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Obsah: (16. a 17.) 16. Nařízení o vydání nových pětisetkornnových státovek (tvaru II.). — 17. Vy
hláška o vydání nových pětisetkornnových státovek (tvaru II.).

16. 17.

Vládní nařízení 
ze dne 17. ledna 1924

o vydání nových pětisetkornnových státovek 
(tvaru II.).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919. 
č. 187 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a 
správa platidel v československém státě a do
plňuje zmocnění ministerstva financí dané zá
konem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.:

§ I-

Bankovní úřad ministerstva financí počne 
v příštích dnech vydávati podle vyhlášky uve
řejněné zároveň s č. 17 Sb. z. a n. u hlavního 
svého ústavu v Praze i u všech svých odboček 
nové státovky na pět set korun českosloven
ských s datem 6. října 1923 (tvaru II.).

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr financí.

švehla v. r.

Bečka v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Franke v. r. 
Novák v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Malypetr v. r.

Srba v. r.
Tučný v. r.

Udržal v. r.
Dr. Markovič v. r. 

Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí 

ze dne 17. ledna 1924
o vydání nových pětisetkornnových státovek 

(tvaru II.).

Z nařízení vlády republiky československé 
ze dne 17. ledna 1924, čís. 16 Sb. z. a n., počne 
Bankovní úřad ministerstva financí v příštích 
dnech vydávati u svého hlavního ústavu 
v Praze i u všech svých odboček nové státovky 
po pěti stech korunách československých s da
tem 6. října 1923 (tvaru II.).

Ministr financí:
Bečka v. r.

členové Bankovního výboru:
Dr. Vilém Pospíšil v. r. Dr. Emil Roos v. r.

Popis pětisetkorunové státovky s datem
6. října 1923 (tvaru II.).

Státovky na 500 Kč jsou 180-5 mm dlouhé 
a 92 5 mm vysoké, tištěné na papíře prostou
peném na mnoha místech malými kroužky 
plošnými různých barev, jakoby stopami po 
barevných kapkách, vtroušenými do papíro- 
viny. Základní barva (kresba) těchto státovek 
jest na líci skořicově hnědá, na rubu kašta
nově hnědá. Obraz nekryje celou plochu pa
píru, takže státovka má bílý okraj, na líci užší 
a na rubu širší.

Jednoduchý, úzký síťkovitý (guillochova- 
ný) rámec líce státovky, v jehož rožních vý
plních se opakuje označení „500“, obsahuje
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vlnovkový podtisk, tónující ve středu žlutě a 
přecházející s každé strany na to do fialové, 
červené a z té do zelené barvy. V levé polo
vině obrazové plochy jest medailon s malým 
státním znakem, lipovým listím ověnčený. 
Střed plochy zaujímá velmi plastická zvlněná 
síťKovitá ozdoba, (guilloche), na níž vyniká 
hlavní hodnotní číslice „500“ se dvěma men
šími „500“ a jednou ještě menší dole pod stře
dem tohoto síťkovitého obrazce (guilloche). 
Tyto síťkovité ozdoby jsou rovněž hnědé a 
jako ostatní popisované podrobnosti obrazu 
tištěny z hloubky a proto makavě vystupují. 
Vedle pobočných číslic jsou další dva spletité, 
barevné obrazce síťkovité (guilloche), litogra- 
fované v ohnivě pestrých barvách duhových, 
jež však nevystupují již reliéfně jako základní 
barva hnědá. Hnědou barvou jest tištěn i nad 
středními síťovitými ozdobami (guillochemi) 
obloukovitý nadpis: „REPUBLIKA ČESKO
SLOVENSKÁ" velikými písmeny a drobnými 
pak pod tím „TATO STÁTOVKA VYDANÁ 
PODLE ZÁKONA ZE DNE 10. DUBNA 1919 
ČÍS. 187. SB. Z. A N. PLATÍ". V pravé polo
vině jest medailon s hlavou legionáře v listo
vém pozadí (od Muchy), obklopený stejným 
lipovým věncovím jako medailon levý. Text 
pokračuje pak pod střední trojdílnou skupinou 
síťkových obrazců (guillochovanou) slovy: 
„PĚT SET KORUN ČESKOSLOVEN
SKÝCH." v bílé barvě. Po obou stranách této 
bílé části textu opakuje se dvakráte drobné 
označení „500". Konečně umístěn v dolejším 
rámci obrazu ve středu dodatek: „PADĚ
LÁNÍ STÁTOVEK TRESTÁ SE PODLE 
ZÁKONA." v barvě růžové. Nad dolejším 
rámem jest pás, vyplněný proplétajícími sé 
stuhami s mnohonásobně se opakující vě
tou: „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ";

v tomto pásu umístěno jest číslo státovky a 
datum: „V PRAZE, DNE 6. ŘÍJNA 1923“ 
a podpis ministra financí Ing. Boh. Bečky. 
Nad levým medailonem umístěna jest serie. 
nad pravým pak znovu číslo státovky.

Rub státovky utvořen jest z měnivého 
modrého podtisku (moirée) a ze širokého síť
kovitého (guillochováného) rámu s označením 
bílých „500“ v každém rohu, jakož i z nápi
su „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve 
středu nahoře s malými „500“ po obou stra
nách. Střed obrazu zaujímá hlava symboliso- 
vané republiky — antická ženská hlava 
obrysů světlých, krytá fryžskou čapkou, věn
čenou vavřínem, zpod níž vlní se bohatý vlas; 
V pozadí tohoto elipsovitého středu hoví si 
vlevo, ve střehu u pergamenu lev s mohutnou 
hřívou , klidného výrazu, ale tlap připrave
ných proti možnému útoku na listinu. Protěj
šek jeho tvoří vpravo selanka: zvědavě, ale 
opatrně na lva hledící bystré, usměvavé 
děcko, za nímž v pozadí pobřežní krajina oži
vená stádem ovcí, pasoucích se klidně na po
kraji březového háje. Vlevo i vpravo od obra
zové části umístěny jsou síťkovité (guillocho- 
vané) výplně v podobě cípatého, vejčitě vy
hloubeného květního kalichu, v němž tkví opět 
po číslici „500", jaká se také opakuje ve spod
ních rozích obrazu. Pod obrazovou částí vy
stupuj í bílé nápisy:

PĚT SET KORUN

PÁŤ STO KORUN HHTb COTb KOPOHb 

FONF HUNDERT KRONEN OTSZÁZ KORONA 

v tmavohnědém pozadí.

Státní tiskárna v Praza.


