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Mé poděkování náleží všem, díky jejichž podpoře mohla tato kniha vzniknout.
Archivářkám a archivářům z českých i rakouských archivů, kteří se nezalekli
badatelky tvrdošíjně se vracející k archivním fondům finanční správy.
Knihovnicím a knihovníkům dlouhodobě a trpělivě snášejícím všechny
mé rozmary, zvláště pak těm z knihovny Národního archivu ČR, knihovny
Univerzity Pardubice a Městské knihovny v Ústí nad Orlicí. Pracovníkům muzeí,
kteří ve sbírkách hledali vše, co by se mohlo mého tématu týkat. Kolegyním
a kolegům ochotným diskutovat. Oběma lektorkám za jejich čas a vstřícnost.
A všem přátelům, kteří pochopili, že před mým dalším tématem nemají úniku,
a respektovali ho poměrně dlouhou dobu. V neposlední řadě pak Fakultě
filozofické Univerzity Pardubice za ochotu vydat knihu s tímto námětem.
Všem moc díky.
Ústí nad Orlicí – Pardubice, podzim 2016.
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Úvod
„Nejvyšší vláda má potřebí úřadů (die Ämter u. Behörden), totiž ústavů, v nichž
představení rozličných stupňů, jedni druhým, všichni pak svrchované moci jsouce
podřízeni, vzájemně působí k dosažení účelů vlády.“1
Před sto lety – uprostřed velké války v roce 1916 – vyšly v Přerově2 první a na
dlouho také poslední dějiny c. k. finanční stráže.3 Vlastním nákladem je tehdy
vydal c. k. respicient finanční stráže Eduard Hradský.4 Doufal v příznivé přijetí
svého dílka především v řadách sboru, o kterém psal. Čehož nakonec možná –
navzdory hodně nevlídné době – dosáhl, protože brněnské knihkupectví
Fr. Karafiát na jaře a ještě na začátku podzimu 1918 inzerovalo v Oesterreichische
Buchhändler-Correspondenz posledních pár kousků z nákladu zlevněných
z 3,60 na 1,80 K za kus.5 Pak se poměry radikálně změnily a dnes je Hradského

1

Antonín Vojtěch HNOJEK, Nebe a země klíč aneb všesrozumitelné počátkové učení
o nebi a zemi, Praha 1855, s. 78. Ve snaze udržet rozsah odkazů v únosné míře budou
citace literatury na tomto místě uváděny bez nakladatelství a ISBN. Oba tyto údaje
budou zařazeny do závěrečného seznamu informačních zdrojů.

2

Místní jména budou v textu uváděna v české podobě, pokud je pro ně běžná. Německé
ekvivalenty budou uvedeny v místním rejstříku, včetně odkazů na použitou českou
podobu. Převody do jiných jazyků budou rovněž v místním rejstříku, pokud to
bude nutné s ohledem na kontext. E-kniha není tímto rejstříkem vybavena.

3

Eduard HRADSKÝ, Geschichte der oesterreichischen k. k. Finanzwache 1526–1916,
Prerau 1916.

4

Je třeba připustit, že o autorovi se doposud nepodařilo zjistit vůbec nic bližšího. Příjmení
Hradský se sice mezi členy finanční stráže té doby vyskytuje, ale s jiným křestním
jménem. Jen z logiky věci lze odvodit, že autor už patrně nepatřil k nejmladším, měl-li
v roce 1916 čas se zaobírat dějepisným spisováním a nevězel ve vojenské uniformě
kdesi na bojišti. Na druhou stranu měl příliš vysokou hodnost na to, aby byl na úplném
začátku kariéry a ještě nedosáhl věku nutného k narukování.

5

Oesterreichische Buchhändler-Correspondenz, 17. 4. – 8. 5., 11. 9. 1918.
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práce dostupná v několika málo exemplářích. Přitom byla napsána se znalostí
vnitřního prostředí sboru a zároveň s využitím základních historiografických
informačních zdrojů týkajících se Moravy. Protože právě o situaci na Moravě
v ní šlo především, navzdory souhrnnému názvu.
Pro situaci v Čechách žádná podobná práce nikdy nevznikla.6 Nikdy se
nikdo rovněž nepokusil sepsat celkové dějiny tohoto zvláštního ozbrojeného
sboru s civilním velením a převážně úřednickými povinnostmi tak, jak jej
stvořila administrativa habsburské monarchie ve druhé čtvrtině 19. století.7
Finanční stráž jako specifická socioprofesní skupina společnosti habsburské
monarchie 19. století se nestala zajímavou ani pro historické sociology: pro
některé nepatřila mezi úřednictvo, protože její nejpočetnější složkou bylo
ozbrojené mužstvo sloužící velmi dlouho v denní mzdě.8 Pro jiné nepatřila do
elit, resp. nehodila se do jejich konstruktu ve smyslu vnímání počátku 21. století.9
A tak by bylo možné pokračovat. Pro prostor země české, kde byla – jak bude
dál doloženo – finanční stráž nejpočetnější ze všech zemí monarchie, tvoří
pozoruhodnou výjimku biografie z českého pohledu nepochybně nejznámějšího
6

Předmětem studia se stala finanční stráž Republiky československé. Tyto práce umí
předcházející situaci shrnout do pár odstavců, v některých případech dokonce do
několika málo vět. Jaroslav BENEŠ, Finanční stráž československá 1918–1938, Dvůr
Králové nad Labem 2005. František MAINUŠ – Jan JANÁK – Vladimír HORVÁTH,
Historie celnictví v ČSSR, Praha 1977.

7

Dokonce ani v rozsáhlé syntéze o dějinách habsburské monarchie druhé poloviny
19. století není zmíněna: ani v části o správě, ani v části o ekonomice a v dílu
o ozbrojené moci jenom letmou zmínkou pro možné propojení s armádou. Adam
WANDRUSZKA – Peter URBANITSCH, Die Habsburgermonarchie 1848–1918,
Bd. I., Die wirtschaftliche Entwicklung, Wien 1973. Adam WANDRUSZKA – Peter
URBANITSCH, Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. II., Verwaltung und
Rechtswesen, 2. Auflage, Wien 2003. Adam WANDRUSZKA – Peter URBANITSCH,
Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. V., Die bewaffnete Macht, Wien 1987.

8

Waltraud HEINDL, Gehorsame Rebellen, Bürokratie und Beamte in Österreich, Bd. I.:
1780–1848, 2. Auflage, Wien – Köln – Graz 2013. Waltraud HEINDL, Josephinische
Mandarine, Bürokratie und Beamte in Österreich, Bd. II.: 1848–1914, Wien – Köln –
Graz 2013. Nevěnoval se mu ani žádný ze současných českých badatelů zabývajících
se úřednictvem: ani Miloslav Martínek, ani Pavla Vošahlíková, ani Aleš Vyskočil, ani
Martin Klečacký, ani nikdo z dalších.

9

Jiří ŠTAIF, Obezřetná elita, Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851, Praha 2005.
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finance 19. století Josefa Němce z pera Magdalény Pokorné.10 I když vznikla
z jiných důvodů a finanční stráž je v ní reflektována potud, pokud je to potřeba
k vykreslení situace hlavního hrdiny. Přesto jde o počin – nejenom v tomto
smyslu – neobyčejně zdařilý.
Proč zatím nikoho nezlákalo takové výzkumné téma, je otázka. Možná
za to může stereotyp ve způsobu uvažování, který má své kořeny už v Bibli.
Svatý Matouš, apoštol, evangelista a možná také mučedník, je v evropském
kontextu považován za patrona účetních, bankovních a také finančních úředníků
a celníků. Centrum kultu je v italském Salernu. Jeho ostatky jsou uloženy
v tamní katedrále, která je mu také zasvěcená. Příběh svatého Matouše je na
rozdíl od mnoha jiných velmi jednoduchý: Celník jménem Levi z Kafarnaa
na Genezaretském jezeře opustil jednoho dne svoji celnici a přidal se k Ježíši
Nazaretskému. V tomto společenství dostal jméno Matouš, což znamená „Dar
Boží“. Stal se autorem původně aramejského textu, který byl velmi záhy přeložen
do řečtiny a je považován za evangelium.11 Tento text vznikl někdy mezi lety
41/42 až 50 a jeho autor – na rozdíl od jiných – byl osobně účasten mnoha
dějů, o kterých napsal. Podle tradice to však byl anděl, který mu slova evangelia
našeptával. Proto je s ním také mnohdy vyobrazován jako se svým symbolem.
Dalšími atributy mohou být kniha, svitek, pero, někdy měšec, sekyra nebo
meč, najde se i výplatní tabulka. Vždy jde o muže v letech, mnohdy s dlouhým
plnovousem. O konci pozemské cesty apoštola Matouše se zprávy různí. Jedna
z nich dokonce připouští, že v Etiopii, kde dlouho a úspěšně působil, zemřel
klidnou smrtí. Ve výkladech však převažují takové, které zakládají nárok na
mučednickou úctu. Za nejslavnější vyobrazení bývá obvykle pokládán cyklus
z kostela sv. Ludvíka v Římě z roku 1602, jehož autorem je Michelangelo

10

Magdaléna POKORNÁ, Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy, Praha 2009.

11

Diskuze na téma originálu a překladu ukončilo závazné rozhodnutí papežské biblické
komise z 19. 6. 1911. Komentář k překladu Nového zákona od Rudolfa Cola (vydala
Česká katolická charita Praha v roce 1961), s. 17.
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Caravaggio.12 Svátek tohoto světce připadá na 21. září a bývá v lidové tradici
spojován s penězi obecně.13
V Čechách nepatřil k příliš populárním světcům, což dokazuje i sporadický
výskyt kostelů, které mu jsou zasvěcené. Nejpočetněji jsou zastoupeny v krá
lovéhradecké diecézi. Ovšem i tam existuje pouze devět farností (z celkových
265), v nichž je kostel zasvěcený sv. Matoušovi, a z nich jsou jenom tři farní,
zbývajících šest je filiálních.14 V ostatních českých a moravských diecézích je
výskyt tohoto titulu ještě sporadičtější. Celkově jde o 16 dalších kostelů či kaplí
v pěti arcidiecézích a diecézích.15 V českobudějovické a opavsko-ostravské diecézi
pak není ani jedno takové zasvěcení. Jako kdyby biblický příběh opovrhovaného
celníka, hříšníka a priori, určil způsob nazírání nejenom na něj, ale na všechny,
kdo měli nebo mohli stát pod jeho ochranou.16 Je však třeba připustit, že celníci
ve své novodobé podobě nebudou předmětem zájmu této studie. Vůči finanční
12

V Čechách pak, aniž by jakkoliv byla snižována výtvarná zachycení v dále uvedených
kostelích a kaplích, patrně nelze přehlédnout ztvárnění sv. Matouše od Mistra
Theodorika v karlštejnské kapli sv. Kříže.

13

Vera SCHAUBER – Hanns Michael SCHINDLER, Rok se svatými, Kostelní Vydří
2002, s. 490–491.

14

Farní kostely tohoto zasvěcení jsou v Lipolticích, Míčově a Třeboníně. Filiální nebo
kaple pak v Dolanech (farnost Jičín), Hradišťku (farnost Vysoké Veselí), Jedlové
(farnost Deštné v Orlických horách), Michalovicích (farnost Bohdaneč u Zbraslavic),
Štěpánově (farnost Skuteč) a Záhornici (farnost Městec Králové). Podle www.bihk.cz,
25. 3. 2016.

15

V pražské arcidiecézi čtyři, v olomoucké arcidiecézi šest, v brněnské diecézi čtyři,
v plzeňské a litoměřické diecézi po jednom. Zpracováno podle oficiálních webových
stránek jednotlivých diecézí, 25. 3. 2016.

16

„Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: ‚Pojď za
mnou!‘ On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných
hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli učedníkům:
‚Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?‘ On to uslyšel a řekl: ‚Lékaře nepotřebují
zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem
pozvat spravedlivé, ale hříšníky.‘“ Matouš 9,9–13, Písmo svaté starého a nového zákona,
podle ekumenického vydání z roku 1985, Praha 1991, s. 18. V komentáři k překladu
Nového zákona od Rudolfa Cola (vydala Česká katolická charita Praha v roce 1961)
je na s. 32 vyjádření naprosto pregnantní: „Celníci byli výběrčí cla a vymáhali často
víc, než bylo předepsáno a spravedlivo. Židé je nenáviděli, slovo celník bylo pro Židy
tolik, jako veřejný hříšník, a bylo nadávkou.“ O pár stránek dál – v komentáři (s. 40)

8
Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

ÚVOD
stráži měli nejprve vztah dozorovaného podřízeného subjektu, následně pak
vytvořili samostatnou strukturu, která byla pro finanční stráž v případě potřeby
administrativní základnou. Finanční stráž byla jiným sborem než celnictvo,
s jinými úkoly a jinými možnostmi, byť se oba během služby potkávaly po celé
19. století. A oba patřily k finanční správě obecně a snad tedy i finanční stráž
bylo možné svěřit pod ochranu sv. Matouše.
Zkoumání reálií i druhého života finanční stráže z doby habsburské mo
narchie se podobá skládání mozaiky z kamínků poněkud matných barev:
z nedovyprávěných životních příběhů; ze stereotypů daných služebními předpisy;
z uniformované bídy, která měla jenom málo z onoho příslovečného lesku; ze
závisti i nenávisti, ale i profesní soudržnosti a smyslu pro čest; a z čehokoliv
dalšího, co je schopna přinést existence společenství živých lidí svázaných
navzájem společnou přísahou.
Finanční stráž v Čechách neexistuje téměř tři čtvrtě století a je vnímána jako
opravdu historická záležitost. Nalézt například definici pojmu v současných
tematických lexikonech je prakticky nemožné.17 Problém, který tak vyvstává,
je v prvé řadě terminologický. Ačkoliv v meziválečném Československu byla
její existence definována pomocí českých právních norem, pro předcházející
období není možné jejich vyjadřování převzít beze zbytku. S ohledem na délku
platnosti služebních předpisů a prováděcích nařízení je třeba pojmenovat
jevy a souvislosti mající své kořeny často až v první čtvrtině 19. století a žijící
ve své době především pomocí německých pojmenování. I nově v průběhu
doby vznikající terminologie, včetně právního základu, byla od počátku ně
mecká a česká paralela se k ní vyvíjela jenom pomalu. Navíc si čeština uměla
s pregnantními německými výrazy pohrávat, skoro by se chtělo říci podle
momentální nálady. A do jisté míry v tomto kontextu stav trvá do dneška.

je navíc: celníci byli považováni za veřejné hříšníky, nejen proto, že vybírali velká cla,
ale že se stýkali s pohany.
17

Například v Jana GERŠLOVÁ – Milan SEKANINA, Lexikon našich hospodářských
dějin, Praha 2003 se nevyskytuje vůbec, navzdory tomu, že prakticky veškerá činnost
sboru směrovala do ekonomické sféry.

9
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První služební instrukce z roku 1843, která platila až do roku 1907, používala
pro definování práv a povinností přesná hodnostní označení, ale pokud bylo
třeba o mužstvu a nižších úřednických hodnostech mluvit jako o celku, pak
bylo používáno označení die Individuen.18 Ještě na přelomu 19. a 20. století se
především české oborové časopisy proti takovému pojmenování usilovně bránily
s tím, že u finanční stráže neslouží individua, ale lidé. Ve služebním předpisu
z roku 1907, prvním, který nahradil ten původní z roku 1843, už se místo toho
objevuje – byť opravdu velmi sporadicky – pojmenování Finanzwachmann, tedy
snad ekvivalent v češtině již před tím občas používaného označení finanční
strážník.19
Přesto česká terminologie vznikla prakticky zároveň se vznikem sboru.
Zasloužil se o to Josef Jungmann, ale zároveň je třeba připustit, že jeho názvy se
rozhodně nestaly všeobecně používanými. Na druhou stranu zcela nevymizely
do dneška (na rozdíl od některých jiných). Pro nejnižší hodnost mužstva
finanční stráže (Aufseher) vytvořil Jungmann český termín dohlížitel.20 Ten
kdo dohlédá (též Beobachter), ve smyslu úředním, možná i výkonu moci
podle uvedených příkladů. Pro další postupnou hodnost finanční stráže
(Oberaufseher) potom tvar vrchní dohlížitel.21 Jen pro úplnost je třeba dodat,
že další v hodnostním žebříčku mužstva finanční stráže byl respicient. To bylo
tak neutrální pojmenování, že bylo převzato do češtiny bez dalších úprav a také
v tomto tvaru používáno beze změn až do zániku sboru.

18

Verfassungs- und Dienstvorschrift für die kaiserlich-königliche Finanz-Wache in den
deutschen, galizischen und lombardisch-venetianischen Provinzen, Wien 1843 (dále
jen Verfassungs- und Dienstvorschrift, 1843).

19

Finanzwachforschrift, Beilage zum Verordnungsblatt für den Dienstbereich des öster
reichischen Finanzministeriums, XVII, 20. 3. 1907 (dále jen Finanzwachforschrift,
1907).

20

Také ovšem dohlédač nebo dohlídač.

21

Josef JUNGMANN, Slovník česko-německý, díl I., Praha 1835, s. 406, bez dalších
autorských poznámek, dostupné na http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/slovniky/
digitalni-kopie-detail/JgSlov01/strana-406/termin-RG9obGp6aXRlbA2, 28. 3. 2016.
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V roce 1850 byla vydána Šafaříkova oficiální Juridisch-politische Terminologie
für die slawischen Sprache Oesterreichs.22 Tam je sice řada potřebných termínů
týkajících se finanční stráže uvedena, ale zdaleka ne všechny byly následně
používány, a to ani v úředním prostředí. V tomto díle je Aufseher přeložen
jako dohlédač, Oberaufseher jako vrchní dohlédač a Finanz-Wach-Organ jako
zřízenec finanční stráže.23 Na rozdíl od Jungmannovy varianty, ta Šafaříkova
běžně téměř používána nebyla. Ovšem českojazyčné noviny druhé poloviny
19. století si s touto terminologií pohrávaly podle aktuálních potřeb a možná
i rozmarů. Jakýkoliv systém je nezjistitelný, a dokonce i jazyka velmi dbalý
Pražský denník ještě v roce 1869 používá vedle dohlížitele i naddohlížitele.24
Pro jednoho z předchůdců finanční stráže, pro Grenzwache (Gränz-Wache),25
byl Šafaříkův oficiální překlad pomezní stráž.26 Jinde bylo užíváno termínu
pohraničná stráž.27 Odborné texty druhé poloviny 20. století užívají většinou
termínu pohraniční stráž.28 Jenže ten se vztahuje víc ke sboru plnícímu úkoly
v kontextu 20. století. Jako přijatelný se tedy jeví pro 19. století termín hraniční
stráž a následně také hraniční okrsky či hraniční okresy pro území vymezená
od roku 1858 (Amtsbezirk) a hraniční inspektoři (Gränzinspektoren) pro muže

22

Pavel Josef ŠAFAŘÍK, Juridisch-politische Terminologie für die slawischen Sprache
Oesterreichs, Wien 1850.

23

Tamtéž, s. 17, 80, 97.

24

Pražský denník, 15. 5. 1869, s. 2. Například na tomto místě, ale i jinde, pokud se tématu
věnoval.

25

Naznačená německá terminologie v textu vychází z tvarů používaných v 19. století,
někdy i několika možností. V resumé byl rozdíl mezi současným německým pravopisem
a tím z úřední němčiny 19. století vyjádřen použitím kurzivy pro starší tvary.

26

Pavel Josef ŠAFAŘÍK, Juridisch-politische Terminologie für die slawischen Sprache
Oesterreichs, Wien 1850, s. 97. S odkazem na tento zdroj následně například Josef
RANK, Všeobecný slovník příručný jazyka českého i německého, Praha 1863. A řada
dalších novějších vydání.

27

František Xaver VESELÝ, Všeobecný slovník právní. Příruční sborník práva soukromého
i veřejného zemí na radě říšské zastoupených, se zvláštním zřetelem na nejnovější
zákonodárství a poměry právní zemí koruny české, díl IV, Praha 1899.

28

Včetně Jan JANÁK – Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých
zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005.
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spravující tyto zvláštní služební útvary.29 To vše s vědomím, že jde o zvolenou
variantu, nikoliv o jedině možný termín.
Souhrnné pojmenování mužů sloužících u finanční stráže v 19. století není
v současné češtině také jednoduché. Na rozdíl například od armády, kde je
možné všechny označit jako vojáky (a pak v případě nutnosti dál specifikovat),
pro finanční stráž takové jednoslovné jednotné označení neexistovalo. Ani
zmiňovaná individua to vlastně neřešila. Vždy bylo nutné rozlišovat mužstvo
a úřednictvo sboru. Mužstvo bylo někdy také v němčině specifikováno jako
die Angestellten, ale jenom ti, kteří už absolvovali zkušební dobu zácviku.
Úřednické hodnosti neměly ani takové zobecněné pojmenování. A nezlepšilo se
to ani služebním předpisem z roku 1907, který už prastaré označení Individuum
nepoužíval, ale zavedl Finanzwachmänner nebo Finanzwachbeamte.30 Čeština
pro souhrnné označení mužů tohoto sboru vymyslela krátké slovíčko financ,
které sice bylo hojně užíváno, ale nikdy se nestalo součástí spisovného jazyka.
Beletrie ho pak uvedla kamsi na hranu, ale zároveň mu přidala lehce ironický
až místy dehonestující nádech.31 Tenhle výraz patrně nevzešel z prostředí
samotného sboru a v němčině neměl odpovídající paralelu: možná proto, že
sám o sobě je velmi jednoduchým germanismem.
Kromě oficiálních výrazů si ovšem čeština vytvořila poměrně pestrou
směsici někdy velmi neoficiálních označení, jako například auser, grencjégr,

29

Verordnungsblatt für den Dienstbereich des österreichischen Finanzministeriums (dále
jen VFM), 1858, s. 471–472.

30

Finanzwachforschrift, 1907. Proti tomu se však zvedla vlna odporu v části němec
kojazyčné publicistiky, paradoxně právě proto, že takové pojmenování sbor unifikovalo,
což se jevilo jako naprosto nepřípustné. Finanzwach Revue, 1907, s. 190–191.

31

Což mohlo dojít tak daleko, že pro Karla Poláčka to bylo označení neúspěšného
fotbalisty – soupeřova i vlastního. Karel POLÁČEK, Muži v offsidu. Ze života klubových
přívrženců, Praha 1931. Do lidových rčení se však financ zřejmě nedostal, byl na to asi
historicky příliš mladým. Podrobněji o tom Marie MACKOVÁ, Co mají společného
fajfka tabáku a financova koza, in: Lucie Peisertová – Václav Petrbok – Jan Randák,
Zločin a trest v české kultuře 19. století, Praha 2011, s. 51–58.
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kocour či ajnémr.32 Ale také zelený, zelenokabátník nebo strnad.33 Z českobavorského pomezí pochází jedna z přezdívek, kterou finanční stráž prý dostala
od pašeráků: valach. Údajně proto, že se jejich pojmenování velmi často měnilo –
„grencvache“, „gefelenvache“ a „financvache“34– až se pro horaly ze stále se
opakujícího slova „wach“ utvořilo valach.35 Jenomže valach mohl být stejně
tak dobře zeměpisně, ale ne časově, vzdálenou ozvěnou moravského portáše,
onoho „věrného Valacha“ střežícího své hory ve službách moravských stavů.36
Zatímco při označování finanční stráže – tedy úředních osob ve službách
státu – byla nejednoznačná čeština a pregnantní němčina, v případě jejich
hlavních (byť ne jediných) protivníků tomu bylo téměř naopak. Německé
označení pašování, pašeráků, obecně pachatelů důchodkových deliktů tohoto
typu a jejich činnosti je Schwärzer nebo Schmuggler (včetně příslušných
sloves).37 Dnešní němčina umí mezi oběma výrazy rozlišovat,38 ale v úředních
přípisech 19. století, včetně těch ministerských, bylo toto výrazivo používáno
jako synonymní.39 V popisu jediné kauzy, třeba v následujících větách, se oba
termíny volně střídají a je třeba z obsahu pochopit, zda šlo o „pašování přes
zelenou hranici“ nebo „důchodkový delikt na oficiálních přechodech“. Tak se

32

Jindřich Šimon BAAR, Paní komisarka, Praha 1965, s. 42–43, 126, 209.

33

František KOTT, Českoněmecký slovník zvláště grammaticko-fraseologický, díl VII.,
Praha 1893, s. 1400. Antonín ŠPINLER, Na Modrou stranu, pašeráci!, Ústí nad Orlicí 1998.

34

Grenzwache – hraniční stráž, Gefällenwache – důchodková stráž, Finanzwache –
finanční stráž.

35

Jindřich Šimon BAAR, Paní komisarka, Praha 1965, s. 166.

36

Viz pozn. č. 84.

37

Termín Pascher byl v rakouské němčině 19. století ojedinělý.

38

Dost si na tom zakládá i Edith SAURER, Strasse, Schmuggel, Lottospiel. Materielle
Kultur und Staat in Niederösterreich, Böhmen und Lombardo-Venetien im frühen
19. Jahrhundert, Göttingen 1989.

39

Österreichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv (1170–1918), Neue
Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen, Bancale Akten, Neues
Baale, Bankal- bzw. Gefällenabteilungen (dále jen OeStA/FHKA NHK Baale Akten,
Neues Baale). Tam se dokumenty o finanční stráži v Čechách nacházejí v kartonech
číslo 82–88. Ve všeobecné registratuře, týkající se finanční stráže, už jsou zmínky
o poměrech v Čechách poměrně sporadické a ne příliš významné.
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s rozdílností těchto pojmů vyrovnává čeština. V 19. století se kromě víceméně
oficiálních výrazů pašerák a pašování40 používaly i jejich nářeční varianty
a celkem pochopitelně i germanismy: švarcer, švercer, ale i černota nebo černé
zboží pro kontraband, lze se potkat i s výrazem švaceřit, ve východních Čechách
pak s ryze českým „chodit na modrou“ (tedy na druhou stranu hranice).
A v souvislosti s terminologií se nelze vyhnout ještě výrazu Erfolg. V prostředí
finanční stráže začal tento termín relativně velmi brzy označovat ne pouze
jakýkoliv výsledek, ale úspěšné zakončení služební akce, úspěch ve smyslu
výkonu služby: lapeného pašeráka, usvědčeného falšovatele tabáku, odhalenou
technologickou fintu umožňující zatajovat množství vyrobeného lihu a cokoliv
dalšího, co odkrývalo důchodkový delikt a tím okrádání státní kasy. Erfolg
se proměnil nejenom v terminus technicus úředních výkazů, ale zabydlel se
i v profesní hantýrce. Podle počtu erfolgů bylo hodnoceno oddělení, erfolg
znamenal nárok na finanční odměnu pro toho, komu se povedl, erfolgy byly
vyžadovány nadřízenými v počtu co možná nejhojnějším. Výraz byl v prostředí
finanční stráže tak zažitý, že byl používán i v českých textech přesně tak, jak
se stalo v předcházející větě. Erfolg se stal zaklínadlem a někdy je těžké se mu
ubránit i v novodobém českém textu.41
Primární informační zdroje o finanční stráži v Čechách mezi léty 1842 až
1918 jsou velmi neúplné. V registratuře ministerstva financí v rakouském Státním
archivu ve Vídni se informace o ní dají objevit především ve speciálních částech
manipulovaných podle zemí, ale ojediněle také v částech takzvaně všeobecných.42
Jde o písemnosti jednak souhrnného charakteru, jednak o odvolání, která
40

V současnosti rovněž používané podloudník a podloudnictví jsou považovány za
synonyma. Slovník spisovného jazyka českého, http://ssjs.ujc.cas.cz, 30. 7. 2016.

41

Jeden z autorů v žánru historická krimi však tohoto výrazu používá pro označení
„echa“, tedy „hlášky“, jinak řečeno neoficiálního udání od informátorů. Jestli tomu
tak skutečně bylo v prostředí československého četnictva v době meziválečné, není
předmětem výzkumu této práce, ale v prostředí finanční stráže v době monarchie to
rozhodně takový význam nemělo. Ladislav BERAN, Nové případy četnické pátračky,
Brno 2016.

42

Viz též pozn. č. 38.
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doputovala až k nejvyšší instanci, a konečně o některé vybrané agendy, jejichž
rozhodování si především v mladší době ministerstvo vyhradilo.43 Běžně však
veškeré součásti finanční stráže byly povinny sestavovat čtvrtletní a celoroční
výkazy o činnosti. Ty byly cestou okresních správ předávány na úroveň země,
kde z nich byly vyráběny sumáře pro potřeby vídeňského ústředí.44 Zatímco
dvorská komora podle nich pouze sestavovala finanční plán na příští období,
v parlamentním období šlo o do jisté míry veřejné dokumenty, které sice
byly opět podkladem pro financování činnosti sboru, ale také se staly jed
ním z mála důvodů širší diskuze o poměrech a někdy i potřebnosti finanční
stráže. Diskutovalo se jak v parlamentu, tak na stránkách některých novin.
Samotné diskuze jsou samozřejmě svébytným informačním zdrojem, ale pro
svou nesystémovost a mnohdy velmi generalizující tendence vypovídají spíš
o momentálních náladách, případně možnostech než o stavu finanční stráže.
V Čechách archiválie vzešlé z činnosti finanční stráže z doby monarchie
prakticky neexistují v regionech. Navzdory tomu, že už při zřízení sboru v roce
1843 bylo stanoveno, jak má být s písemnostmi vzniklými v průběhu služby
nakládáno a tyto předpisy byly pro jednotlivé typy písemných výstupů dále
upřesňovány, přičemž skartována mohla být jenom část z nich.45 Manipulace
s dalšími písemnostmi vznikajícími v průběhu služby byla sice poměrně složitá
a každá z nich mohla putovat po Čechách i bez jakéhokoliv odvolání, ale vždy
měla určené konkrétní místo, kam se má vrátit a kde má být uložena: například
veškeré osobní písemnosti týkající se mužstva až do hodnosti komisaře měla
opatrovat vždy ta sekce finanční stráže, u které dotyčný aktuálně sloužil,46 rozpisy
služeb, hlášení o jejich průběhu a deníky jednotlivých oddělení sice byly zasílány
na kontrolu až do Prahy, ale zase se vracely na příslušné sekce, z činnosti jejichž
43

To se týkalo – možná poněkud překvapivě – například rozhodování o podpoře
studujících dětí mužstva i úředníků finanční stráže, včetně sirotků. Tato agenda
v některých letech v dochovaných písemnostech naprosto převažuje.

44

Verfassungs- und Dienstvorschrift, 1843, § 196.

45

Podrobněji k problematice Marie MACKOVÁ, Úředník a jeho písemnost. Na příkladu
úřadování finanční stráže na konci 19. století, in: Zdeněk Hojda – Hana Pátková (edd.),
Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha 2008, s. 395–403.

46

Verfassungs- und Dienstvorschrift, 1843, § 10.
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