
Československá vojenská poukážka z roku 1944 v hodnote dvadsať korún (N-24409) 
 
Farba bankovky: tmavomodrá s okrovou potlačou 
Rozmer: 160 x 80 mm 
 

 
 
Vojenské poukážky z roku 1944 boli poukážky na koruny, pričom mali slúžiť 
oslobodzovacím vojskám, aby ich po vstupe na čs. územie používali na menšie nákupy 
z miestnych zdrojov alebo platenie služieb. Boli tlačené v Sovietskom zväze s ohľadom na to, 
že oslobodzovanie pôvodného čs. územia sa malo začať od východu. Výtvarné návrhy boli 
pripravené v ateliéri tlačiarne GOZNAK. Vedenie tlačiarne si uvedomovalo, že bude treba 
podľa situácie na frontoch vytlačiť väčšie množstvo takýchto platidiel aj pre iné štáty a preto 
pripravilo vzorkovnicu rôznych gilošových ružíc, rozvilín, typov rámikov, podtlačových 
rastrov a písma. Grafik ich potom mohol voľne kombinovať ako koláže. Takto vzniklo 
desiatky štýlovo jednotných návrhov platidiel pre šesť štátov. Tlač sa potom pod tlakom času 
zjednodušovala.  

Vojenské poukážky pre československé územie vznikali už v novembri a decembri 
1943. Z nich sa realizoval len návrh 10-korunáčky, prerobený na 20-korunáčku.Ostatné boli 
odložené. Začiatkom apríla 1944 vznikli poukážky s novým obrazom, ktoré zodpovedali 
požiadavkám čs. exilovej vlády, so slovenským alebo českým textom na obidvoch stranách. 
V máji 1944, sa uskutočnili drobné zjednodušenia obrazu návrhov a z rubu všetkých 
poukážok bol odstránený akýkoľvek text. Na jeho miesto nastúpili len hodnotové číslice. 
V tejto podobe sa začala sériová tlač podľa objednávok exilovej vlády.  

Vojenská poukážka 20-korunáčka je zaujímavá tým, že namiesto spisovnej podoby 
dvadsať korún je na nej uvedené chybne napísané slovo dvacať korún. Bolo to spôsobené 
tým, že pôvodná podoba 20-korunáčky obsahovala české písmená dvacet korún, ale kvôli 
rešpektovaniu slovenského jazyka na poukážkach sa pôvodný nápis zmenil na slovenský. Zdá 
sa, že umiestnenie pravopisne správnej podoby dvadsať do pôvodného obrazu by pri zvolenej 
veľkosti písma asi robilo určité ťažkosti. Kvôli tomu zostala na poukážke chybne napísaná 
podoba hodnoty. Možno si túto chybu málokto všimne, ale takto sa zachovali vojenské 
poukážky a na stručné vysvetlenie uvádzame tento text. 
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