Rytec Jan Mráček při studijní práci na
portrétní rytině Republiky.

Bedřich Fojtášek při litograﬁcké práci na rubové straně 50 Kčs emise B.

Tiskárna bankovek Státní banky československé
Završením změn v československém peněžnictví po roce 1945 byl
zánik Národní banky Československé a vznik Státní banky československé, monobanky, která převzala nejen emisní, ale i komerční funkce. Její součástí se stala i Tiskárna bankovek, pokračující ve výrobě
dosavadních a přípravě nových platidel.

Reprodukční fotograf František
Prchal při práci ve fotoatelieru.

Tisk bankovky 5 000 Kčs emise A.

K výrobě bankovek přibyla po roce 1953 i výroba státních a po roce
1989 i soukromých cenin a dokladů. I po vyčlenění z centrální banky
zůstala Státní tiskárna cenin významným partnerem bývalé Státní banky československé a dnešní České národní banky při výrobě bankovek.

Toto období bylo nadále charakteristické opakovanými změnami
koncepce platidel a přípravou nových, formálně správných bankovek
Státní banky československé. Některé z nich již byly technicky zcela
dohotoveny nebo i v sériové výrobě, kterou však přerušila další peněžní
reforma.
Rozsáhlá peněžní reforma, vyhlášená k 1. 6. 1953, ukončila výrobu všech dosavadních a přípravu nových platidel, neboť vyměňované
peníze byly z důvodu utajení vytištěny v Sovětském svazu. Tiskárna
plynule převzala jejich výrobu z Moskvy, ale postupné nahrazování novými, umělecky hodnotnějšími a technicky vyspělejšími platidly bylo
zahájeno až po pěti letech. K zásadní organizační změně došlo k 1. 7.
1953, kdy byla Tiskárna bankovek Státní banky československé vyčleněna z emisní banky a pod novým názvem Státní tiskárna cenin se stala
ekonomicky samostatným podnikem, řízeným ministerstvem ﬁnancí.
Tím skončila její historie jako organizační složky centrální banky.
Nevydaná bankovka Státní banky československé 100 Kčs emise C s datem
24. 10. 1951, poslední vrcholné dílo československé bankovkové graﬁky do
poloviny 50. let. Návrh Karel Svolinský, portrétní rytina Ladislav Jirka, graﬁcké provedení Bedřich Fojtášek, provedení a tisk Tiskárna bankovek Státní
banky československé (nahoře lícní, dole rubová strana).

Jaroslav Moravec
Foto archiv ČNB, archiv STC, DIGAMO, soukromé archivy

!! Jedna paní povídala aneb přání otcem myšlenky !!
Senzace! Neuvěřitelné, ale muselo to přijít! Už to víte, pane kolego!?
A co jako?, ptá se nedočkavý a novinek chtivý účastník pražského veletrhu „Sběratel“ jiného, „informovanějšího“ účastníka… A když dostane žádanou odpověď, „zaručená“
informace se řetězovitě šíří dále – od ucha k uchu… Avšak – o co tak důležitého vlastně jde?? Inu, poslyšte lidé zlatí, ﬁlatelisté a jiní dobří lidé: „Brněnský Merkur přestává
vycházet, všichni se v redakci pohádali a tady to máte – jinak to nemohlo skončit!“
Nyní však vážně. Asi bychom křivdili ženám, kdybychom věřili, že tento kardinální nesmysl šíří „jedna paní“ se zástupem dychtivě naslouchajících lovců senzací za sebou.
Toto je bublina, vypuštěná do řad ﬁlatelistické veřejnosti záměrně některými intrikujícími osobami, charakterizovanými urputným, zatvrzele mužským odporem vůči všemu, co
se neodvíjí přesně podle jejich představ, osobami, jimž je solí v očích sama existence našeho listu MERKUR REVUE, jakýkoliv jeho úspěch, jeho všeobecně uznávaná dobrá
úroveň a respekt u sběratelů u nás doma a v poslední době ve stále větší míře i v zahraničí. V této situaci se zcela přirozeně vynořuje otázka: CUI BONO? CUI PRODEST?
Ano, pro kterého „přítele“ našeho listu, jehož tajné přání tohoto druhu je otcem jeho myšlenek, by tato událost (v případě pravdivosti) byla dobrá, vítaná a posloužila mu
uspokojením jeho dávných tužeb??? Domníváme se, že nejlépe si na tuto otázku odpoví čtenáři sami, neboť mnozí z nich mají dnes již natolik dobré informace, aby věděli,
odkud či od koho asi tato škodolibá fáma pochází. Tajná očekávání musíme ovšem zklamat! Takže kategoricky prohlašujeme:
MERKUR REVUE VYCHÁZET NEPŘESTÁVÁ ! ANI ZÍTRA, ANI OD 1. LEDNA 2011, ANI JINDY ! V REDAKCI A REDAKČNÍ RADĚ SE NIKDO S NIKÝM NEHÁDAL A
NEHÁDÁ – NAOPAK VLÁDNE TAM SVORNOST A POHODA SE SNAHOU VYTVÁŘET STÁLE LEPŠÍ ČASOPIS PRO ŠIROKOU OBEC ČTENÁŘŮ! DŮKAZEM STABILITY
LISTU JE NAPŘ. SKUTEČNOST, ŽE V DNEŠNÍM ČÍSLE VYPISUJEME PŘEDPLATNÉ PRO ROK 2011. POKUD TO NĚKOMU NESTAČÍ – JE NÁM LÍTO…
Škodolibým škůdcům však vzkazujeme: vymysleli (vymyslel) jste to zřejmě promyšleně. Pustit totiž takovou fámu do oběhu v době objednávek nového ročníku je nepochybně
ekonomickým škůdcovstvím s cílem odradit co nejvíce dřívějších i nových předplatitelů od objednávek nového ročníku. Počínání těchto pánů (či pána) by v případě znalosti
jejich jmen mohlo být stíhatelné pro nekalou hospodářskou soutěž! Takže co mohou nejlépe udělat, je – mlčet!
Redakční rada a redakce „Merkur Revue“
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