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Úvodní slovo

Platební karty jsou v České republice vydávány teprve 

několik let, přesto však již u nás zcela zdomácněly a málo-

kdo si bez nich umí představit svůj běžný, každodenní 

život. Staly se prostředkem, jak se bezpečně a pohodl-

ně dostat k fi nancím na svém účtu, platit v kamenných 

i internetových obchodech doma i v zahraničí, nebo zís-

kat úvěr, jako tomu je v případě kreditních karet. Tímto 

ovšem výčet možností využití platebních karet nekončí, 

budoucnost slibuje jejich ještě větší uplatnění i rozšíření. 

Tím víc je s podivem, že o počátcích i vývoji platebních 

karet víme tak málo. Přestože přinášejí svým vydavatelům 

významné úspory nákladů a zisk, zdokumentování jejich 

historie stálo zatím poněkud stranou zájmu. Tato situace 

platí jak u nás, tak ve světě: ani tady za poslední desetiletí 

nevyšlo mnoho knih o platebních kartách. Přitom poznání 

historie je nejen poučné, ale v případě platebních karet 

i zajímavé – za tímto malým „kouskem plastu“ stojí dlouhý 

a zajímavý příběh plný technických objevů, vynálezů, více 

či méně úspěšných projektů. Navíc jen s poznáním historie 

lze správně pochopit, na jakých principech dnes platební 

karty fungují, a uspět. 

Společnost MasterCard Europe je již bezmála 40 let 

spjata s historií platebních karet a aktivně ji spoluvytváří 

– rozvojem typů karet, technickými novinkami, bezpeč-

nostními opatřeními apod. Milníky zásadní pro Master-

Card, jsou současně významnými milníky historie pla-

tebních karet. Je proto jen logické, že jsme se rozhodli 

podpořit vznik velké encyklopedie Platební karty. Autor 

knihy Pavel Juřík má na svém kontě již několik obec nějších 

knih o platebních kartách a i v tomto případě dokázal 

z velké řady pramenů vytvořit poutavou publikaci, která 

obsahuje řadu překvapivých zjištění. Pátral po různých 

zdrojích informací, vyhledával exempláře starých karet, 

letáky či inzeráty, a tak vedle zajímavého textu kniha při-

náší i působivý ilustrační doprovod. 

Rád bych proto jménem společnosti MasterCard Euro-

pe poděkoval společnosti Grada Publishing i Pavlu Juří-

kovi za jejich práci při vzniku knihy, a zároveň popřál 

všem držitelům karet, vydavatelům i obchodníkům, aby 

se budoucnost platebních karet vyvíjela k jejich ještě větší 

spokojenosti. 

Ján Čarný,

Generální ředitel MasterCard

pro ČR, SR a Polsko
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Slovo autora

Když jsem se v roce 1982 poprvé setkal s platebními kar-

tami v novinovém článku, netušil jsem, že se jimi budu 

zabývat podstatnou část své dosavadní práce. Platební kar-

ty se staly námětem mé diplomové práce na Vysoké škole 

ekonomické v Praze a řady článků v tisku. Takže bylo 

jen logické, když jsem se jimi začal v roce 1990 zabývat 

pracovně v Komerční bance. Měl jsem tu vzácnou pří-

ležitost stát při budování moderního systému platebních 

karet v Československu a řídit po deset let Sdružení pro 

bankovní karty. Také pětileté působení v marketingovém 

výboru asociace Europay International bylo pro mne vel-

kou zkušeností.

Protože kromě bankovnictví a techniky mám rád his-

torii, začal jsem se v polovině 90. let zajímat o to, jak 

vlastně platební karty vznikly. Zjistil jsem však překva-

pivou skutečnost: k dispozici bylo jen málo detailních 

informací o historii platebních karet. Začal jsem pátrat 

po pramenech, exemplářích starých karet, letáků a inze-

rátů a s přispěním řady přátel se mi to po několika letech 

podařilo. Některá fakta, která jsem zjistil, byla pro mne 

překvapivá a v této knize jsou po mnoha desítkách let 

znovu zveřejněna. Také mnoho fotografi í v této knize je 

znovu publikováno s odstupem až 70 let.

Jsem proto velmi rád, že má nová kniha o historii plateb-

ních vzbudila zájem nejen nakladatelství Grada Publishing, 

ale také společnosti MasterCard Europe. MasterCard vznikl 

v roce 1966 jako první asociace bank na světě, jejímž úko-

lem se stalo zajistit vybudování a provoz společného systému 

úvěrových karet na celém území Spojených států. Tento cíl 

se tehdejší asociaci Master Charge podařilo splnit beze zbyt-

ku a již v roce 1967 byly její karty vydávány i mimo USA.

MasterCard ve své známé reklamě „Priceless“ (K neza-

placení) říká: „Jsou věci, které si za peníze nekoupíte…“ – 

jednou z nich je i historie. Chtěl bych společnosti Master-

Card poděkovat za podporu této knihy, která komplexně 

popisuje vznik a vývoj platebních karet, bez ohledu na 

značku karet. Děkuji také všem, kteří mi ji pomohli napsat, 

ať už poskytnutím informací nebo obrazového materiálu.

Tuto knihu jsem napsal jako poděkování všem těm 

známým i neznámým bankéřům, obchodníkům nebo 

technikům, bez jejichž více než stoleté práce bychom dnes 

ve svých rukách platební karty nedrželi. – A určitě by to 

na našem životě bylo znát…

Pavel Juřík

Kolín, 1. května 2006
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PRVNÍ KAPITOLA

S rozvojem obchodu a cestování byly 

v 19. století vyvinuty cestovní šeky, 

poštovní poukázky, ale také předchůdci 

kreditních karet – kovové úvěrové 

známky. Do začátku 2. světové války 

začaly platební a úvěrové karty vydávat 

ve Spojených státech amerických 

i čerpací stanice, hotely nebo železniční 

a letecké společnosti. Staly se 

nejdostupnější formou spotřebního 

úvěru a nejpohodlnějším způsobem 

placení.
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Ke vzniku vynálezu nebo nápadu nejčastěji vede potřeba 

nebo problém, který je nutno vyřešit. Stejný impuls vedl 

i ke vzniku platebních karet. Za jejich kolébku se oprávně-

ně považují Spojené státy americké. Cesta k vynálezu úvě-

rové karty ale nebyla přímočará a už před zavedením karet 

koncem 90. let 19. století můžeme vidět jejich předchůd-

ce – cestovní šeky, peněžní poukázky a úvěrové známky. 

Všechny tyto fi nanční produkty řešily potřebu bezpečného 

placení za zboží a služby, bezpečného přenesení peněz na 

dálku, zvýšení prodeje na obchodní úvěr a snadné identi-

fi kace zákazníků i evidence jejich nákupů.

Spojené státy americké se rozvíjely v 19. století velmi 

rychlým tempem. Přistěhovalci osídlovali nové oblasti 

kontinentu a vzdálenosti mezi městy a hlavními cen try 

států rostly. Díky tomu stoupala poptávka po osobní 

i nákladní dopravě, poště a doručování kurýrních zásilek. 

Spojení mezi východním a západním pobřežím zajišťovaly 

téměř výhradně dostavníky, protože panamský průplav 

v té době ještě nebyl vybudován a cesta lodí z New Yorku 

do San Franciska trvala tři měsíce.

Okolo roku 1840 měly Spojené státy americké asi 

15 milionů obyvatel a noví osadníci mířili dále na západ 

a do vnitrozemí. V té době byla založena řada společností 

pro dopravu nákladu, cestujících a pošty. Zajistit spojení 

bylo pro tak velkou zemi nezbytné a poptávka po něm 

rostla. Např. v letech 1841–1849 vzrostl objem přepravo-

vaného zboží a zásilek ve státě New York stokrát. – A prá-

vě kurýrní společnosti byly, možná překvapivě, jedněmi 

z pozdějších kmotrů platebních karet. Podívejme se proto 

krátce na historii společností American Express, Wells Far-

go a Western Union, spojenou s „divokým“ Západem.

Za otce kurýrní dopravy ve Spojených státech je po va-

žován William F. Harnden, jenž vlastnil dopravní společ-

nost zajišťující dopravu v okolí New Yorku. Jeho agentem 

Kurýrní společnosti a peníze

William G. Fargo (1818–1881) a Henry Wells (1805–1878) – zakladatelé

společností American Express a Wells Fargo & Co
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ve městě Albany se stal pro své obchodní schopnosti Hen-

ry Wells. V roce 1841 Henry Wells od Harndena odešel 

a založil se dvěma společníky společnost Pomeroy & Com-

pany pro přepravu zboží, peněz a obchodní korespondence 

mezi městy Buffalo a Albany.

V roce 1845 společnost zavedla dopravu dopisů za cenu 

6 centů, zatímco federální pošta si účtovala 25 centů. Fe-

de rální pošta se pak několik let neúspěšně snažila svého 

konkurenta zničit, místo aby zlevnila a zkvalitnila své služ-

by. Největšími dopravními společnostmi na východním 

pobřeží Spojených států byly Livingston, Fargo & Co., 

Wells & Co. a Butterfield and Wasson. Po řadě jednání 

se všechny tři společnosti 18. března 1850 spojily do nové 

fi rmy American Express Company se základním kapitálem 

150 000 dolarů. Dopravní firmy tehdy přepravovaly zboží, 

poštu, ale také peníze a zlato. Mezi nejvýznamnější klienty 

patřily právě banky, které potřebovaly spolehlivě a bezpeč-

ně dopravovat ceniny a dokumenty mezi svými pobočka-

mi. Důvěra ve spolehlivost dopravce a v jeho schopnost 

dopravit zásilku včas a bezpečně do místa určení se staly 

hlavními devizami nejúspěšnějších firem.

Poptávka po kurýrních a dopravních službách ještě 

vzrostla s příchodem „zlaté horečky“. Dne 24. ledna 1848 

objevil James Marshall v Kalifornii nedaleko 

Sutter ś Mills zlato. Asi 75 000 lidí se rychle 

vypravilo obsadit půdu u naleziště s vidinou 

rychlého zbohatnutí. V San Francisku prý 

dokonce nebyl nikdo, kdo by v první dny 

vytiskl noviny, protože i tiskaři zanechali 

práce a spěchali ke zlatým polím, stejně jako 

přes 4000 námořníků, kteří dezertovali z lo-

dí v přístavu. Za jediný rok se v Kalifornii 

vytěžilo zlato v hodnotě tehdy ohromných 

60 milionů dolarů.

William Fargo a Henry Wells okamžitě 

uviděli příležitost nabídnout dopravní a poš-

tovní služby American Express v Kalifornii. 

Jejich společníci však byli proti, chtěli rozví-

jet obchod na východním pobřeží Spojených 

států, takže Fargo a Wells učinili historické 

rozhodnutí a založili novou společnost Wells 

Fargo & Co., ale i nadále oba působili ve fi r-

mě American Express. Úkolem nové společ-

nosti se stala výměna zlatého prachu za peníze 

a poskytování dalších peněžních služeb ve zla-

tokopeckých městech. Wells Fargo & Com-

pany byla založena v New Yorku 18. března 

1852 jako bankovní a kurýrní společnost s kapitálem 

300 000 dolarů. Svou první pobočku otevřela 13. čer-

vence 1852 naproti Gold Rush v San Francisku, v místě 

dnešního sídla této společnosti.

Kapitál American Express se do roku 1881 zvýšil na 

18 000 000 dolarů. Její obchodní síť tvořilo 2700 kanceláří 

a zaměstnávala přibližně 5000 lidí, z nichž bylo 600 ku-

rýrů. V roce 1873 byl zaveden dodnes používaný název 

American Express Company.

Kurýrní přeprava 

peněz a cenin

Od samého počátku oznamovaly nápisy na první pobočce 

Wells Fargo v San Francisku, že firma poskytuje kurýrní 

a bankovní služby – „Express Offi  ce and Banking House“. 

První reklama z roku 1852 popisovala bankovní služby 

společnosti takto: nákup a doprava zlata, výplata šeků, 

prodej bankovních směnek k proplacení v jiných státech 

a v zámoří, příjem vkladů a úschov. Společnost Wells Fargo 

Známý dostavník Concord vozil na trasách Wells Fargo 

& Co. cestující, poštu i peníze
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se stala známou svými jednotnými budovami z červených 

cihel se zelenými okenicemi.

Do roku 1863 Wells Fargo vybudovala po celém Zá-

padě síť 180 stájí. Zelené poštovní schránky Wells Far-

go úspěšně konkurovaly červeným schránkám federální 

pošty. V roce 1866 křižovaly dostavníky Wells Fargo po 

4000 mil dlouhých trasách napříč Sierra Mountains, Great 

Plains až do Idaha a Montany.

Když San Francisco postihlo 18. dubna 1906 katastro-

fální zemětřesení, zřítila se i budova Wells Fargo Neva-

da National Bank na Montgomery Street. Druhý den se 

Amerikou roznesla známá telegrafní zpráva pokladníka 

banky Fredericka L. Lipmana: „Budovy zničeny. Trezor 

nepoškozen. Důvěra neovlivněna.“ Hned následující den 

po zemětřesení Wells Fargo obnovila bankovní služby pří-

mo na ulici, podobně jako např. Bank of Italy (pozdější 

Bank of America). Do roku 1900 vybudovala společnost 

Wells Fargo síť 2800 poboček a délka jejích tras dosahovala 

téměř 38 000 mil.

Lupič Bart a telegrafní 

převody

Wells Fargo nebude také nikdy zapomenuta díky 313 pře-

padením jejích dostavníků (s celkovou škodou 415 000 

dolarů), k nimž došlo v 70. letech 19. století a které se 

staly námětem řady románů a filmů. K prvnímu přepadení 

dostavníku Wells Fargo došlo již v roce 1855. Zavedení 

soukromých detektivů vedlo nejen k vypátrání 240 pacha-

telů, ale také k zabránění 34 pokusů o přepadení. Ani 

pevné pokladny vážící 100–150 liber nemohly lupičům 

odolat.

Nejznámějším lupičem byl tzv. Black Bart, jenž se 

do pustil několika desítek přepadení a také získal největší 

kořist z jednoho přepadení – 80 000 dolarů. Do ame-

rických legend vstoupil 26. června 1875, když přepadl 

„svůj“ první dostavník Wells Fargo nedaleko Copperopolis 

v Kalifornii. Legendární historka se odehrála při přepadení 

dostavníku jedoucího 30. července 1878 z La Porte do 

Oroville. Dáma, jež v něm cestovala, vyhodila z okna svou 

peněženku. Black Bart ji údajně zvedl a vrátil ji se slovy: 

„Madam, nechci vaše peníze. V tomto ohledu se zajímám jen 

o zásilku Wells Fargo.“ Při tomto přepadení si v pokladně 

dostavníku přišel na 500 dolarů a stříbrné hodinky.

Za jeho dopadení živého nebo mrtvého bylo vypsáno 

nejprve 300 a pak nakonec 5000 dolarů. Byl dopaden až 

v roce 1882 a odsouzen na 6 let vězení. V San Quientinu 

si odseděl jen 4 roky a byl pro dobré chování propuštěn 

na svobodu, kde si spokojeně užíval života (většina jím 

odcizených peněz nebyla nikdy nalezena). Zemřel v roce 

1917 ve věku 87 let.

Vynález telegrafu přinesl do Wells Fargo myšlenku pře-

vádět s jeho pomocí peníze. První telegrafický převod peněz 

na světě se uskutečnil mezi dvěma pobočkami Wells Fargo 

v roce 1864. Tento způsob převodu peněz byl nejen rych-

lejší, ale mnohem bezpečnější než převozy peněz poštov-

ními dostavníky. Ani „Black Bart“ nemohl odcizit peníze 

přenášené pomocí telegrafních drátů.

Přepravovat peníze nebylo nikdy bezpečné

Další fi rmou, která sehraje významnou roli v plateb-

ních kartách, je Western Union Telegraph Company. 

Byla založena skupinou podnikatelů z Rochesteru 8. dub-

na 1851. Byla jednou z 50 telegrafních společností, které 

budovaly navzájem nepropojené telegrafní linky. V průbě-
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hu občanské války bylo pro federální vládu rychlé spojení 

se západním pobřežím Spojených států nesmírně důležité. 

2000 mil dlouhé telegrafní vedení spojující východ a západ 

Spojených států bylo vybudováno v rekordně krátkém 

čase 112 dnů a dokončeno bylo 24. října 1861. O dva dny 

později vláda zastavila používání Pony Express a začala 

využívat telegrafní služby Western Union.

Vojenský telegraf měl sídlo nedaleko Bílého domu 

a sehrál významnou roli při řízení armády a udržení Unie 

pohromadě. O pět let později, v srpnu 1866, bylo po pěti 

nezdařených pokusech (1857–1865) a s ohromnými inves-

ticemi vybudováno 3000 mil dlouhé podmořské telegraf-

ní vedení mezi Spojenými státy a Evropou. Bude sloužit 

nejen k přenášení zpráv, ale později také k převodům 

peněz. Postupně Western Union pohltila více než 500 tele-

grafních společností a v roce 1884 byly její akcie zařazeny 

mezi prvních 11 akcií sledovaných v indexu Dow-Jones 

Average. V říjnu 1871, sedm let po Wells Fargo, zaved-

la i Western Union telegrafické převody peněz – Money 

Transfer.

Cestovní šeky, registrační 
pokladny a úvěrové známky

Devatenácté století se stalo stoletím vynálezů a objevů, 

jež rychle měnily život společnosti a tvář měst i venkova. 

Budování železnice ve Spojených státech a Evropě zkrátilo 

a usnadnilo cestování, telegrafní a telefonní síť spojila hlav-

ní obchodní a politická centra zemí. Průmyslová revoluce 

měnila výrobu. Elektrické osvětlení získávalo stále více na 

oblibě a parníky nahradily na větru závislé plachetnice. 

První letadla, vzducholodě, automobily a motocykly na 

konci 19. století ukazovaly, že změnám nebude konec.

A právě rozvoj vědy a techniky, zvýšená migrace lidí 

na velké vzdálenosti, cestování za prací nebo zábavou 

a rozvoj obchodu stály u zrodu pro nás tak „samozřejmé 

věci“, jako jsou platební karty, cestovní šeky nebo poštov-

ní poukázky. Pojďme se na jejich vznik, jako předchůdce 

První cestovní šek na 

světě – Circular Note 

Th omas Cook v hodnotě 

pěti britských liber (1874)
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bezhotovostního placení na cestách a v obchodech, podívat 

podrobněji.

Cestovní šeky byly ve své době velkým objevem. Vy-

nalezl je Th omas Cook, majitel stejnojmenné cestovní 

kanceláře v Londýně. V roce 1868 začal svým zákazní-

kům prodávat hotelové poukázky na placení ubytování 

v Evropě – Hotel Coupons. O šest let později v roce 1874 

je nahradily Th e Circular Notes, které sloužily jak k pla-

cení, tak k výběru hotovosti v místní měně ve smluvních 

bankovních a hotelových směnárnách.

V roce 1891 zavedla cestovní šeky také dopravní a ku-

rýrní společnost American Express. Stalo se tak poté, co 

se její zakladatel James C. Fargo vydal v roce 1890 do 

Evropy a setkal se s obtížemi při výběru hotovosti na své 

americké bankovní akreditivy. Protože v té době se do 

Evropy vydávalo na cesty mnoho Američanů, uložil svému 

specialistovi Marcellusovi F. Berrymu, aby vyvinul cestov-

ní šek. To se zdařilo a 7. července 1891 M. Berry obdržel 

autorská práva k nové službě, kterou nazval the travellers 

cheque – cestovní šek.

Již v prvním roce prodal American Express cestovní 

šeky v hodnotě 9,12 milionů dolarů. V roce 1905 dosáhne 

jejich prodej tehdy ohromné částky 13 milionů dolarů 

a v roce 1913 již 32 milionů dolarů. Do své nabídky zařa-

dily cestovní šeky i další dopravní společnosti jako Wells 

Fargo & Co. nebo Bank of America. Miliony cestujících 

budou spoléhat na pohodlí a bezpečí cestovních šeků – až 

do rozšíření platebních karet.

Vynálezce cestovního šeku a zakladatel

cestovní kanceláře Th omas Cook

Cestovní šek American Express z roku 1892
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A v čem spočívala jejich výhoda? Klient zakoupí cestov-

ní šek v určité hodnotě (např. 100 USD, 50 GBP apod.) 

a podepíše se na něj. Současně obdrží doklad o nákupu 

s telefonním spojením na klientská centra pro případ, že by 

došlo ke ztrátě nebo krádeži cestovního šeku. Při placení 

v hotelu nebo obchodě, které cestovní šeky přijímají, nebo 

při výběru hotovosti ve směnárnách, předloží klient cestov-

ní šek a ještě jednou ho podepíše. Oba podpisy musí být 

shodné. Klient navíc předkládá i svůj průkaz totožnosti. 

Šek tak může použít jen jeho skutečný majitel, na rozdíl 

od peněz, jež jsou anonymní a může je použít náhodný 

nálezce, stejně jako kapsář. V případě ztráty nebo krádeže 

šeku dostává klient do dvou dnů nový šek.

Marcellus F. Berry se zasloužil i o zlepšení dalšího 

vynálezu, jenž měl velký význam zejména ve Spojených 

státech, i když se s ním setkáváme dodnes i u nás – poš-

tovní poukázky. Protože ve Spojených státech neexistoval 

v polovině 19. století spolehlivý bankovní systém, uložil 

Kongres americké federální poště U.S. Post zajistit převody 

peněz, výplaty penzí apod. Americká pošta zavedla poš-

Western Union – poštovní peněžní poukázka 

a poukázka pro telegrafi cké zaslání peněz
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