 5 487 386 kusů v ceně 338 760 510 K.

Jak opatrně a účelně bylo vše zařízeno, vidno je z toho, že při konečné uzávěrce scházela 
pouze 1 dvacetikorunová bankovka a přebývala 1 stokorunová. Kolků nedostávalo se celkem 
40 kusů /: 9 kusů po 1 K, 11 kusů po 50 hal. a 8 kusů po 10 hal. :/, které byly patrně při práci 
pokaženy.

Na lepírnu vydáno bylo celkem 170 158,53 K, v čemž je též částka 3 272,76 K za rekvisity 
nakoupené k týmž účelům pro Slovensko. Celkový náklad činil tudíž celkem necelého ½ % 
hodnoty okolkovaného materiálu. Hlavní zásluhu o organisaci lepírny a o bezvadný postup 
práce v ní měli nynější min. rada František Blažek a vrch. odb. rada Dr František Tesař. 
Tisícovky byly v Zemské bance srovnány do balíčků po 100 kusech, skonsignovány a odváženy 
v autech s ozbrojeným průvodem k okolkování do signatury kolkovního úřadu v Hybernské 
ulici.38

Do přípravy reformy byl zasvěcen pouze omezený počet úředníků a dalších 
spolupracovníků požívajících důvěry ministra z dřívější doby. Jednání byla prakticky 
ukončena do počátku února 1919, poté byla zabezpečována technická stránka kolkovací 
operace. Dne 24. ledna 1919 se konala v  Clam-Gallasově paláci porada s přednosty 
zemských finančních úřadů z Prahy, Brna, Opavy a Bratislavy, kteří referovali o stavu 
finančních úřadů. Po exposé prezidenta generálního finančního ředitelství v Bratislavě 

38 Tamtéž, s. 124–127. Tento pramen využil ve svém článku i Miroslav Mixa. Srov. MIXA, Miroslav: Lepírna 
kolků v roce 1919. Numismatické listy 44 (dále NL), 1989, s. 37–43). Viz též HOLNA, Jindřich: Doplněk k článku 
Miroslava Mixy „Lepírna kolků v r. 1919“. NL 44, 1989, č. 2; TÝŽ: Pokyny pro kolkování bankovek v roce 1919. 
Not, 1989, č. 30, s. 20–22.



177ČLÁNKY A STUDIE JAroSLAv ŠůLA ZE ZÁKULISí ČESKoSLovENSKých příprAv NA pENěžNí oDLUKU

Kvěcha o nepříznivém stavu úřadů na Slovensku, kde velká část finančního úřednictva 
odešla do Maďarska a ti, co zbyli, nebyli příliš spolehliví, vyvstala nutnost poslat na 
Slovensko odborníka, který by prozkoumal situaci a na základě zjištění vedl celou kolkovací 
a soupisovou akci. Volba padla na Maxmiliána Záveského, ředitele Zemské banky, který 
s dvěma úředníky banky odejel na Slovensko již 4. února 1919.

Ve čtvrtek 30. ledna 1919 se konala v zasedací síni bývalého místodržitelství v Praze 
první schůze nedávno předtím jmenovaných předsedů hlavních státních komisariátů 
a předurčených organizačních referentů. Byli to v Praze prezident zemského finančního 
ředitelství Vladimír Hanačík a ředitel  Hypoteční banky Jan Pokorný; v Českých 
Budějovicích vrchní okresní komisař František Velík a dirigent Živnostenské banky Hanuš 
Rataj; v Hradci Králové místodržitelský rada Otokar Püchl a vrchní ředitel Králobanky St. 
Kotlářský; v Liberci místodržitelský rada Felix Maschner a ředitel filiálky Živnostenské 
banky Karel Krejčí; v Plzni místodržitelský rada Václav Boum a ředitel tamní spořitelny 
Richard Krofta; v Brně prezident tamního zemského finančního ředitelství Vojtěch 
Jokl a vrchní ředitel Moravské agrární a průmyslové banky František Aschenbrenner; 
v Uherském Hradišti přednosta okresní politické správy František Beneš a ředitel spořitelny 
Jan Kvapil; v Olomouci přednosta okresní politické správy finanční rada Karel Wagner 
a dirigent Živnostenské banky Arnošt Sedlický; v Moravské Ostravě přednosta finančního 
ředitelství v Opavě Šimon Hrubec, kterého zastupoval vrchní okresní komisař v Moravské 
Ostravě Žilka, a ředitel Živnostenské banky Leopold Dostál.

Na schůzi ministr financí Rašín poukázal na význam a účel odluky měny a důrazně 
upozornil všechny přítomné, že hlavní podmínkou zdaru kolkovací akce je utajení 
přípravných prací až do vyhlášení zmocňovacího zákona a prováděcího nařízení. Poté 
vystoupil Pospíšil, který v hrubých rysech nastínil celý plán. O konkrétních podrobnostech 
se jednalo na druhé schůzi, která se konala v polovině února. Zde již byly probírány instrukce 
pro hlavní a okresní státní komisariáty, informace o tiskopisech, kolcích, hromadných 
konsignacích atd.

Již počátkem února 1919 bylo jasné, že plánovaná doba zahájení akce nebude dodržena. 
Pro nedostatek strojů a pracovních sil vázl zejména tisk kolků. Tiskárny musely denně 
zasílat výkaz tisku, později dvakrát denně. Bylo jasné, že akce se musí alespoň o týden 
odložit, že 18. únor je nesplnitelný termín. Dne 9. února 1919 poslal Záveský poplašný 
fonogram, v němž požadoval od vojenské správy osm automobilů (dva pro Bratislavu 
/19 berních okresů/, dva pro Zvoleň /17 berních okresů/, dva pro Košice /13 berních 
okresů/ a dva pro Ružomberok /18 berních okresů/. Dále v něm informoval o naprosto 
nedostatečné železniční službě s tím, že je nutno rozmnožit personál a dát větší příděly uhlí, 
jinak by podle něj byla akce ohrožena, neboť zejména jízda občanů ke sběrnám by nebyla 
zabezpečena. Podle Záveského musí vojenská správa okamžitě učinit opatření, aby jižní 
hranice s Maďarskem byla lépe obsazena, zejména aby úřední akce nebyla na pravém břehu 
Ipoly rušena (Rimavská Sobota, Ipolské Šahy a jeden berní úřad u Košic byly krátce předtím 
zabrány Maďary). Dále bude podle něj nutné, aby zemské finanční ředitelství v Praze přijalo 
40 až 50 pracovníků z řad bankovních úředníků, zemské finanční ředitelství v Brně dalších 
asi 30 pracovníků, a několik pracovních sil měl přijmout také moravský zemský výbor. 
Dotyční se měli hlásit v Bratislavě u ředitele Kvěcha, který je měl následně instruovat na 
patřičná místa. Záveský se vyslovil pro zřízení hlavních komisariátů v Bratislavě, Zvoleni, 
Košicích a Ružomberku. Funkce okresních sběren pak měla připadnout z hlavní části 
berním úřadům. Síly se našly. Již 22. února oznámil Záveský, že má 213 lidí z různých oborů 
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a že potřebuje ještě dalších 170. Žádaných osm automobilů opatřilo 19. února ministerstvo 
vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany u akciové společnosti Laurin a Klement.

Po skončení příprav přistoupil Rašín k legislativnímu zajištění proponované reformy. 
Informoval 18. února 1919 o plánované odluce nejprve finanční výbor parlamentu, ve kterém 
však čtvrtina přítomných členů hlasovala proti jeho návrhu; přes tento částečný odpor se 
Rašínovi podařilo projekt prosadit. Poté o celé akci jednal s předsedy parlamentních klubů 
politických stran, kde si zajistil dostatečnou podporu.39

Dopoledne 24. února 1919 vydalo ministerstvo financí hlavnímu státnímu komisariátu 
v Praze příkaz, aby ještě téhož dne zaslal večerním vlakem do Košic a Zvolena kolkované 
bankovky a kolky, následujícího dne pak do Ružomberka a Bratislavy. Ve chvatu byly 
opatřeny čtyři zvláštní služební vozy pro přepravu peněz a kolků, dále doprovod legionářů 
po patnácti mužích a dvou důstojnících pro každý vůz, dvě zdravotní auta ke svážení 
bankovek, nákladní auto ke svezení beden z RUB, byla zavolána vojenská policie ke hlídání 
vchodu do Zemské banky, kde byly peníze a kolky bedněny. S největším úsilím všech 
zúčastněných se podařilo vypravit za dozoru ředitele Zemské banky Dewettera zvláštním 
vlakem první zásilku o půl jedné hodině v noci. Totéž se opakovalo 25. února a poslední 
materiál byl odeslán 28. února do Bratislavy.

Následovala proslulá tajná schůze Revolučního národního shromáždění dne 25. února, 
ve které byl předložen a schválen návrh zákona, jímž byl ministr financí zmocněn, aby 
nařídil okolkování bankovek a soupis jmění pro uložení majetkové dávky (č. 84/1919 Sb. 
z. a n. a navazující dvě nařízení ministra financí).40 Ministr Rašín zdůvodnil navrhovanou 
nápravu měny slovy, která prozrazují velkého vlastence a zodpovědného národohospodáře: 
všichni mohou být ujištěni, že to není Rašínova bitva. Ne, to je bitva za lepší budoucnost 
finanční a hospodářskou České republiky a tu musí býti všichni v řadách a všichni musí státi, 
aby ji udrželi, aby pomáhali.41 Tiskem pak bylo vydáno Nařízení ministerstva pošt a telegrafů 
ze dne 25. února, kterým se v dohodě s ministerstvem financí za příčinou úprav oběhu bankovek 
oznamovala měnová odluka od rakousko-uherské měny a konkrétní technická opatření 

39 ŠOUŠA, J.: Rašínova měnová reforma, s. 55.
40 84. Zákon ze dne 25. února 1919, jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování 
bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky; 85. Nařízení ministra financí ze dne 25. února 1919 
o soupisu dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-uherské 
banky; 86. 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. In: Sbírka 
zákonů a nařízení státu československého, XVIII, č. 84–86. Praha 1919, s. 101–115.
41 RAŠÍN, Alois: Řeči v Národním shromáždění. Praha 1934, s. 68. Proti kolkování bankovek Rakousko-uherské 
banky protestoval bankovní úředník Rudolf Schmaus ve své obsahově poněkud zmatené brožurce Neudržitelnost 
a nedozírné následky kolkování peněz : Bezpečný a jedině spravedlivý způsob nápravy měny, vydané v únoru 1919 
v tiskárně a v komisi V. Neuberta na Smíchově. Je zajímavé, že tento podnik se několikrát poté zajímal o tisk 
československých státovek a bankovek). Schmaus nevěřil v úspěšné provedení kolkovací akce (která prý nemůže 
být realizována ani za 8 týdnů), navrhoval měnovou jednotku „1 celý“, rozpadající se na desetiny a setiny. V této 
měně měly být vydány státovky po 1000, 100, 10 a 1 c, a mince po 10 a 1 s, které měly nahradit dosavadní měnu 
dne 1. 1. 1920. Odmítal frankovou měnu, navrhl vlastní znění zákona o vydání nových platidel a „poradil“, že 
pokud nemáme důkladně vyzbrojené tiskárny vlastní, můžeme nové státovky tisknout pod vlastním dozorem 
v tiskárně RUB. Celý tento spisek působí komickým dojmem, zvlášť pokud si uvědomíme, že jeho autor působil 
v oblasti bankovnictví a peněžnictví. Biogram Schmause publikován in: ŠŮLA, Jaroslav: Málo známý bankovní 
úředník Rudolf Schmaus, jeho názory a podíl na tvorbě československých papírových platidel. SZ, 2017, č. 143, 
s. 49–58.
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na zajištění kolkovací akce (přerušení poštovního styku s cizinou i v tuzemsku, výčet 
papírových platidel, která budou kolkována).

Po přijetí zákona a po jeho podpisu prezidentem republiky byly o půlnoci z 25. na 
26. února 1919 uzavřeny státní hranice, zastavena přeprava osob i nákladů a přerušen 
poštovní styk s cizinou. Po celém tehdy vojskem obsazeném území republiky byly rozvezeny 
vyhlášky o novém zákonu i kolky a začala se budovat výměnná a kolkovací střediska. O celé 
akci bylo občanstvo uvědomováno vyhláškami vylepovanými na nárožích, ve vagónech, na 
poštách a otištěnými v denních listech. Podle zákona č. 84/1919 Sb. z. a n. a následujících 
nařízení bylo rozhodnuto okolkovat rakousko-uherské bankovky v hodnotách 10, 20, 50, 
100 a 1000 K stanovených emisí, stáhnout z oběhu bankovky 25 K a 200 K a bankovky 
v hodnotě 1 K a 2 K i mince ponechat v oběhu.42 Z okolkování byly samozřejmě vyloučeny 
i bankovky, které byly již v Jugoslávii orazítkovány.43 Okolkované bankovky se stávaly 
prvními československými papírovými penězi (státovkami). Padesát procent soukromé 
držby oběživa bylo zadrženo a za ni byla vydávána nucená jednoprocentní státní půjčka. 
Také byly podchyceny válečné půjčky a pokladniční poukázky RUB a ke dni 1. března 1919 
byl proveden soupis vkladů běžných účtů, depozit, cenných papírů a dalších majetků. 
Hodnota kolků se rovnala 1 % jmenovité hodnoty bankovek, lepily se na stranu s maďarským 
textem. Část oběživa byla opatřena kolky v lepírně kolků zřízené v Českém učitelském 
ústavu v Panské ulici na Novém Městě Pražském.

Vlastní kolkovací akci řídil Ústřední státní komisariát v čele s ministrem financí. Tehdejší 
území ČSR bylo rozděleno na třináct obvodů, kde působily hlavní státní komisariáty, které 
zřizovaly okresní státní komisariáty (téměř 410). V jejich pravomoci pak byla organizace 
jednotlivých sběren, kterých bylo zřízeno na 1 500. Kolkování, při kterém nechyběly 
vzrušené, ale i humorné momenty,44 se zúčastnilo na 15 000 pracovníků státní správy, 
peněžních ústavů atd. Náklady na kolkovací akci dosáhly sumy 6,95 milionů Kč. Úspěch 
kolkovací akce byl umožněn nejen tím, že byla předem dobře připravena, ale také tím, 
že § 15. zákona č. 84/1919 Sb. z. a n. umožňoval ministru financí, aby zavedl „pracovní 
povinnost“ a „mobilizoval“ potřebný počet pracovníků k realizaci kolkovací akce: Ministr 
financí se zmocňuje, aby za účelem urychleného provedení  těchto opatření zavedl občanskou 
pracovní povinnost pro úřady veřejné a osoby i ústavy soukromé, nadal je právy a povinnostmi 

42 Proti kolkování drobných bankovek v hodnotě 1 K a 2 K svědčila úvaha, že by bylo zapotřebí pro jejich 
kolkování cca dalších 250 milionů kolků. Tím by se celá kolkovací akce musela odložit asi o 4 až 5 týdnů (tisk 
kolků, vlastní průběh kolkovací akce) a docházelo by tudíž k velkým národohospodářským ztrátám. Dále se 
kalkulovalo s tím, že průnik těchto hodnot do ČSR z nástupnických států Rakousko-Uherska nebude velký, 
poněvadž obnos jedno- a dvoukorun byl kontingentován na 880 milionů pro celou monarchii. Nebezpečí dovozu 
těchto drobných bankovek se mělo čelit vydáním nařízení o regulaci dovozu těchto hodnot a brzkým nahrazením 
vlastními  státovkami. LEOPOLD, K.: Vzpomínky, I, s. 65–66.
43 Razítkování rakousko-uherských bankovek začalo v Chorvatsku, Slovinsku a Dalmácii již 30. 10. 1918 a od 
8. 1. 1919 bylo rozšířeno na celé území nově vzniklého království. Druhé, důslednější kolkování lepenými kolky 
se uskutečnilo podle československého vzoru ve dnech 31. 11. – 15. 12. 1919. Podrobněji ŠUSTEK, Zbyšek: 
Rakúsko-uhorská korunová mena v nástupníckých štátoch monarchie do zavedenia ich vlastných národných 
mien. Numizmatika : Spravodajce  Slovenskej numizmatickej spoločnosti, 11. Bratislava 1992, s. 17–19.
44 Některé uvádí ŠOUŠA, J.: Rašínova měnová reforma, s. 56–57. Viz též SCHELLE, Karel: Právní aspekty 
Rašínovy bitvy o měnu. In: KNAPÍK, Jiří (ed.): Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918) 
: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference Slezské univerzity v Opavě pořádané pod záštitou člena bankovní 
rady ČNB prof. Dr. Ing. Jana Fraita dne 9. listopadu 2005 v Opavě. Opava 2005, s. 1–13; KAČKOVIČOVÁ, Mária: 
Menové reformy v 20. storočí. In: Ľudia, peniaze, banky : Zborník príspevkov z konferencie. Bratislava 2003,  
s. 388–390.
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úředních osob a ústavů a poskytl jim právo rekvisice potřebných předmětů a nutných 
úkonů k dosažení těchto úkolů, aby provedl potřebná dočasná obmezení po stránce osobní 
i hospodářské, aby stanovil výjimky ze zákona o nedělním klidu a ze zákona o osmihodinné době 
pracovní, aby ku provedení jednotlivých svých nařízení stanovil tresty na penězích a svobodě, 
aby s těmito tresty mohla býti spojena ztráta živnostenského oprávnění a propadnutí předmětů 
řádně nepřihlášených ve prospěch Československého státu.

Na přijetí zákona z 25. února 1919 reagovala RUB. Její viceguvernér Ignatz Gruber 
zaslal ministru Rašínovi protest, ve kterém obvinil ČSR z porušení práv RUB a činil 
československou vládu zodpovědnou za škody vzniklé jejím akcionářům a věřitelům. 
Alois Rašín se však nezalekl a ostře, ale fundovaně odpověděl: Telegraficky dodaný protest 
ze dne 26. února 1919 nebéřu na vědomí, poněvadž Rakousko-uherská banka, jak jsem měl 
několikráte příležitost konstatovati, nesplnila svých povinností podle statutu jí uložených […].45 
Vzhledem k celkovému vývoji mezinárodní situace neměla rakouská strana již možnost 
své stanovisko juristicky uplatnit.

Závěr

Kolkovací akce byla nutná, odpoutání československé měny od měny rakousko-uherské 
zajistilo její stabilní a hodnotnou pozici v letech před druhou světovou válkou. Odluka od 
rakousko-uherské měny a následná kolkovací akce byly organizačně náročné „operace“, 
v našem prostředí naprosto neznámé. Dá se říci, že organizační štáb v čele s ministrem 
Rašínem úkol splnil celkově na výtečnou a okolní státy tato blesková a doposud utajená akce 
naprosto překvapila. Kolky pro rakousko-uherské bankovky, nakvap tištěné knihtiskem, 
byly však snadno napodobitelné, takže v krátké době docházelo k jejich rozsáhlému 
padělání, zejména v cizině. Celkově byly zadrženy falešně kolkované státovky v hodnotě 
160 milionů korun, přičemž celková škoda způsobená naší měně se odhadovala na 
250 milionů korun. Přechodná situace spěla k vydání vlastních, československých platidel, 
jejichž emisi označujeme za státovky I. emise. Cesta k jejich vydání nebyla však jednoduchá. 
Chyběla jak legislativa, zkušenosti a odborníci, tak i technické zázemí.46

Přestože ministr Rašín přistoupil k rychlému odpoutání československé měny od měny 
rakousko-uherské kolkovací akcí, nevzdal se myšlenky na zavedení dvojí měny – korunové 
a frankové. Frank by měl hodnotu předválečného francouzského franku. O frankové měně 
se jednalo již v Ženevě při setkání pražské a pařížské delegace, s existencí budoucí frankové 
měny počítal Rašín ve svém finančním plánu.47 Byl to zřejmě on, kdo inicioval výtvarné 
umělce k vytvoření modelů budoucích kovových franků. Rovněž zadal firmě I. B. Pichl 
tvorbu nátisků v hodnotě po 10, 50, 100 a 1000 francích s datem 15. dubna 1919, jejichž text 
se odvolává na zákon z 10. dubna 1919 (č. 187/19 Sb.).48 Jenže Rašín byl 8. července 1919 
odvolán z funkce ministra financí, jeho nástupce tuto myšlenku nerozvíjel, a když byl Rašín 
7. října 1922 opět povolán do čela ministerstva, měl měnový vývoj jiné tendence a Rašín se 

45 LEOPOLD, K.: Vzpomínky, I, s. 58.
46 Přípravám na realizaci československých státovek tzv. I. emise se věnuje studie: ŠŮLA, Jaroslav: 
Československé státovky tzv. I. emise. Historica : Revue pro historii a příbuzné vědy 4, 2013, č. 1, s. 23–64; 
TÝŽ: Prostějovský rodák Ing. Karel Hazura, spolutvůrce prvních československých platidel. Historica : Revue 
pro historii a příbuzné vědy 5, 2014, č. 2, s. 199–220.
47 RAŠÍN, A.: Můj finanční plán, s. 95n.
48 SÉM, J.: Papírové peníze, s. 102.
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k této své myšlence již nevrátil.49 Přesto myšlenka na realizaci frankové měny nezanikla 
a znovu se objevila koncem roku 1919, když byla vypisována soutěž na návrhy prvých 
československých mincí.

V rámci diskusí o budoucí československé měně se na přelomu let 1918 a 1919 zcela 
zákonitě vynořila otázka jejího názvu. Byly publikovány názory vážné i méně vážné, 
lidová tvořivost se plně uplatnila. Byl propagován návrat k historickým názvům (denár, 
groš, tolar, hřivna, ale také lev). Představitelé sokolského směru domácího odbojového 
hnutí, Josef Scheiner a Jindřich Vaníček, hájili názor, že nová měnová jednotka by se měla 
jmenovat sokol, jeho díly pak brky jako sokolí peří. Poněvadž se ale lidově říkalo krejcarům 
brky, nebo v pražském Podskalí brďoly, nebyl tento návrh názvu pro drobné mince přijat. 
Název měnové jednotky sokol nebyl však zcela opuštěn a Otakar Španiel vytvořil návrhy 
na československé mince „sokolové“ měny se zlomkovými hodnotami nazvanými stotinka. 
Objevily se ale i další názvy pro dílčí hodnoty sokola, např. káňata. Sokol měl mít také 
deset drápků a sto brků.50 Paragraf 5 zákona č. 187/19 Sb. pak stanovil název pro měnovou 
jednotku koruna československá, ve zkratce Kč.51 Tak nám zůstal název měnové jednotky, 
toto reziduum z dob Rakousko-Uherska, až do dneška. A to přesto, že okolní státy, jejichž 
státní území bylo cele či částečně územím zaniklé monarchie, dříve či později opustily název 
koruna a haléř a zvolil názvy nové, odpovídající národnímu historickému vývoji (Rakousko, 
Polsko, Maďarsko, Jugoslávie). Návrhy na změnu názvu československé měnové jednotky 
se vyskytly ještě v roce 1938, a dokonce i v roce 1968.52

Zusammenfassung

Hinter den Kulissen der tschechoslowakischen Vorbereitungen auf die Währungstrennung von der 
österreichisch-ungarischen Währung in den Jahren 1918–1919
Jaroslav Šůla

In der Zeit, wo noch auf der Westfront der Waffenstillstand nicht geschlossen war (11. 11. 1918), 
wurde in Prag der selbstständige tschechoslowakische Staat proklamiert (28. 10. 1918), welcher 
dank der einheitlichen Bemühungen der auswärtigen politischen und militärischen Aktion der 
tschechischen und slowakischen Emigration entstanden ist und seit den Anfängen wurde der neue 
Staat als der Kriegsverbündete der Entente betrachtet.  Seit seiner Entstehung setzte er sich mit großen 
wirtschaftlichen, aber auch militärischen (Angriff von polnischen und ungarischen Streitkräften 
auf das Staatsgebiet) und inneren Problemen verschiedenen Charakters auseinander (z.B. die 
Abspaltungstendenzen im Grenzgebiet).
Der entstehende Staat war immer noch an die Währung des ehemaligen und derzeit bereits 
untergegangenen österreichisch-ungarischen Kaisertums gebunden, die immer noch auf seinem 

49 Tamtéž; MIXA, M.: Pichl a Franěk, s. 29–31; VÁPENKA, Ivan: Neznámý návrh na československý pětifrank. 
SZ 28, 1979, s. 12–13. Tištěné zkoušky na 50 a 10 franků publikoval SÉM, J.: Papírové peníze, s. 81, 102.
50 HLINKA, Bohuslav – RADOMĚRSKÝ, Pavel: Peníze, poklady, padělky : Mince a jejich nálezy na 
československém území. Praha 1975, s. 260–262; MIXA, M.: Pichl a Franěk, s. 28, 30; ŠŮLA, Jaroslav: Název 
československé měnové jednotky a úvahy o jeho změně. SZ 59, 1988, s. 269–272; –nn: Proč není na čs. mincích 
označení měny? NL 3, 1948, s. 87–88; PŘÍKAZSKÝ, M.: Neznámý návrh měny v nové ČSR po roce 1918? Not, 
1990, č. 32, s. 31–32; ŠOUŠA, Jiří – ŠŮLA, Jaroslav: Peníze v proměnách moderní doby : Tvorba československých 
bankovek v letech 1945–1989. Praha – Pelhřimov 2006, s. 173–174.
51 Zákon ze dne 10. dubna 1919, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje 
zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. In: Sbírka zákonů a nařízení 
státu československého, XXXIX. Praha 1919, s. 261.
52 ŠŮLA, J.: Název, s. 269–273; ŠOUŠA, J. – ŠŮLA, J.: Peníze v proměnách moderní doby, s. 173–174.
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ehemaligen Staatsgebiet gültig war, aber gen Inflation ungeahnten Ausmaßes zueilte. Es war notwendig 
die Trennung von der österreichisch-ungarischen Währung zu vollziehen und eigene tschechoslowakische 
Währung zu schaffen. Das war die Aufgabe für den tschechoslowakischen Finanzminister Alois Ra-
šín, welcher im Geheimen die Währungstrennung und die Schaffung eigener tschechoslowakischen 
Währung vorbereitete.
Die Studie schildert die wenig bekannten Vorbereitungen auf die einzigartige Aktion – die Vorbereitung 
der Abstempelungsaktion und ihre Realisierung: der geheime Druck der Klebemarke, die Besetzung 
der Staatsgrenzen, Einziehung überflüssiger Umlaufmittel und Verkündung der abgestempelten 
österreichisch-ungarischen Banknoten für das tschechoslowakische Staatsgeld, welche in den nächsten 
Jahren durch die eigentlichen Metall- und Papierzahlungsmittel ersetzt wurden. Am 26. Februar 1919 
ist somit de facto und am 10. April desselben Jahres auch de iure die selbstständige tschechoslowakische 
Währung entstanden, welche auf Gold basierte, während in den Nachbarstaaten (Deutschland, 
Österreich, Ungarn und Polen) in dieser Zeit die hohe Inflation in den Schwung kam. Dank rechtzeitiger 
Währungstrennung wurde der Grundstein zum wirtschaftlichen Fungieren und Prosperität der 
Tschechoslowakischen Republik in den nächsten Jahren gelegt.


