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do zahraničí.
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Úvod

Téma československého národního pokladu je sice díky Stanislavu Motlovi známé
z doby před zhruba třinácti lety, ale dnes jako by zapadlo a dále se o něm příliš
nehovoří. Myslím si ale, že je zajímavé a nemělo by se na něj zapomínat.
Mým cílem je seznámit zájemce o tuto tematiku s událostmi, které vedly k myšlence
vytvoření národního pokladu, vyjmenovat prvorepublikové zdroje zlata ve sbírce
a vylíčit osudy pokladu po jeho rozdělení, kdy byla část zabavena hitlerovským
Německem a část uložena v zahraničí. Dále chci popsat složitou cestu k získání
ukradeného pokladu zpět do poválečného Československa. Závěrem poukážu
na skutečnost, že v devadesátých letech Česká národní banka bez jakéhokoliv vědomí
veřejnosti prodala velkou část zlatého pokladu do Spolkové republiky Německo
a zamyslím se nad možnými příčinami nešťastného konce památky, která má hodnotu
nejen ekonomickou, ale i historickou.
Nejvíce informací jsem čerpal z knihy Stanislava Motla Kam zmizel zlatý poklad
republiky. Nebýt tohoto pramene, veřejnost by dodnes nevěděla o intrikách
a utajených jednáních, které doprovázely navrácení zlata, a pravděpodobně ani o jeho
konečném prodeji. K některým údajům je však nutno přihlížet kriticky, protože nejsou
prověřené. Dále jsem použil věcná fakta z knih Ferdinanda Peroutky Budování státu II.
a Velkých dějin zemí Koruny české od Kláry Benešovské a kol. Další knižní publikace
Paměti a Šest let v exilu od Edvarda Beneše se však o zlatě vyjadřují málokdy. Použil
jsem také vyjádření z televizního pořadu Hydepark. Doplňující informace byly vyňaty
z knihy od kolektivu autorů Osobnosti českých dějin a internetových stránek
www.britskelisty.cz;

www.nezapomente.cz;

www.valka.cz;

www.ceskatelevize.cz;

www.fronta.cz; www.zpravy.idnes.cz; www.cnb.cz; www.novinky.cz; www.ustrcr.cz;
www.totalita.cz a www.ezlato.cz.
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1.

Československý poklad za první republiky

V nově vzniklé Československé republice řešil po roce 1918 rozvrácené poválečné
finance JUDr. Alois Rašín1 (viz př. č. 1), první ministr financí v Československu.
Zodpovědně

nakládal

se

státním

rozpočtem,

kde

se

vyskytl

problém

s nekontrolovatelným tiskem bankovek z bývalé Rakousko-uherské banky. Po
neúspěšných jednáních s rakouskou stranou o snížení inflace si vymohl okolkování
bankovek na československém území, čímž měnu osamostatnil.2 Sám byl také v roce
1919 autorem myšlenky na uspořádání národní sbírky, která by se stala jádrem pro
budoucí československý zlatý poklad. Inspiraci hledal Rašín patrně ve druhé polovině
devatenáctého století, kdy Češi s nadšením odevzdávali své úspory na postavení
Národního divadla. Sbírka na národní poklad pokračovala příštích pět let, tedy do roku
1924, i přes smrt Rašína, kterého zastřelil komunistický atentátník.
Národní poklad vznikal ze čtyř proudů: z darů od obyvatelstva; dobrovolným
i nedobrovolným přispěním legionářů ze získaných cenností z fronty; z vídeňské banky
bývalého Rakouska-Uherska a zřejmě i z části ruského pokladu, který se podařilo
legionářům převézt do Československa.3
Právě poslední uvedený zdroj se stal častým předmětem dohadů mezi pamětníky
a historiky. Situace v Rusku zmítaném občanskou válkou byla nepřehledná.
Po nastolení sovětské vlády v listopadu roku 1917 se českoslovenští legionáři (viz př.
č. 2) přidali na stranu demokratické opozice a v následujících obdobích svedli řadu
hrdinných bojů proti bolševikům. V červenci roku 1918 obsadili legionáři téměř celou
Transsibiřskou magistrálu, která byla důležitou dopravní tepnou rozlehlého Ruska. Díky
pověsti schopných bojovníků jim byla v Kazani svěřena velká část ruského pokladu
v údajné hodnotě půl miliardy tehdejších rublů. Při následném ústupu před Rudou

1

KOL. AUTORŮ: Osobnosti českých dějin: 438 nejvýznamnějších osobností v českých
zemích. 1. vyd. Praha, 2007, str. 466, ISBN 978-802-5305-096.
2
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu II. 3. vyd. Brno: Lidové noviny, 1991., str. 453467, ISBN 80-710-6040-2.
3
MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky: o tom, jak jsme museli spojencům
platit zlatem za to , že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi .
Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2003, str. 17, ISBN 80-861-8269-X.
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armádou s sebou českoslovenští vojáci vezli po magistrále i tento poklad. Přední ruští
historikové přiznali, že od této chvíle putovalo zlato bez úředních seznamů, takže
nebylo snadné zjistit vlastní obsah nákladu ani jeho celkovou hodnotu. Postupně
se poklad bývalého carského Ruska dostal do rukou admirála Kolčaka,4 který ho
částečně použil pro financování vzbouřenecké armády. Údaje o množství drahých kovů
se liší. Některé prameny hovoří o počtu 26 obrněných vagonů, jiné až o 80. Jisté je
ovšem to, že od začátku roku 1920 byl poklad opět střežen společnou československoruskou stráží. V asijské části Ruska ve městě Irkutsk bolševici legionáře dostihli a nabídli
jim možnost odchodu na východ přes Vladivostok domů výměnou za zlatý poklad.
Legionáři nechtěli dát zlato bolševické moci, ale byli již vyčerpáni a znechuceni
nekonečnými boji, které se jich příliš netýkaly.5 Ministr zahraničí Edvard Beneš se snažil
dopisy přimět vedení legií, aby se zlato pokusili dopravit do Evropy pro dohodové
spojence, ale legionáři neměli na vybranou. Po předání pokladu bylo ruskou stranou
zjištěno, že se jedná o pouhou jednu třetinu z původního množství, které odcestovalo
z Kazaně v srpnu roku 1918.6
Tento úbytek byl pravděpodobně výsledkem hospodaření admirála Kolčaka, ale také
administrativních nesrovnalostí v ruských dokladech. Záhadou je i zachovaný
dokument, který hovoří o převážení 750 bedýnek pod postelemi zraněných vojáků
do Československa na lodích z Vladivostoku. Faktem je, že vedení československých
legií mělo styky s předními československými bankami, které v Rusku měly jisté
podnikatelské záměry.
Čeští historikové se spíše přiklánějí k názoru, že většina z přivezených cenností
do Československa byla pořízena legálním podnikáním institucí založených samotnými

4

Admirál Alexandr Vasiljevič Kolčak (1874, Petrohrad – 1920, Irkutsk) byl ruský
admirál a jeden z vůdců bělogvardějců v ruské občanské válce.
http://likehistory.webnode.cz/news/proc-legionari-vydali-admirala-kolcaka-na-smrt/12.9.2012
5
V této době byly československé legie v morálním úpadku, probíhaly vzpoury proti
vedení, způsobené ukončením autonomie vojsk.
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu II. 3. vyd. Brno: Lidové noviny, 1991, str. 663666, ISBN 80-710-6040-2.
6
http://www.valka.cz/clanek_12579.html, 12.9.2012
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legionáři, případně se zlatem obohatilo pár jedinců. Rozhodně však nemá jít o celé dvě
třetiny pokladu. Podle nich by se jinak vojákům nepodařilo volně opustit ruské území.7
Část vojáků bojujících v první světové válce na ruské frontě odevzdala hned po svém
návratu do Československa všechny své medaile a dovezené cennosti ve prospěch
národního pokladu. Byli plni nadšení ze vzniklé republiky a chtěli přispět do pomalu se
rozrůstajícího státního rozpočtu. Ne vždy to ale bylo dobrovolně. Z vyprávění
nejmenovaného legionáře se lze dozvědět, jakým způsobem bylo zacházeno
s řadovými vojáky vracejícími se domů – „V Kazani jsem přišel ke dvěma pozlaceným
svícnům, schovával jsem si je v tlumoku celou válku a snil o tom, že jednou budu
bohatý. Když jsem se v roce 1920 vracel domů, byl jsem moc šťastný, ale v Praze přišli
policisté a začali prohlížet naše věci. Vysvětlování bylo k ničemu, svícny zabavili, prý na
zlatý poklad republiky. V té chvíli jsem ten poklad nesnášel.“8
První dva roky své existence neměla mladá republika prakticky žádné zlaté jmění.
Světlou výjimkou byl zisk 12 057,3 kilogramu zlata z již zaniklé Rakousko-uherské
banky. Rok 1920 byl, co se týče národního pokladu, zlomový. V prvních měsících bylo
získáno například 94 520 zlatých mincí a medailí. V roce 1926 už poklad čítal 40 tun. Až
do vytvoření Národní banky československé v roce 1926 plnil funkci centrální banky na
našem území bankovní úřad ministerstva financí. Tato instituce byla zodpovědná
za spravování zlatých rezerv; ty pak byly velkým přínosem v době hospodářské krize
ve třicátých letech.9
Vzhledem k událostem v sousedním Německu, kde se Adolf Hitler chopil moci a začal
naplno rozvíjet svou rasovou politiku, namířenou i proti Slovanům, si českoslovenští
představitelé uvědomovali možné nebezpečí a pověřili Národní banku československou
(viz př. č. 3), aby zlaté rezervy přeložila do bezpečí. Proto byla část zlatého pokladu
ukládána v zahraničí, nejvíce ve Velké Británii. Koncem září roku 1938, tedy v době
probíhajících jednání o mnichovské dohodě, čítal československý poklad 96,6298 tuny
7

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/204634-ukradli-cast-carskehopokladu-skutecne-legionari/, 12.9.2013
8
MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky: o tom, jak jsme museli spojencům
platit zlatem za to , že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi .
Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2003, str. 18, ISBN 80-861-8269-X.
9
http://www.britskelisty.cz/9712/19971208g.html, 28. 11. 2012
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zlata. Jeho většina byla uložena ve Velké Británii, v londýnské Bank of England,
prostřednictvím Banky pro mezinárodní platby v Basileji. Cílem této švýcarské banky
bylo ulehčit mezinárodní transfery financí. Měla být zcela nezávislá na politice zemí.
Prezident Beneš věřil v neutralitu této instituce, ale časem vyšlo najevo, že se jen
podřídila vůli velmocí. Dále bylo zlato uloženo například ve Švýcarsku a Belgii. Tato
místa se jevila jako nejbezpečnější úkryt pro národní poklad.10

10

MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky: o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za
to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi . Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers,
2003, str. 34-35, ISBN 80-861-8269-X.
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2.

Osud zlata po mnichovské dohodě
2.1

Zlato na našem území

Mnichovská dohoda ze dne 29. září 1938 znamenala hospodářskou pohromu pro náš
stát. V následujících dnech naléhala hlavní německá banka - Říšská banka - na Národní
banku československou, aby jí vydala zlaté krytí platidel obíhajících na území
obsazeném německými vojsky. V pohraničí bylo postupně staženo 1,2506 miliardy
Kč v bankovkách a 1,5027 miliardy Kč ve státem vydaných cenných papírech. Díky
dalšímu jednání z německé strany bylo převedeno na účet Říšské banky ještě před
15. březnem 1939 čtrnáct tun československého zlata.11
Velká Británie nabídla Československu krátce po mnichovské dohodě půjčku 30 milionů
liber šterlinků, která se měla odebírat postupně. Vláda si však zažádala jen o 10 milionů
s 1% úrokem. Tato půjčka je známá jako mnichovský úvěr a měla pokrýt ztráty
z postoupených pohraničních oblastí. Z této částky byly nakonec 4 miliony darovány
právě kvůli ztrátě Sudet, jelikož zapříčinila zabrání domovů mnoha rodin. Finanční
pomoc se měla dostat hlavně k židovským rodinám, které před Němci uprchly
do vnitrozemí. Velká Británie půjčku poskytla pouze za předpokladu, že nebude na
území Československa židovská populace jakkoliv diskriminována.12
Po 15. březnu roku 1939, tedy po okupaci zbylého území Čech a Moravy, se němečtí
ekonomové

snažili

co

nejrychleji

zmocnit

zbylého

zlata

v Národní

bance

československé (za okupace přejmenované na Národní banku pro Čechy a Moravu)
a také usilovali o převedení zlatého majetku uloženého v zahraničí do Německa.
18. března bylo vedení Národní banky československé donuceno vyslat dva příkazy, aby
československé zlato uložené v Londýně a ve Švýcarsku bylo převedeno na účet Říšské
banky. V obou případech se jednalo přibližně o 26 tun. Tehdejší představitelé Velké
Británie byli informováni o záměru tohoto převodu, přesto mu nezabránili a 20. března

11

MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky : o tom , jak jsme museli
spojencům platit zlatem za to , že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti
Hitlerovi. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2003, str. 37, ISBN 80-861-8269-X.
12
BENEŠOVSKÁ, Klára, Jan FROLI ́K, Nad̕a PROFANTOVÁ, Petr ČORNEJ, Lenka BOBKOVÁ ,
Antonín KLIMEK, Michael BOROVIČKA a Pavel BĚLINA . Velké dějiny zemí Koruny české:
svazek XV.a. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009, str. 124-125, ISBN 978-80-7432-000-2-.
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bylo více než 23 tun zlata převedeno do německé Říšské banky. Vše proběhlo
v tajnosti, ale za osm týdnů vyšly v britských novinách články o tomto převodu.
Britská vláda byla podrobena ostré kritice, Winston Churchill13 v britském parlamentu
poznamenal toto: „Úspory nešťastného a porobeného lidu jsme vydali německému
agresorovi. Je to druhý Mnichov!“14 Na podzim roku 1939 byl odeslán do Británie druhý
příkaz k převedení zbylé části zlata do Německa, ale ten už britská vláda zamítla.
K poslednímu případu nezákonného převodu československého zlata ve prospěch
Německa došlo v Protektorátu Čechy a Morava na podzim roku 1940 při transferu
1008,9 kilogramů zlata spravovaného pro Národní banku v rámci tzv. celní autonomie
Škodových závodů a Zbrojovky Brno.15

2.2.

Exilová vláda a zlato ve Velké Británii

Začátek exilového pobytu Edvarda Beneše v Londýně popisuje jeho bývalý tajemník
Eduard Táborský. Po příjezdu Beneše do Velké Británie 22. října 1938 ho britští
představitelé nepřímo upozorňovali, aby nezneužíval pohostinnost Velké Británie
k politickému působení. Britští politici dokonce uvažovali o uzavření československého
velvyslanectví v Londýně. Takovýto přístup byl pro Beneše velkou ranou. Jeho zděšení
se ještě vystupňovalo, když se dozvěděl, že byla britská vláda nakloněna i dalšímu
jednání s Hitlerem, tentokráte o Polsku, stejnou formou jako o Československu.
Prezident se stal pro britské politiky nežádoucí osobou, protože byl ztělesněním oběti
jejich špatného jednání s Hitlerem a protože měl pravdu, když varoval spojence,
že ústupky Hitlerovi nepovedou k ničemu jinému než k válce.16 Sám Beneš se ale
o ničem takovém ve svých pamětech nezmiňuje.

13

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30. listopadu 1874 Woodstock – 24. ledna
1965 Londýn) byl britský politik, první lord admirality a premiér Spojeného království.
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/winston-s-churchill-11516 30.12.2012
14
MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky : o tom , jak jsme museli
spojencům platit zlatem za to , že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti
Hitlerovi. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2003, str. 51 , ISBN 80-861-8269-X.
15
Národní banka československá stanovila jednotné celní poplatky na vývozní artikl
československých firem.
http://www.britskelisty.cz/9712/19971208g.html, 27. 12. 2012
16
MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky : o tom , jak jsme museli
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Hitlerovi. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2003, str. 55-56 , ISBN 80-861-8269-X.
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Prozatimní exilová vláda vznikla až v roce 1940 (viz př. č. 4) a byla financována
z různých zdrojů. Kromě válečného úvěru od Velké Británie, který bude zmíněn později,
získala vláda poměrně velkou sumu od československých krajanů ze Spojených států
amerických. Dalším nezanedbatelným zdrojem financí byly daně od zahraničních
poboček československých firem, licenční poplatky a jiné. Zvláštními prostředky také
disponovala vojenská zpravodajská služba, jež měla uložené fondy v několika státech
Evropy. Prostředky uložené ve Švédsku se nepodařilo vyzvednout, protože
československý zástupce opustil budovu vyslanectví a vkladní knížku na heslo odevzdal
nacistům. Heslo k účtu však neznal.17
První roky války nebyla britská strana ochotna jakýmkoliv způsobem zasáhnout do
chodu Protektorátu Čechy a Morava. Výjimkou bylo plánování hromadného povstání
obyvatelstva v Čechách a na Moravě v září roku 1939, ale to ztroskotalo ještě
v přípravách.18 Ve Velké Británii se však začali cvičit bojeschopní dobrovolníci,
emigranti a bývalí vojáci. V roce 1940 už bylo připraveno na 4000 československých
vojáků zasáhnout do války. V té době exiloví poslanci podepsali s britským ministrem
financí smlouvu, která dávala Británii pravomoc volně nakládat s československými
vojáky a s národním pokladem19 (viz př. 5 a 6). Postupně se vztahy exilových a britských
politiků zlepšily, hlavně díky Winstonu Churchillovi (viz př. č. 7). 18. července
roku 1941 získala československá exilová vláda ve Velké Británii svůj oficiální statut.20
Sám Beneš považoval tento krok za rozhodující: „Uznání britské ze dne 18. července má
politicky, diplomaticky a mezinárodněprávně pro nás význam dalekosáhlý, možno říct
za této války rozhodující. Od tohoto diplomatického dokumentu není už návratu. 21

17

Zpravodajský fond je dodnes ve Švédsku uložen a s úroky za více než 70 let může
představovat značnou sumu. Vkladní knížku se nepodařilo po válce zajistit ani
vystopovat její další osudy.
http://www.fronta.cz/dotaz/financovani-cs-jednotek-ve-velke-britanii-zlaty-poklad,
7.9.2013
18
BENEŠOVSKÁ, Klára, Jan FROLI ́K, Nad̕a PROFANTOVÁ, Petr ČORNEJ, Lenka BOBKOVÁ ,
Antonín KLIMEK, Michael BOROVIČKA a Pavel BĚLINA . Velké dějiny zemí Koruny české:
svazek XV.a. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009, str. 314-318, ISBN 978-80-7432-000-2-.
19
MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky: o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za
to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi . Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers,
2003, str. 69 , ISBN 80-861-8269-X.
20
BENEŠ, Edvard. Paměti: *od Mnichova k nové válce a k novému vítězství+. 5. vyd., v
Našem vojsku 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2004, str. 157, ISBN 80-206-0709-9.
21
Tamtéž, str. 127.
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2.3.

Zlato na Slovensku

V problematice československého pokladu je třeba operovat nejen s českým národem,
ale i se slovenským a rusínským. Po okupaci Československa se osamostatněný
Slovenský stát stal horlivým spojencem hitlerovského Německa. Již v září roku
1939 se slovenští letci účastnili německých útoků na Polsko. Slovensko také jako jediná
země z Hitlerových satelitů vyhlásila válku Spojeným státům americkým. Vláda
požadovala po Hitlerovi určitou část československého pokladu, který Německo získalo
převodem z Anglie.
Hitler jejich požadavku nevyhověl, a proto na Slovensku vznikla kampaň na vlastní
slovenský národní poklad. Obyvatelé například odevzdávali zlaté obroučky brýlí
a dostávali za ně ocelové s nápisem Slovenský stát děkuje. Velká část zlata vznikla ze
zabaveného majetku slovenských Židů. Ti totiž museli všechny své cennosti ukládat do
bank, ale ty je už nikdy nevydaly zpět. Židovská menšina mohla mít u sebe v průběhu
války 3000 a později pouhých 500 slovenských korun v hotovosti. Přibližně 60 tisíc Židů
bylo odvlečeno do koncentračních táborů. Ještě před začátkem Slovenského národního
povstání v roce 1944 byl celý slovenský poklad převezen do neutrálního Švýcarska, kde
zůstal až do konce bojů v Evropě. Zlato Švýcaři vrátili v roce 1947 znovu vzniklému
Československu.22

22

MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky: o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za
to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitle rovi. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers,
2003, str. 94 , ISBN 80-861-8269-X.

16

3.

Navrácení zlata do Československa
3.1.

Konec války

V dubnu 1945 objevili američtí vojáci díky sdělení dvou osvobozených vězňů nacistický
poklad skrytý 800 metrů pod povrchem země v německých solných dolech Merkers.
(viz př. č. 8) Čítal asi 4500 zlatých cihel, drahé kovy a jiné cennosti v hodnotě
250 milionů amerických dolarů. Na některých pytlích byly vlaječky a pečetě Národní
banky československé, které nacisté odvezli z okupovaného území. Po ukončení bojů se
odebrali úředníci Národní banky československé do solných dolů, aby zjistili, jak velká
část pokladu byla z Československa. K velkému zklamání zjistili, že Československu
patřily pouhé 3 tuny zlatých mincí. Následně byli na naše území vysláni sovětští
komisaři, aby se snažili zmocnit co možná největší válečné kořisti, kterou by poslali do
Sovětského svazu. Posléze zabavili v Národní bance československé přibližně 800 kufrů
s údajným sporným obsahem na přezkoumání, ale většinu již nevrátili. Jednalo se
mimo jiné i o drahé kovy. Podobným způsobem postupovala v mnoha případech
i osvobozující Sovětská armáda. Přivlastňovala si cennosti a dopravní prostředky, které
byly Němci pouze spravovány, tudíž se podle mezinárodního práva nejednalo
o válečnou kořist, ale o pouhou krádež.23 Stížnosti politiků směřující do Moskvy neměly
valný účinek. V roce 1946 sestavilo vedení Národní banky československé studii, ve
které vylíčilo válečné hospodářské ztráty. Výše měnových ztrát se odhadovala na
135,5 miliard korun a ztráty státních financí na 96,8 miliardy korun. Po připočtení škod,
které utrpěly státní podniky a armáda, se dostali k závratné sumě 1 bilionu 351 miliard
300 milionů korun.

Dne 9. listopadu roku 1945 se konala v Paříži reparační konference, která vynesla
rozhodnutí o reparacích, jež mělo Německo zaplatit. Podle nové tripartitní komise
tvořené Velkou Británií, Francií a Spojenými státy americkými mělo být zlato objevené
v solných dolech rozděleno mezi 15 evropských ústředních bank. Jednotlivé množství
se počítalo s ohledem na to, kolik zlata daná země ztratila za druhé světové války.
Československu bylo přiřčeno 24 tun měnového zlata, přestože naši představitelé

23

http://zpravy.idnes.cz/zidovske-zlato-vzali-po-valce-take-rusove-fi0/zahranicni.aspx?c=991107_225819_zahranicni_pch, 9.9.2013
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požadovali 45,3 tuny zlata odcizeného nacisty. Bylo potřeba získat ztracený poklad co
nejdříve, jelikož republika nutně potřebovala hospodářskou vzpruhu. V Československu
sílil vliv Sovětského svazu, a proto byli politici při jednáních se západními spojenci ve
stále těžší situaci. V roce 1948 získaly postižené státy zlaté zálohy v řádech desítek tun.
Československo

dostalo

z původních

90

tun

zlata

pouhých

6

tun

svatováclavských dukátů.24
Po abdikaci na post prezidenta zbývalo nemocnému Benešovi pár měsíců života. Z jeho
pamětí se nedá zjistit, jak reagoval na fakt, že Československu byl prozatím vrácen
pouhý pakatel z původního pokladu. Doufal však v budoucnost státu a ve spolupráci se
sovětskou vládou ovlivněnou novou idejí s prvky demokracie. Nezakrýval ale strach ze
situace, pokud komunisté zneužijí moc pro sebe. Vizi budoucnosti naší politiky zakončil
ve svých pamětech výstrahou : „(…) Ne-li, pak běda, běda bez rozdílu všem nám!“25

3.2.

Studená válka

Po Benešově smrti jednalo Československo s Velkou Británií o nutnosti náhrady za
majetek britských občanů znárodněný hlavně v první vlně znárodňování v roce
1945. Ke shodě došlo rychle. Jádrem pozdějších sporů byla jednání o splacení půjček,
které britská vláda poskytla Benešovi a jeho exilové vládě v průběhu války. Obě strany
byly přesvědčené, že tuto půjčku splatí německé reparace. Bohužel žádné reparace
Československo ani pozdější Česká republika od Německa nedostaly. Tehdy, po roce
1949, představoval dluh vůči Británii necelých 20 miliónů liber.
Zhruba polovinu představoval válečný úvěr a polovinu půjčka Benešovi na fungování
exilové vlády v Londýně. Dohodu s Brity nakonec uzavřel za československou stranu
Rudolf Margolius.26 Smlouva říkala, že si Velká Británie bude ukládat část zisku z vývozu

24

MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky: o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za
to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi . Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers,
2003, str. 174 , ISBN 80-861-8269-X.
25
BENEŠ, Edvard. Paměti: *od Mnichova k nové válce a k novému vítězství+. 5. vyd., v
Našem vojsku 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2004, str. 430, ISBN 80-206-0709-9.
26
JUDr. Rudolf Margolius (31. srpna 1913 Praha – 3. prosince 1952 Praha) byl náměstek ministra
zahraničního obchodu v Československu.
http://machalek.bigbloger.lidovky.cz/c/59084/Draha-Hedo-ver-neochvejne-strane.html, 7.1.2013
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československého zboží do Británie. Po návratu z jednání ho sám Klement Gottwald
pozval k sobě do bytu a poblahopřál mu k vynikajícímu výsledku. Tato dohoda
umožnila Československu přečkat nejtěžší období studené války. V roce 1952 byl
Margolius zatčen a obviněn z protistátní činnosti v souvislosti s případem Rudolfa
Slánského.27 Smlouva, kterou Margolius s Brity uzavřel, byla ve vykonstruovaném
procesu použita proti němu samému. V témž roce byl odsouzen k trestu smrti
a popraven. Tyto události ještě více ochlazovaly vztahy československých a evropských
státníků a ztěžovaly jednání o vrácení zlata.
Koncem padesátých let se Československu podařilo splatit Velké Británii některé úvěry
bývalé exilové vlády, ale současně přestala splácet mnichovský úvěr s odpovědí, že
musí nejdříve dostat zpět národní zlato. O tom probíhala další neúspěšná jednání.
Postupem času se ale objevila naděje na řešení problému s československým
pokladem. V roce 1961 podepsal americký velvyslanec v Praze dokument o vydání
18 a půl tuny zlata výměnou za 12 milionů dolarů, které Československo zaplatí
za vyvlastnění majetku amerických občanů. Jenže v té době prudce stoupla cena zlata
a Spojené státy americké rychle zvýšily cenu, kterou požadovaly po Československu.
Z 12 se dostali na 54 milionů dolarů. Jednání proto ztroskotala. Obdobná situace se
opakovala i později, v roce 1974. Podle nové dohody mělo Československo zaplatit
odškodnění 20,5 miliónu dolarů. Kromě zlata by navíc získalo i další výhody, jako
zrušení nevýhodného tarifu na výrobky dovážené do USA. Americký kongres však
dohodu zamítl s tím, že Československo má zaplatit plné odstupné, převyšující
50 miliónů dolarů.28
V šedesátých letech bylo na našem území zaznamenáno hned několik pokusů o novou
národní sbírku, kterou si obyvatelé, nadšení z částečného uvolnění politického napětí,

27

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra obvinil Slánského a další
politiky z připravovaného převratu v zemi a odklonu od socialistického tábora po vzoru
Jugoslávie. Velkou roli zde hrál fakt ztráty vlivu SSSR v Izraeli – 11 ze 14 obžalovaných
byli Židé.
http://www.totalita.cz/proc/proc_slanskyr.php
28
http://nezapomente.cz/zobraz/do_ceskoslovenska_se_vratilo_18_tun_zlata, 7.1.2013
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chtěli vynahradit zlato držené ve Spojených státech. Tyto sbírky však neměly valný
úspěch.29

3.3.

Osmdesátá léta

V průběhu osmdesátých let svedlo Československo se Spojenými státy americkými
mnoho jednání o navrácení zlata, ale vždy neúspěšně z důvodu vysokých požadavků
Američanů. Zlato mělo totiž největší hodnotu v novodobých dějinách a Američané
ucítili možnost, jak vydělat na našem pokladu. V roce 1981, 36 let po konci druhé
světové války, kdy zůstaly nevyřízené zlaté finance jen v Československu a v Albánii,
došlo po mnoha ústupcích ze strany Československa ke konečné domluvě.
Československo zaplatilo 81,5 milionu dolarů za vyvlastněný majetek Američanů na
našem území a za pohledávky spojené s československým zlatem. Na oplátku získalo
souhlas Američanů k převozu drženého zlata zpět do vlasti. Dohodu odhlasoval
Kongres a následně ji podepsal tehdejší prezident Ronald Reagan.
Následovala nelehká jednání s Velkou Británií, která požadovala po Československu
47 milionů liber. 13 milionů z této částky se týkalo válečného úvěru. Ten se skládal ze
dvou věcí: výdajů na exilovou vládu a vojenského úvěru, z něhož byly placeny potřeby
našich vojáků. Šlo i o výzbroj a výstroj. Do úvěrových počtů byly dokonce zahrnuty
i platby za ty naše vojáky, kteří ve válce padli, tj. za náboje, jež vystříleli, za bomby,
které svrhli na nacistické Německo, a za všechno oblečení a doplňky, jež použili při
bojích za Československo, a tím pádem také za samotnou Británii. Dále do částky
patřilo splacení mnichovského úvěru a vzniklých mezivládních dluhů. V neposlední řadě
žádali britští představitelé proplacení majetku zabaveného anglickým občanům v roce
1945. Rovněž měli přesný seznam zabaveného majetku československých Židů, kteří
utekli před Hitlerem do Velké Británie a stali se jejími občany. Následně byli britští
politici překvapeni zjištěním, že majetek těchto Židů nebyl zabavován českými úřady,
nýbrž gestapem.30 Jednání bylo několik. Naši představitelé rezolutně odmítali splácet
29

MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky: o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za
to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi . Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers,
2003, str. 154, ISBN 80-861-8269-X.
30
Geheime Staatspolizei (zkrác. Gestapo, česky Tajná státní policie) byla založena 26.
května 1933 Hermannem Göringem. Po druhé světové válce prohlášena za zločineckou
organizaci.
http://www.ustrcr.cz/cs/nemecke-bezpecnostni-a-represivni-slozky, 9.1.2013
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mnichovský úvěr a argumentovali tím, že Velká Británie je do těchto potíží zatáhla
také. Nakonec byla tato náhrada odpuštěna a obě strany se dohodly. Z původní částky
47 milionů liber se sestoupilo k 24 milionům, které mělo Československo Británii
zaplatit. Zajímavostí je, že s francouzskou stranou stačilo pouze jedno jednání,
ve kterém Francie ohlásila podporu k převozu zlata. Uplynulo takřka 37 let od doby,
kdy spojenci objevili v Německu uloupené zlato. Po této době došla tripartitní komise
s našimi představiteli ke konečnému řešení. Komise vydala Československu
10 397 kilogramů ryzího zlata v mincích a přibližně 8000 kilogramů ryzího zlata
v cihlách. Současně Československo zaplatilo Spojeným státům americkým přibližně
82 000 000 amerických dolarů a Velké Británii 24 266 000 liber šterlinků. 20. února
roku 1982 dosedly na ruzyňském letišti 3 letouny Tupolev 154 (Tu-154) s 18 tunami
zlatého pokladu31 (viz př. č. 9). Vše proběhlo v utajení. V bednách byly nalezeny i dvě
historické americké desetidolarové bankovky.32

31

MOTL, Stanislav. Kam zmizel zlatý poklad republiky: o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za
to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers,
2003, str. 201, ISBN 80-861-8269-X.
32
http://www.nezapomente.cz/zobraz/do_ceskoslovenska_se_vratilo_18_tun_zlata,
7.1.2013
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4.

Porevoluční prodej

Při rozdělení Československa na dva státy v roce 1993 se dělil i navrácený zlatý poklad,
který do té doby narostl na 102 tuny. Poklad byl rozdělen v poměru 2:1 ve prospěch
České republiky. V českých sejfech se tedy po rozdělení nacházelo přibližně 64 tun
zlata.

Stanislav

Motl,

který

mnohaletým

úsilím

vypátral

utajené

osudy

československého zlata, se v roce 2000 obrátil na Českou národní banku, aby mu
poskytla informace o zlatém pokladu. Byl odmítnut a ze strany banky byla cítit
neochota se o problému bavit. Poté se od jednoho pracovníka banky dozvěděl, že bylo
zlato v roce 1998 prodáno ve dvou etapách Německu za dluhopisy. Jednalo se přibližně
o 50 tun. Česká národní banka má v dnešní době údajně vlastnit zbylých 14 tun.33
V roce 2000, po uveřejnění televizní reportáže Stanislava Motla o osudech zlata, čekala
pobouřená veřejnost na vyjádření České národní banky. Po pár týdnech se objevil
článek ředitele odboru České národní banky Radka Urbana, ve kterém s velkou
neznalostí celého problému hovoří o prodeji zlata a důvodech, které k tomu banku
vedly. Na závěr konstatuje: „Ekonomické zákonitosti převážily nad sentimentem. Na
tom ostatně není nic špatného v situaci, kdy si sentiment ani nemůžeme dovolit.“ Urban
také mylně zdůrazňoval, že ostatní evropské banky se urychleně zbavují svých zlatých
zásob pro údajnou klesající hodnotu zlata, mimo jiné i vlivem inflace.34 Na tento článek
zareagoval tehdejší zmocněnec pro návrat československého měnového zlata Richard
Král. Vyvrátil v něm historické nepřesnosti, které uvedl Radek Urban, a vysvětlil,
že hodnota československého zlata nebyla jen finanční, nýbrž to byl i symbol české
státnosti, který byl s českou historií spjat. Článek zakončuje slovy: „Připouštím, že
někdo, kdo toho ví tak málo o historii československého měnového zlata a zřejmě
o historii vůbec, se na to může dívat jinak."35
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Podle deníku Právo přišla Česká národní banka svým prodejem zlata v nejméně vhodné
době o 27 miliard korun. Koncem 90. let mělo totiž zlato mnohonásobně menší
hodnotu než v následujících letech36 (viz př. č. 10). Zlato bylo prodáno v poměru
9,6 amerických dolarů za gram, v roce 2014 se kurz pohybuje okolo 43 dolarů za gram.
Cena zlata, přes různé balancování, celkově pořád roste.37
Nevyřešena byla otázka, kam se podělo milion a půl nejrůznějších zlatých mincí.
Svatováclavské dvojdukáty a pětidukáty, měny mnoha evropských zemí ve zlatě,
dokonce i tolary z dob vlády Marie Terezie, a jiné. Česká národní banka se odmítala
k tomuto problému vyjádřit. Spekulovalo se, že banka zlaté mince mohla prodat
zahraničním investorům na váhu, nedbajíc jejich historické hodnoty.38 V roce 2012 byl
v České televizi v pořadu Hydepark hostem viceguvernér České národní banky Mojmír
Hampl a potvrdil ztrátu přibližně 27 miliard korun kvůli nevhodné době prodeje zlata.
Na obranu banky ale uvedl, že z prostředků získaných z prodeje pokladu byly
nakoupeny cenné papíry, které na rozdíl od zlata nesou úrok a jsou pro banku
mnohonásobně výnosnější.39 Volbu vlastnit větší množství zlatých rezerv označil Hampl
za romantickou představu a na otázku, zda Česká národní banka vlastní zbylý poklad,
odpověděl viceguvernér nejasně: „Ano, máme, je to zbylých asi 10 nebo 11 tun ve
formě nepřetříděných zlatých mincí starých, takových těch cihliček, které všichni znají
a na které mimochodem můžou také přijít sáhnout přímo do centrální banky.(…)“40
Z odpovědi není zřejmé, zda je zlato ve formě historických mincí, či bylo roztaveno na
zlaté cihly, které jsou vystaveny v expozici „Lidé a peníze“ v centrále banky.
Co vedlo k tak neslavnému konci československého, respektive po roce 1993 českého
národního pokladu?
Byla to skutečně velká finanční tíseň českého státu 5 let po rozpadu Československé
republiky, nebo nekompetentnost ekonomů v České národní bance, kteří jednali bez
36
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sentimentu, tak jak se vyjádřil její ředitel, neznající řadu historických faktů o vzniku
a existenci pokladu? Proč se banka zdráhá o pokladu jasně a jednoznačně vyjadřovat?
Nebo jsou za „tajemným“ nakládáním s pokladem nějaké jiné zájmy? Ve stínu
politických a hospodářských kauz posledních let by se nebylo ani čemu divit.
Rok 1989 přinesl demokracii a svobodu, ale i mnoho chyb. S tak velkou ekonomickou
transformací

neměl

nikdo

v západní

Evropě

zkušenosti.

Česká

republika

se západoevropským a dalším vyspělým státům světa chce co nejrychleji vyrovnat, a to
zřejmě bez chyb nejde.
Každopádně si ale myslím, že by se nemělo o československém národním pokladu
mlčet, bylo by vhodné podpořit myšlenku jeho symbolického významu pro naše dějiny.
Vždyť jeho vznik, na kterém se podílelo obyvatelstvo meziválečného Československa,
a složitá cesta získat ho zpět stály mnoho sil a utužovaly v lidech národní hrdost, která
dnes bohužel chybí.
Možná by nebylo marné začít návštěvou stálé expozice „Lidé a peníze“ (viz př. č. 11)
přímo v prostorách České národní banky Na Příkopě 28 v Praze 1.
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Závěr

Z podnětu ministra financí Aloise Rašína byla v

roce 1919 zahájena sbírka

na československý národní poklad. Lidé do ní nadšeně přispívali svými cennostmi
a penězi. Totéž učinilo mnoho legionářů vracejících se z ruské fronty. Část zlata vznikla
převedením z bývalé Rakousko-uherské banky, určitý obnos se patrně podařil převést
legionářům z ruského pokladu. Sbírka rychle nabývala na objemu a zemi podržela ve
30. letech v době ekonomické krize. Před rokem 1938 se suma vyšvihla přibližně na
96 tun měnového zlata. V té době byla část pokladu kvůli strachu z hitlerovského
Německa převedena do zahraničí, konkrétně do Velké Británie, Francie a Švýcarska.
Němci dobře věděli o těchto transakcích i o zůstatku v Národní bance československé.
Po okupaci v roce 1939 nacisté zbylé zlato odvezli do Říšské banky a postupně podali
prostřednictvím Národní banky pro Čechy a Moravu dva požadavky na převedení
pokladu z Velké Británie do Říšské banky. První transakci Britové i přes varování ze
strany československých velvyslanců povolili, a tak se dostalo asi 24 tun
československého zlata do rukou nacistů. Druhému příkazu Britové již nevyhověli.
S československou exilovou vládou ve Velké Británii později uzavřeli smlouvy o úvěru
a možnosti volně disponovat se zbylým zlatem dle libosti.
Když vstoupila v roce 1945 Rudá armáda do Československa a vytlačila nacisty pryč
z území, dostali sovětští komisaři za úkol získat co nejvíce válečné kořisti. Sovětští
úředníci byli dobře informováni o tom, kde se nacházejí zbytky národního pokladu,
které německá vojska nevzala s sebou při ústupu. Naši politici ostře protestovali proti
takovému jednání ze strany Sovětského svazu, nicméně z Československa byla
odvezena spousta drahých kovů.
Po druhé světové válce byla zřízena tripartitní komise, která vracela oloupeným zemím
zpět národní zlato. Jednání s Československem se kvůli studené válce protáhla až do
roku 1982, kdy kromě Albánie měly všechny země dávno svůj majetek vrácený.
Československo muselo vyplatit Spojeným státům americkým i Velké Británii vysokou
sumu za znárodněný majetek podnikatelů po roce 1945 a Velké Británii navíc válečný
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úvěr, ve kterém byla spočítána veškerá výstroj i výzbroj, náboje, zbraně a doplňky
všech padlých i přeživších československých vojáků bojujících za Velkou Británii.
Po rozdělení federace, a tím i zlatého pokladu zůstalo v českých sejfech 64 tun zlata;
z toho Česká národní banka 51 tun v roce 1998 prodala Německu za dluhopisy. Nebyla
o tom informována veřejnost, navíc vzhledem k dnešní hodnotě zlata bylo prodáno
za směšnou cenu. Kromě toho, že tehdejší ekonomové špatně odhadli skutečnou
hodnotu zlatých rezerv pro státní ekonomiku, neuvážili ani její symbolický význam.
Zlato bylo úzce spjato s historií českého státu. V dnešní době údajně vlastní Česká
národní banka 14 tun zlata. Zbývá vyřešit, kam se vytratilo přibližně 1,5 milionu zlatých
mincí nejrůznější hodnoty, které banka také před prodejem vlastnila.
Podle mého názoru byl hospodářský projekt Aloise Rašína velmi nadčasový, účinný
a užitečný. Pomohl Československu v těžkých začátcích i v době hospodářské krize
ve 30. letech. Během druhé světové války byl poklad držen Německem, Velkou Británií,
Sovětským svazem, Švýcarskem a po válce západními mocnostmi. Naposledy se dělil
při rozpadu Československa v roce 1993. Definitivní tečkou za mnohaletým snažením
několika generací o návrat zlata zpět do vlasti je jeho nevýhodný prodej do Německa
Českou národní bankou v roce 1998. Paradoxně až v době demokratického režimu
v České republice, kdy se očekávalo, že bude konečně poklad ve správných rukou
dobře užit a střežen, byla opomenuta jeho hodnota nejen z hlediska ekonomického,
ale i historického. Transakci z roku 1998 už vrátit nelze. Lze ale zbytek českého
národního pokladu ochraňovat, zdůrazňovat jeho velkou historickou hodnotu
a pěstovat vztah k památkám, které vybudovali naši předkové.
Ve své práci jsem podal informace o vzniku československého národního pokladu, jeho
využití a složitém osudu od roku 1919 do současnosti. Práce může být přínosem
pro mé spolužáky a zájemce o tuto tematiku. Dále se dá použít v hodinách dějepisu
k rozšíření učiva o dvacátém století. Bude volně přístupna v knihovně historických prací
a publikací ve škole, nabídne ji i Městská knihovna v Židlochovicích. Moje práce může
podnítit k hlubšímu studiu tématu a vést k jeho rozšíření.

26

Prameny a literatura

Literatura:
BENEŠ, E. Paměti, Praha 1948.
BENEŠ, E. Šest let v exilu a druhé světové války, Praha 1946.
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