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Z RUMUNSKÉHO TISKU VE DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2018 

 

➢ Proti vládě vedené sociálními demokraty v pátek 10. srpna protestovaly desítky tisíc 

lidí po celém Rumunsku. V Bukurešti, kde se demonstrace zúčastnilo asi 20 000 osob, 

došlo k násilnostem, zraněno bylo 455 demonstrantů, 70 osob, z toho devět policistů, 

skončilo v nemocnici. Podle policejního mluvčího Georgiana Enacheho „vyklidit“ 

hlavní bukurešťské Vítězné náměstí nařídila radnice. Zákrok bezpečnostních složek 

byl podle něho oprávněný, protože demonstranti se přes opakovanou výzvu, aby 

náměstí opustili, snažili proniknout do vládních budov. Postup policie pranýřoval již 

téhož dne na facebooku prezident Klaus Iohannis, který je dlouhodobým kritikem 

levicové vlády: „Důrazně odsuzuji brutální zásahy policie, jež byly naprosto 

nepřiměřené postupu většiny demonstrantů,“ uvedl mimo jiné. Protestní akce pod 

heslem: „Neodejdeme, dokud to neuděláte vy!“ pokračovaly i v následujících dvou 

dnech. K demonstracím vyzvalo uskupení, které sdružuje Rumuny pracující 

v zahraničí. Ti si stěžují na nízké platy, pokusy vládnoucí strany oslabit justici a na 

korupci v nejvyšších patrech politiky. Demonstrantům dále vadí zmírnění trestního 

zákona, které schválil parlament, ovládaný levicí. Podle opozice umožní některým 

poslancům vládní koalice vyhnout se trestnímu stíhání. Jedním z nich by mohl být i 

vlivný šéf Sociálnědemokratické strany (PSD) Liviu Dragnea, který je předsedou 

parlamentu a fakticky řídí vládu. Premiérem se nemohl stát, protože byl předloni 

podmínečně odsouzen za volební podvody a podplácení. Stoupenci opozice poukazují 

na to, že od nástupu sociálních demokratů k moci v roce 2016 země ztratila dynamiku 

v boji proti korupci. Dožadují se demise vlády a vypsání předčasných voleb. 

➢ Kampaň občanské iniciativy „Bez trestně stíhaných osob ve veřejných funkcích“ 

dosáhla koncem měsíce srpna kýženého milionu podpisů. Iniciativa navrhuje, aby 

článek 37 ústavy, který upravuje právo být volen, byl doplněn o nový odstavec 

s následujícím obsahem: „Nemohou být voleni do orgánů místní veřejné správy, do 

poslanecké sněmovny, do senátu a do funkce rumunského prezidenta občané 

odsouzení nepodmíněně k trestům odnětí svobody za úmyslné trestné činy, dokud 

nedojde k situaci, jež důsledky odsouzení odstraňuje.“ Podle zákona 189/1999 

iniciativa potřebuje 500 000 podpisů, z nichž 20 000 musí pocházet nejméně z 21 žup 

v zemi, posbíraných do šesti měsíců od uveřejnění v Úředním věstníku. Občanská 

iniciativa obě podmínky splňuje a dostane se do parlamentu poté, co budou podpisy 

ověřeny jednotlivými radnicemi. Iniciativu podpořila řada kulturních osobností, mimo 

jiné i uznávaná morální autorita, stodvouletý filozof  Mihai Şora. Předseda třetí 

nejsilnější strany v zemi, nepolitického Sdružení Zachraňte Rumunsko Dan Bârna 
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považuje za „potěšitelné“, že mezi signatáři výše uvedené občanské iniciativy se 

najdou i někteří členové vládnoucí PSD. 

➢ 6. září 2018 ministr spravedlnosti Tudorel Toader navrhl na uvolněné místo vrchního 

státního zástupce v protikorupční prokuratuře (DNA) Adinu Floreovou, prokurátorku 

z Konstance. Ta v rozhovoru pro G4Media  prohlásila, že jednou z hlavních priorit, 

v případě, že bude jmenována, je výběr státních zástupců, kteří budou v úřadu 

pracovat. O změnách trestního zákoníku řekla, že nemá žádné námitky, praxe prý 

ukáže, zda byly vhodné, a jako státní zástupce se řídí novými dispozicemi. Příslušný 

orgán Nejvyšší soudní rady (Consiliul Suprem de Magistratură) však jmenování 

Floreové v tajném hlasování v poměru 6 hlasů k l, který zřejmě patřil právě ministru 

spravedlnosti, zamítla. 

➢ Dvoudenní referendum o doplnění ústavy o zákaz manželství osob stejného pohlaví, 

konané v Rumunsku ve dnech 5. a 6. října, ztroskotalo pro malý zájem voličů. 

Hlasovat jich přišlo pouze 20,4 procenta, jak informovala po uzavření hlasovacích 

středisek ústřední volební komise. K platnosti referenda byla nutná účast nejméně 30 

procent rumunských voličů. Podle agentury APA do mnohých volebních místností 

nepřišel odevzdat svůj hlas ani jeden volič. Referendum podnítily konzervativní 

spolky a podporu jim vyjádřila nejen vlivná rumunská pravoslavná církev, ale i strany 

vládnoucí koalice s cílem zabodovat zejména u venkovských voličů před 

prezidentskými volbami v roce 2019. 

➢ Energetická společnost ČEZ prostřednictvím nizozemské investiční firmy CEZ New 

Energy Investments kupuje rumunskou stavební společnost High Tech Clima, která se 

specializuje na instalace klimatizací, ventilací a vytápění, včetně její srbské odnože. 

Obchod nyní schvaluje rumunský antimonopolní úřad, jenž informace v polovině října 

zveřejnil. Cenu transakce podle něj ČEZ neuvedl. High Tech Clima loni podle 

rumunského serveru Termene.ro dosáhla čistého zisku 3,4 milionu lei, tedy 18,8 

milionu korun, a obratu 71,6 milionu lei (zhruba 396 milionů korun).  

➢ Ve středu 24. října ministr spravedlnosti Tudorel Toader vyzval k odvolání 

generálního prokurátora Augustina Lazăra, který podle něj překračuje své pravomoci a 

jeho činy „jsou neslučitelné s právním státem“. S tím však očividně nesouhlasí 

Evropská unie, která Lazăra za jeho roli v protikorupčních kauzách pochválila. 

Podobným způsobem už Toader v červenci zbavil svou stranu a vládu nepohodlné 

šéfky protikorupční prokuratury (DNA) Laury Kövesiové, která rovněž byla v Evropě 

vysoce oceňována za nesmlouvavý boj s úplatkářstvím. 

➢ Rumunský ústavní soud 25. října 2018 zrušil desítky kontroverzních změn trestního 

zákona, jejichž schválení v parlamentu prosadila vládnoucí Sociálnědemokratická 

strana (PSD). Zrušené úpravy se setkaly s kritikou nejen u rumunské odborné i laické 

veřejnosti, ale i v Evropské unii, jež dala najevo obavy z ohrožení nezávislosti 

soudnictví v zemi. 

➢ V noci z 27. na 28. října zasáhlo střední a východní Rumunsko zemětřesení o síle 5,8 

Richterovy stupnice. Otřesy byly cítit i v Moldavsku, na Ukrajině a v Bulharsku. 

Rumunský Národní geofyzikální ústav uvedl, že otřesy, které trvaly několik vteřin, 

byly zaznamenány v 03:38 místního času (02.38 SEČ) ve východorumunské župě 

Vrancea, kde jsou záchvěvy půdy poměrně časté. Ohnisko zemětřesení bylo v hloubce 

150 kilometrů. Župu Vrancea zasáhlo zemětřesení o síle 5,5 Richterovy stupnice už na 

začátku října, ale vážnější škody nebo zranění nebyly hlášeny. Podle Geofyzikálního 

úřadu to byly nejsilnější otřesy v zemi za poslední čtyři roky. 

➢ Tisíce Rumunů se v úterý 30. října v hlavním městě zúčastnily protestu proti korupci. 

Protestní shromáždění se konalo v den výročí tragického požáru v bukurešťském 
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klubu Colectiv, k němuž přispěly úplatky a nedodržování bezpečnostních předpisů. Při 

požáru v klubu před třemi lety zemřelo 65 osob. Událost vyvolala masivní 

demonstrace v ulicích a vedla až k pádu tehdejší vlády sociálních demokratů. 

➢ Rumunsko není připraveno převzít 1. ledna předsednictví Evropské unie. Podle médií 

to 21. listopadu prohlásil rumunský prezident Klaus Iohannis, jenž v této souvislosti 

zároveň vyzval sociálnědemokratickou vládu, aby odstoupila. „Věci míří špatným 

směrem,“ konstatoval prezident a dodal, že „je politicky nezbytné tuto vládu 

vyměnit“. Ministerskou radu premiérky Vioricy Dăncilové při té příležitosti označil za 

„neštěstí rumunské demokracie“.  

➢ V neděli 25. listopadu byla po osmi letech prací v rumunské metropoli vysvěcena 

Národní katedrála. Jak se blížilo výročí 100 let moderního Rumunska, vláda a radnice 

přispěly finančními prostředky, aby stavba, jejíž výška překonává i moskevský chrám 

Krista Spasitele, byla včas hotova. Kabinet kvůli dodatečným 15 milionům eur na 

stavbu seškrtal výdaje na instituce a vědu, čímž se dostal do sporu s prezidentem 

Klausem Iohannisem. Bukurešťská starostka Gabriela Fireová přislíbila další dva 

miliony na její dokončení. Patriarchát v pondělí 19. listopadu uvedl, že ze 110 milionů 

eur (asi 2,86 miliardy Kč), jež na výstavbu katedrály dosud vynaložil, pouze čtvrtina 

pocházela z darů. Zbytek byl z veřejných peněz, na které má církev nárok, jak tvrdí. 

Katedrála je hotova z 95 procent, ale nelze prý odhadnout, kolik finančních prostředků 

bude ještě potřeba vynaložit na její dokončení. Vše by mělo být hotovo do roku 2024. 

Nedělní mši odsloužil konstantinopolský patriarcha Bartoloměj. Moskevský patriarcha 

Kirill na slavnost nepřijel, v pozadí je spor o nezávislost ukrajinské církve. 

➢ Rumunský ministr financí Eugen Teodorovici navrhl zavedení pětiletého limitu pro 

práci občanů Rumunska a dalších členských zemí Evropské unie v zahraničí. 

Informovala o tom 28. listopadu agentura AP, podle níž kritici návrh označili za 

připomínku éry komunistického režimu, kdy bylo přísně omezováno i pouhé cestování 

do ciziny. Teodorovici svůj nápad obhajoval tím, že by se tak mohlo zastavit bohatnutí 

západní Evropy na úkor chudšího Východu. „Jestliže někdo jede pracovat do 

Německa a má pracovní povolení, je málo pravděpodobné, že se on nebo ona někdy 

do Rumunska nebo Chorvatska vrátí,“ prohlásil mimo jiné. Poukázal rovněž na 

současný akutní nedostatek pracovních sil v Rumunsku, o čemž by se podle něho mělo 

otevřeně diskutovat. Popřel přitom, že by chtěl zpochybňovat unijní principy svobody 

pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Agentura AP připomněla, že rumunská 

ministryně zdravotnictví Sorina Pinteová den předtím vyzvala mladé doktory, aby 

alespoň několik let zůstávali doma, protože v zemi je velký nedostatek zdravotnického 

personálu, zejména na venkově. Úřady uvádějí, že v zahraničí v současné době pracují 

3,4 milionu Rumunů, což způsobuje kritickou situaci v některých průmyslových 

odvětvích. Většina jich odešla po přijetí Rumunska do Evropské unie v roce 2007 

hlavně do západní Evropy za lépe placenou prací a větším uplatněním na trhu práce. 

➢ Desetitisíce Rumunů se l. prosince po celé zemi zúčastnily oslav státního svátku a 

připomněly si 100 let od vzniku moderního státu. Hlavním bodem oslav v rumunské 

metropoli byla velká vojenská přehlídka, která se dopoledne konala v centru města. 

Spolu s 20.000 diváky jí přihlížel i prezident Klaus Iohannis a předseda parlamentu a 

předseda SPD Liviu Dragnea. Naproti tomu premiérka Viorica Dăncilová se rozhodla 

pro oslavy ve východorumunském městě Focşani. Prezident Iohannis se též zúčastnil 

akcí v sedmihradském městě Alba Iulia, kde lidé členy vládní sociální demokracie 

vypískali. Večer se sešly tisíce lidí na náměstí Vítězství a požadovaly odstoupení 

kabinetu. Protivládní protest se konal i v Kluži. 
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➢ Předsedkyně rumunské vlády Viorica Dăncilová obvinila 17. prosince Evropskou 

komisi (EK) z údajné diskriminace své země. S ostrou kritikou Bruselu přišla dva 

týdny předtím, než Rumunsko převezme předsednictví Evropské unie. Obvinění 

vyřčená rumunskou premiérkou mluvčí komise důrazně odmítl. Premiérka očividně 

reagovala na kritické hodnocení, které EK v polovině listopadu vystavila Rumunsku 

za kroky, jimiž socialistický kabinet v poslední době znehodnotil pokrok v boji proti 

korupci a ohrozil nezávislost soudnictví v zemi. 

 
       Z rumunského tisku vybral a přeložil Jiří Našinec. 

 

 

KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA A VELKÉHO RUMUNSKA 

 

Ve dnech 10. – 17. září tohoto roku byl v Bukurešti uspořádán festival věnovaný hlavním 

městům států vzniklých po 1. světové válce a spojení Sedmihradska, Banátu, Bukoviny a 

Besarábie s Rumunským královstvím v tzv. Velké Rumunsko (România Mare). Mezi 

pozvanými z Česka byl také předseda Česko-rumunské společnosti doc. PhDr. Jiří Felix, 

CSc., prof. h.c. Bukurešťské univerzity. Ve své přednášce O sută de ani de la întemeierea 

Cehoslovaciei. Crîmpei de fapte răzlețe nastínil pozoruhodný rozvoj české společnosti od 

počátků národního obrození do vzniku samostatné Československé republiky, její všestranný 

hospodářský a kulturní vzestup, tragické důsledky mnichovského diktátu pro další osudy 

českého národa za války i po spuštění Železné opony. Krátce připomenul tři vlny decimování 

české duchovní elity: 1939-45, 1948-1968, 1968-1989 a vývoj našeho státu po jeho rozdělení  

ve dvě státní entity.                                

                                                                                                                                       -jf            

              

 

PROFESOR JAN URBAN JARNÍK A RUMUNSKO 
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 V roce 100. výročí vzniku Československa a sjednocení rumunských zemí do  

Velkého Rumunska si připomínáme dvojí jubileum osobnosti, jež významně přispěla 

k rozvoji česko-rumunských vztahů v oblasti školství, vědy, kultury i politiky, a to 170. 

výročí narození a 95. výročí úmrtí vynikajícího českého romanisty a rumunisty Jana Urbana 

Jarníka. 

 Pocházel z velmi skrovných poměrů. Narodil se 25. května 1848 ve tkalcovské rodině 

v obci Potštýn (od r. 1924 Potštejn), ležící v severovýchodních Čechách na obou březích řeky 

Orlice. Na studia se vydal až v dospělém věku. Po maturitě složené v roce 1870 na gymnáziu 

v Hradci Králové se zapsal na Vídeňskou univerzitu s úmyslem studovat románské jazyky, 

především francouzštinu a italštinu. Na stipendijním pobytu v Paříži se spřátelil s rumunským 

studentem Constantinem Georgianem, díky němuž se začal učit rumunsky; podle vlastního 

vyjádření považoval rumunštinu za jazyk nejen neobyčejně zajímavý, ale také velmi krásný. 

Ve Vídni se habilitoval v roce 1878 s disertací na téma O významu studia rumunštiny pro 

studium ostatních románských jazyků. Během svého působení na univerzitě ve Vídni podnikl 

první dvě cesty do Rumunska. V létě roku 1876 strávil několik týdnů v Sibini a v Blaji, kde 

mu profesor gymnázia Ioan Micu Moldovan nabídl pomoc při sbírání lidových písní 

z různých krajů Sedmihradska.  Obsáhlou a dodnes oceňovanou sbírku Doine şi strigături din 

Ardeal (Doiny a popěvky k tanci ze Sedmihradska, 1885) Jarník sestavil ve spolupráci 

s fokloristou Andreiem Bârseanem. Při své druhé cestě v roce 1879 zamířil do Bukurešti, 

neboť si přál setkat se s význačnými představiteli rumunské kultury. To mu umožnil 

především Titu Maiorescu, který ho na literárních večerech ve svém domě seznámil 

s tehdejšími nejznámějšími spisovateli, jako byli Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Mihai 

Eminescu, Petre Ispirescu aj. Téhož roku se Jarník na návrh Alexandra Odobesca stal členem 

korespondentem nově ustavené Rumunské akademie.  

 Krátce po rozdělení pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou 

část v roce 1882 se splnilo Jarníkovo přání přestěhovat se z Vídně do Prahy a působit jako 

pedagog a vědec v rodné zemi. Téhož roku byl jmenován prvním profesorem románské 

filologie na české univerzitě a od té doby přednášel gramatiku francouzštiny a provensálštiny 

a lexikologii románských jazyků. V následujícím univerzitním roce zahájil rovněž kurzy 

rumunštiny, a tak se pražská univerzita stala pátou vysokoškolskou institucí mimo hranice 

Rumunska (po univerzitě v Petrohradu, Turínu, Budapešti a Vídni), kde bylo možné studovat 

rumunštinu. V Seznamu přednášek na C. k. České Karlo-Ferdinandově univerzitě uloženém 

v Archivu Univerzity Karlovy najdeme jeho přednášky a semináře: „Mluvnice jazyka 

rumunského a výklad vybraných rumunských textů“, „Čtení a výklad rumunských národních 

písní jakož i vybrané části rumunské mluvnice“, „Čtení a výklad národních písní rumunských 

(dle vydání Jarník-Bârseanu)“, „Mluvnice rumunská“, „Prostonárodní básnictví rumunské 

s výkladem textů“. Ve výuce rumunské jazykovědy a lidové slovesnosti pokračoval profesor 

Jarník až do svého odchodu do důchodu v roce 1919. Úroveň přednášek odpovídala tomu, že 

dokonale ovládal spisovnou rumunštinu a měl i dobré povědomí o rumunských dialektech. 

 Svou třetí cestu do Rumunska podnikl v roce 1911. Proslulý romanista a rumunista byl 

pozván napřed na oslavy 50. výročí společnosti Astra do Sibině a poté do Bukurešti, kde 

proslovil několik přednášek v Rumunském Atheneu. Při této příležitosti mu král Carol I. 

udělil Královský řád Bene Merenti I. třídy. Z Bukurešti odjel profesor Jarník do Jasů, kde se 

zúčastnil konference pořádané k 50. výročí založení tamější univerzity. I zde se seznámil 

s dalšími význačnými osobnostmi rumunské kultury, jako byli básníci George Coşbuc a 

Octavian Goga, historik Nicolae Iorga, filolog Sextil Puşcariu aj.  
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                Ukázka z Jarníkovy rumunské korespondence. Zdroj: Archiv Univerzity Karlovy, Praha. 

 

 

         Kromě působení na Filozofické fakultě, kde vykonával mj. i funkci děkana a proděkana 

(1892-94), se Jarník věnoval mnoha dalším činnostem zaměřeným na rozšiřování a 

obohacování česko-rumunských vztahů. Připomeňme, že se jako první zasloužil o uvedení 

klasického díla české literatury, Babičky Boženy Němcové, mezi rumunské čtenáře. Svůj 

překlad do rumunštiny písemně konzultoval se spisovatelem Ioanem Slaviciem, jenž dílo 

vydal napřed na pokračování v sibiňském časopise Tribuna a pak jako samostatný svazek 

(Bunica, 1885). Jarníkův překlad Babičky připravil ke druhému vydání (1923) mladý 

sedmihradský intelektuál Horia Petra-Petrescu, který se s pražským profesorem spřátelil 

během I. světové války, kdy byl jako důstojník odvelen do Prahy ke Druhému brašovskému 

pluku. Z válečných let pochází další záslužná Jarníkova publikace, rumunsko-česko-německá 

konverzační příručka  Rozmluvy s raněnými vojíny rumunské národnosti (1914), kterou vydal 

vlastním nákladem pro potřeby vojáků ze Sedmihradska, ošetřovaných v lazaretu  

premonstrátského kláštera na Strahově. 

Konec války a vyhlášení samostatného Československa znamenalo pro vlastence 

Jarníka nejen splnění celoživotních tužeb, ale i mnohé nové úkoly v oblasti česko-

rumunských styků. Když v dubnu 1919 přijel do Bukurešti major Jaroslav Čermák ve funkci 

zvláštního zmocněnce Československé republiky, doprovázeli ho dva vynikající znalci 

rumunského jazyka a reálií – Jan Urban Jarník a jeho syn Hertvík Jarník (1888-1938), 

pozdější ředitel románského semináře na brněnské univerzitě. Při této příležitosti oba 

rumunisté proslovili několik přenášek nejen v Bukurešti, ale i v dalších městech Velkého 

Rumunska – v Jasech, Černovicích, Blaji a Sibini. Profesor J. U. Jarník ve svých proslovech 
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rád zdůrazňoval myšlenku, že pro další rozvoj přátelských vztahů mezi našimi národy je 

třeba, aby se poznávaly lépe a důkladněji než v minulých dobách. Sám k tomuto bližšímu 

poznávání významně přispěl založením Česko-rumunské společnosti v prosinci 1919. O 

několik let později se společnost přeměnila v Československo-rumunský ústav (1927), který 

po celé meziválečné období podporoval rozvoj kulturních styků, organizoval jazykové kurzy 

rumunštiny a spravoval bohatou rumunistickou knihovnu. 

Profesor Jan Urban Jarník zemřel 12. ledna 1923 ve věku 75 let. Kolegové z Karlovy 

univerzity si uvědomovali, že česká věda ztratila romanistu evropského formátu, zatímco 

studenti vnímali s bolestí odchod filantropa, který se dlouhodobě staral o materiální 

zabezpečení nemajetných posluchačů, o stipendia, koleje a menzy. Vdova Jindřiška Jarníková 

(1856-1935) obdržela soustrastné telegramy mj. od prezidenta T. G. Masaryka a ministra 

zahraničí Edvarda Beneše a rovněž velký počet kondolencí z Rumunska. V rumunském tisku 

vyšlo přes třicet nekrologů od význačných představitelů vědeckého a kulturního života. 

Zakladatel rumunistických studií na Karlově univerzitě Jan Urban Jarník je pro dnešní 

pražskou rumunistiku nejen význačným předchůdcem v oboru románské filologie, ale také 

vzorem hodným následování, pokud jde o neúnavnou práci ve prospěch česko-rumunské 

vzájemnosti.  

              Libuše Valentová 

 

 

*  *  * 

 

KNIŽNÍ NOVINKA Z MOLDAVSKA 

 

Ghenadie Postolache: Sedm tisíc  (Nakl. Petr Štengl, Praha 2018, přel. J. Našinec, 93 stran) 

 

Moldavská literatura není u nás příliš známá, 

jednu její zajímavou ukázku nám nyní zprostřed-

koval překladatel Jiří Našinec. Ústřední postavou 

knihy Ghenadieho Postolacheho je vlastně Ježíš, 

třebaže jeho jméno se objeví až v závěru v citátu z 

evangelia sv. Lukáše. V příběhu se proplétají 

osudy římského centuriona Sixta a jeruzalémského 

gaunera Šeby, aby se propojily u jednoho kříže. 

Téma zrodu křesťanství pojal Postolache zcela 

originálně, víceméně je naznačují jen ty chleby, o 

které se dělí muži. Sedm tisíc není lehké čtení, 

autor píše v dlouhých a komplikovaně koncipova-

ných souvětích, ale odměnou čtenáři je prožitek 

kombinace zvláštní poezie a brutality. A rámcový 

prolog a epilog ze současnosti dokazuje, že 

zoufalství a naděje provází lidstvo bez ohledu na 

historické období. 

 

75 %           Alena Slezáková 

      

        Alena Slezáková 
 
Otištěno v glosáři nových knih v „Mladé frontě Dnes“ dne 14. 12. 2018. 
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KONFEKČNÍ ZÁVODY CEHOSLOVACA V RUMUNSKU 

 

Předválečné hospodářské styky mezi Československem a Rumunskem se velice rozvíjely. Už 

na jaře 1919 krátce po vzniku samostatného Československa zahájily české firmy Baťa, Poldi 

a Škoda svou obchodní činnost v Rumunsku. Mezi další československé podniky 

v Rumunsku patřily také známé konfekční závody Cehoslovaca, jejichž dávnou 

existenci připomínají snímek a reklamy, jež nám poskytl pan Alexandru Deleanu z Bukurešti.   
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PUBLIKACE O HISTORIII RUMUNSKÝCH BANKOVEK 

NA POČEST 100. VÝROČÍ SJEDNOCENÍ RUMUNSKA 

 

Notafilie je jednou z pomocných věd historických věnující se bádání v oblasti 

papírových platidel, ale zároveň je také označením sběratelství papírových platidel. Pro 

upřesnění – pojem papírová platidla zahrnuje nejen bankovky a státovky, ale i různá 

alternativní platidla (nouzovky, táborové a vězeňské peníze, různé peněžní poukázky, 

v rumunské historii i hypotéční listy, asignáty, úvěrové bony, okupační platidla aj.). Pro 

stručnost zde však používáme pojem „bankovky“ jako pars pro toto. 

Jeden z notafilů a zároveň člen naší Společnosti – Zdeněk Kutina – sepsal na počest 

100. výročí národního sjednocení Rumunska publikaci Papírová platidla Rumunska 1877 – 

2018 (165 stran). Je to kompletní přehled všech „oficiálních platidel“ v historii země od 

hypotéčních lei z roku 1877 po nejnovější emisi nesoucí datum 1 ianuarie 2018. Začíná 

historií platebních prostředků na rumunském území od antiky (mince pocházející z řeckých 

osad na rumunském pobřeží) po současnost. 

Zvláštní kapitola je věnována přehledu panovníků z dynastie Hohenzollern- 

Sigmaringen. Údaje o všech osobnostech zobrazených na bankovkách jsou doplněny jejich 

obrazovým panteonem. 

Následuje numismatický katalog všech bankovek, který se od jiných takových 

katalogů odlišuje zasvěcenými úvody a věcnými poznámkami o historických okolnostech 

výroby bankovek, tedy o politické situaci, která podmiňovala vznik jednotlivých emisí, o 

technických záležitostech, o problémech s padělateli, atd. Každá bankovka, respektive každá 

emise má svůj popis: popis lícní strany (avers), rubové strany (revers), podpisy činitelů emisní 

instituce, typ sérií a číslování, ochranné prvky, jako je druh barvy, tisková technika, 

vodoznak, mikropísmo, soutisk objektů na aversu a reversu, bezpečnostní pásky, atd. Všude, 

kde je to ověřeno, jsou uváděny i příslušné tiskárny, v nichž byly bankovky vyrobeny.  

Mnoho emisí i jednotlivých bankovek se vyznačuje variantami, které jsou pro běžné 

uživatele zcela nepodstatné a těžko postřehnutelné, zatímco pro sběratele jsou vábničkou a 

předmětem úsilí o jejich získání do sbírky.  

Autorovi se zdařil jeho záměr, aby podal plastický obraz o všech rumunských 

bankovkách, vyjádřený i více než 300 barevnými reprodukcemi a více než 150 detaily 

figurálních, geometrických či písmenných vodoznaků, státních znaků, číslovačů atd.  

Ze srovnání se zahraničními katalogy rumunských bankovek včetně těch od 

rumunských autorů vychází tato publikace jednoznačně nejlépe svým systematickým 

uspořádáním, přínosem mnoha důležitých detailů, aniž by se rozmělnila podstata. Autor 

čerpal mj. i ze série publikací Rumunské národní banky, které jsou však na knižním trhu 

nedostupné a navíc jsou psány tak, že potřebná fakta je třeba v nich pracně dohledávat. 

A co může zájemce od četby publikace očekávat? Celý katalog je rozdělen do řady 

kapitol: hypotéční lei 1877, jejich přetisky, emise jednotlivých typů bankovek od roku 1881 

do druhé světové války, okupační platidla, bankovky v obdobích inflace, sjednocení měny po 

sjednocení Rumunska, emise podle měnových reforem, období nástupu polymerního plastu, 

který již od roku 1999 nahradil bankovní papír, emise 2005 a poslední emise 1.1.2018. Kromě 

toho je zde i kapitola o nevydaných platidlech, která začíná v polovině 19. století pokusy 

v Moldavsku a Valašsku.  

Mimochodem víte, že  

- nejmenší bankovkou na světě co do hodnoty i rozměrů je 10 bani z roku 1917? 

- rumunská bankovka o nejvyšší nominální hodnotě – 5 milionů lei z roku 1947 – byla  

v oběhu pouhé 2 měsíce? 
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- Rumunsko je třetí zemí na světě a první v Evropě v použití polymerového podkladu 

pro tisk bankovek? 

- rumunské bankovky byly v různých historických obdobích tištěny ve Francii, Belgii, 

Velké Británii, USA, Austrálii, v Petrohradě, Moskvě, Berlíně, Praze, Budapešti, 

Vídni a samozřejmě v Bukurešti a v Jasech? 

- papír na výrobu bankovek pocházel z Francie, Rumunska, Německa, ČSR i 

z Japonska a polymerní plast z Austrálie? 

- bankovka 1 milion lei z roku 2003 byla zanesena do Guinessovy knihy rekordů jako 

nejvyšší nominál vytištěný na polymeru? 

 

I to jsou zajímavosti, které jsou v popisované publikaci obsaženy. 

Publikace nebyla kvůli výrobním nákladům s ohledem na množství barevných 

reprodukcí vydána knižně, je k dispozici pouze u autora na CD. 

Ovšem kdyby se tak našel nakladatel … 

      

  

*  *  * 

                 

RUMUNSKÁ PAMĚTNÍ BANKOVKA 100 LEI 

 

Ke konci 1. světové války v důsledku vojenských úspěchů rumunské armády došlo 

k připojení Dobrudže a z rozhodnutí zemských parlamentů k připojení Besarábie a Bukoviny 

k Rumunsku. Dne 1. prosince 1918 se v sedmihradské Albě Iulii konalo statisícové 

shromáždění, které rozhodlo o připojení Sedmihradska k Rumunsku. Tím se dovršilo 

sjednocení všech území s rumunsky hovořícím obyvatelstvem v jednom státním celku. 

Ke 100. výročí národního sjednocení Rumunska vydala Rumunská národní banka 

pamětní bankovku 100 lei se symbolickým datem emise 1. prosince 2018. 

Rozměry bankovky jsou 147 x 82 mm, barva je převážně modrá; je tištěna smíšenou 

technikou ofsetu a hlubotisku na polymerovém podkladu. Po celé výšce je transparentní 

okénko s reliéfním přítiskem poprsí královského páru a stylizovaným květem. 

V pravé části aversu jsou portréty tehdy vládnoucího krále Ferdinanda a královny 

Marie s daty jejich narození a úmrtí. V ústřední části je zobrazeno Velké národní shromáždění 

v Albě Iulii. Zcela nahoře je název emisní banky, pod ní iniciály BNR a čtyřcípý palcát, 

používaný valašskými a moldavskými knížaty jako žezlo. Uprostřed aversu svisle ochranná 

páska. Zcela vlevo nahoře rumunský státní znak. Zcela vpravo vertikálně datum emise. 
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Na reversu je zobrazen královský průvod při příchodu do Bukurešti (z dočasného sídla 

země v Jasech) a pomník čtyř ženských postav v národních krojích reprezentujících čtyři 

sjednocené provincie – Besarábii, Rumunsko, Sedmihradsko a Bukovinu. Série a číslo je 

vpravo vertikálně černou barvou, vlevo uprostřed horizontálně červenou barvou, číslice se 

vzestupnou velikostí.  

 

 

 
 

 

Bankovka oplývá četnými ochrannými prvky včetně prvků měnících barvu podle 

naklonění či soutisku fragmentu vojenského řádu „Michal Chrabrý“, který zavedl král 

Ferdinand  pro ocenění hrdinství během první světové války. 

Bankovka vyšla v nákladu 10.000 kusů, nebude v oběhu a je určena pro sběratelské 

účely. 

   

                                           Zdeněk Kutina 

 
 

 

*  *  * 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

  

Ve druhém pololetí roku 2018 oslavili významné životní jubileum tito naši členové: 

  

pan Mgr. Ondřej BEDNÁŘ     paní Mgr. Daniela MOYZESOVÁ 

paní Mgr. Irena BUREŠOVÁ   slečna Bc. Andrea SCHNEIDEROVÁ  

pan PhDr. Jaromír  DAMEK     pan Ing. Martin VOPĚNKA  

paní Ing. Milena HANTÁKOVÁ      

 

            

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí, spokojenost v osobním životě 

a mnoho pracovních úspěchů. 

                                                                                Výbor Česko-rumunské společnosti 

 

 

 

http://www.bnr.ro/files/numismatics/100%20lei%20noi%20rv_20181233823831.jpg
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Zima v Čičmanech (tempera) 

 

Hildegard Bunčáková 

 

 

 

*  *  * 

Všem členům Česko-rumunské společnosti přejeme 

 

 do nového roku 2019 hodně zdraví a štěstí. 

 

Un an nou fericit şi prosper!  La mulţi ani! 
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___________________________________________________________________________ 

Zpravodaj Česko-rumunské společnosti vychází za finanční podpory členské základny. 

Příspěvky do Zpravodaje můžete zasílat na adresu: Česko-rumunská společnost, Katedra 

jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana 

Palacha 2, 116 38 Praha 1 nebo jnasinec@ff.cuni.cz. 

http://beoriginals.cz/wp-content/uploads/ohnostroj-praha-2016.jpg
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