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1000 KČS, B. L., LONDÝNSKÁ EMISE  ( 13 )
Už počátkem 40. let začala československá exilová vláda 

v Londýně pracovat na nové emisi peněz, aby byla připra-

vena ihned po skončení války. Z nedostatku předloh praco-

vali grafi ci podle turistických prospektů a pohlednic. Tzv. 

londýnská emise byla do republiky přepravena anglickými 

bombardéry koncem září 1945.

20 KČS, 1949  ( 14 )
Autorem jedné z nejkrásnějších bankovek obnovené česko-

slovenské měny byl známý grafi k Karel Svolinský.

500 KČS, 1952, NEVYDANÁ  ( 15 )
Po zřízení Státní banky československé bylo na začátku

50. let nutno vytvořit emisi bankovek s novým názvem banky.

V té době už ale byla tajně připravována měnová reforma, 

která proběhla v červnu 1953. Tyto bankovky se tak do 

oběhu nikdy nedostaly; před zničením jich byla zachráněna 

pouze malá část.

20 KČS, 1970  ( 16 )
Dvacetikoruna z roku 1970, na níž je použita iluminace ze 

středověkého kodexu, se u jisté části obyvatelstva setkala 

s negativní odezvou a na ÚV KSČ přicházely stížnosti z lidu. 

Podle jednoho z méně gramaticky zdatných pisatelů si zde 

výtvarník „vylil svoje nepřátelské city k socialistické vlasti: 

fi gura která má obě ruce levé vede průvod a následuje jí 

osoba se zavázanýma očima“.

100 KČS, 1989  ( 17 )
Vrcholem absurdity bylo vydání bankovky s portrétem

Klementa Gottwalda v říjnu 1989, pár dní před očividným 

výbuchem revoluce. Kvůli okamžitým útokům veřejnosti na 

bankovku hanlivými kresbami a nápisy musela být rychle 

stažena z oběhu.

1000 KČS, 1985  ( 18 )
Po rozdělení na Českou a Slovenskou republiku v lednu 

1993 přistoupily obě vlády opět ke kolkování, než byly vydá-

ny nové emise bankovek. Kolky byly lepené, jen u vyšších 

nominálů se muselo přejít na tištěné, protože bankovky se 

kvůli větší tloušťce zasekávaly v bankomatech.

TÁBORY  ( 19 )
Svá platidla měly i vojenské zajatecké tábory. Tyto poukázky 

za jejich hranicí neplatily, což ztěžovalo zajatcům útěk. Za 

2. světové války byla v Terezínském ghettu zřízena i „samo-

statná“ banka, vydávající pro ghetto vlastní „peníze“, jako 

ukázka dobrého zacházení s židovským obyvatelstvem pro 

zahraniční pozorovatele.

NOUZOVKY, 1849  ( 20 )
V nejistých dobách 19. století si lidé raději schovávali ko-

vové mince doma pro případ nouze. Nedostatek drobného 

oběživa řešili obchodníci vydáváním vlastních poukázek, 

které platily jen v omezených oblastech. Poslední nouzové 

poukázky obíhaly ještě ve 20. letech 20. století ve výcho-

dočeském pohraničí.
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JAK TO VŠECHNO ZAČALO
V polovině 18. století pocítila Rakouská monarchie naléhavý 

nedostatek oběživa. Sedmiletá válka stále nekončila a fi -

nancování vojsk bylo čím dál obtížnější. Východiskem se 

ukázalo být vydání státních obligací ve formě papírových 

peněz, což se uskutečnilo císařským patentem z června 

roku 1762. První emisi papírových platidel v monarchii vyda-

la Vídeňská městská banka („Wiener-Stadt-Banco“). V rám-

ci Evropy mělo Rakousko v tomto ohledu značné zpoždění: 

Británie tiskla bankovky už od konce 17. století a ve Švéd-

sku obíhaly ještě o třicet let dříve.

Válka zasáhla do života papírových peněz ještě mnohokrát. 

Napoleonské války si vyžádaly další emise bankovek a při-

vedly monarchii k bankrotu. Kvůli stahování kovových mincí 

pro válečné potřeby vznikly drobné papírové nominály i nou-

zové poukázky. A převratné změny, které přinesly světové 

války, daly vzniknout novým měnovým systémům…

Vzhled bankovek odráží situaci nejen politickou či technic-

kou, ale především povahu kultury, umělecké směry ovláda-

jící Evropu. Každá doba v nich zanechala svou stopu, stejně 

jako lidé, jejichž rukama prošly, ať už je opatrně ukládali 

do portmonek, překládané zastrkávali do náprsních kapes 

nebo je vyprali zapomenuté v zadní kapse džínů. Nahléd-

něme tedy do kulturní mapy našich zemí, jak ji zachycují 

papírová platidla, která po téměř dvě a půl století šustila 

v dlaních našich předků.

1 ZLATÝ, 1800  ( 1 )
První papírová platidla se počeštěně nazývala bankocetle 

či bankocedule. Bylo to odvozeno od nápisu „Wiener-Stadt-

Banco-Zettel“, čili cedule Vídeňské městské banky.

CIRKULÁŘ Z R. 1800  ( 2 )
Vydávání bankocetlí provázela vždy císařská nařízení, kte-

rá upravovala platnost a oběh platidel, informovala o jejich 

nové podobě a stanovovala tresty za jejich padělání a po-

škozování. Tresty byly vysoké – vypálení cejchu na tvář 

i poprava; naopak za oznámení padělatele dostal udavač 

vysokou fi nanční odměnu, byť by to byl původně jeho spo-

lečník.

1 ZLATÝ, 1858  ( 3 )
Protože podstatná část venkovského obyvatelstva byla pou-

ze pologramotná, řídila se při rozlišování platidel jejich obra-

zem. Těmto bankocetlím se tak například říkalo „panenka“.

10 000 K, 1918  ( 4 )
V roce 1892 byla v monarchii místo zlatých zavedena koru-

nová měna. Kromě názvu se zásadním způsobem změnila 

i podoba platidel. Poslední c. k. korunovou bankovkou byla 

10 000 K z 2. 11. 1918 – ta už ale pochopitelně nebyla na 

našem území do oběhu připuštěna.

KOLKY  ( 5 )
Než byly vytištěny první československé bankovky, platilo 

se stále těmi původními rakouskými. Aby nová republika ne-

byla spolu s ostatními nástupnickými státy stržena do víru 

infl ace přílivem jejich znehodnocené měny, byly bankovky 

okolkovány československými kolky.

500 KČS, 1919  ( 6 )
K této bankovce existuje velké množství dokonalých paděl-

ků z počátku 20. let 20. století. Pocházejí z dílny Maďara 

Gyuly Meszárose, universitního profesora s kontakty v nej-

vyšších maďarských kruzích, na jejichž popud patrně pra-

coval. Jeho tým vytvořil padělky v celkové hodnotě 30 mili -

onů korun. Nakonec byli chyceni ve Vídni, ale z pohledu 

Rakouska šlo o padělání měny cizího státu, a tak vyvázli

bez trestu. Svůj pokus tak mohli nerušeně zopakovat o 4 ro-

ky později v Holandsku s francouzskými tisícifrankovými

bankovkami. V dlůsledku toho Společnost národů  iniciovala 

Mezinárodní úmluvu o potírání penězokazectví. Dalším dů-

sledkem pak bylo založení Mezinárodní kriminálně policej ní 

komise, která je dnes známa jako Interpol.

5000 KČS, 1919  ( 7 )
Také tato bankovka lákala padělatele, falza však byla brzy 

odhalena a bankovka byla rychle stažena z oběhu. To z ní 

udělalo sběratelsky nejvzácnější československou bankov-

ku: na světě je dochována ani ne ve třiceti exemplářích a její 

prodejní cena se šplhá přes milion korun.

10 KČS, 1927  ( 8 )
Bankovky vždy byly věrným odrazem dobového kulturního 

a uměleckého cítění; na prvních československých bankov-

kách je tak dobře patrný vládnoucí duch secese. Autorem 

návrhů některých bankovek byl přední český grafi k Alfons 

Mucha.

1000 KČS, 1934  ( 9 )
Dalším autorem návrhů bankovek byl Max Švabinský. Jeho 

tisícikoruna s portrétem Františka Palackého získala v roce 

1937 čestné ocenění na Světové výstavě techniky a umění 

v Paříži.

1 K, B. L., PROTEKTORÁT  ( 10 )
Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený v březnu 1939, měl 

svou vlastní měnu. Než byly nové bankovky vytištěny, při-

stoupilo se opět k označování těch starých – místo lepe-

ných kolků byly tentokrát razítkovány a později přetisková-

ny strojově.

SLOVENSKÝ ŠTÁT  ( 11 )
Souběžně s Protektorátem vznikl na Říši „nezávislý“ Slo-

venský štát se samostatnou měnou. Přechodné období 

opět vyřešil přetisky československých bankovek.

100 K, 1944  ( 12 )
Postupující spojenecké armády, které pomalu osvobozova-

ly republiku, s sebou přinášely i zvláštní vojenská platidla, 

která se používala převážně pro armádní potřebu. Výjimkou 

byly korunové poukázky, tištěné v Moskvě během roku 1944 

pro armádu i osvobozená území. V březnu 1945 byly vyhlá-

šeny zákonnými penězi a na našem území platily až do říj-

nové měnové reformy.
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