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PPOOJJIIŠŠŤŤOOVVNNAA  RRIIUUNNIIOONNEE  AADDRRIIAATTIICCAA  DDII  SSIICCUURRTTAA  
 
Počátky pojišťovnictví na našem území jsou spojeny především s osobou 

císařovny Marie Terezie. Ta svými osobními dopisy a podněty podněcovala 
zakládání pojišťoven, založila také tzv. Fond na úhradu škod vzniklých požáry, 
povodněmi a nepřízní počasí. Po vzoru sousedních německých států začaly koncem 
18. století vznikat i v habsburské monarchii vdovské a sirotčí penzijní ústavy. 
Nejstarší z nich byl Olomoucký všeobecný vdovský a sirotčí penzijní ústav 
založený roku 1793. Druhým ústavem tohoto typu byl Uherský ústav a po něm 
následovaly dva další: Pražský ústav pro občany provozující živnost a Pražský 
zabezpečovací ústav pro muže. Od roku 1819 se pojišťovnictví povolovalo jako 
soukromé podnikání. Vznikly Pojišťovací společnost Přístav Komárno, Zemská 
požární pojišťovna a v roce 1922 Azienda Assicuratrice v Terstu. 

Nejvýznamější z prvních novodobých pojišťoven v monarchii byl Všeobecný 
zaopatřovací ústav pro poddané rakouského císařského státu (1823). V roce 1869 
vznikly v Praze dvě české pojišťovny Slavia a Praha.1 

 Pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurta 
byla založena v roce 1838 v Terstu, který byl 
v tuto dobu pod Rakousko- Uherskou monarchií. 
U jejího založení byla terstská banka Adriatico 
banco di Assicurazioni. 

Během prvních dvou let fungování byly 
otevřeny pobočky ve Vídni, Praze, Budapešti, 
Štýrském Hradci a Livornu. Benátky se staly 
sídlem vedení společnosti pro celé Lombardsko- 
Benátské království. 

Od svého založení se zaměřovala především na pojištění proti požáru a 
cestovní pojištění, od roku 1858 k její agendě přibylo i životní pojištění a v roce 1900 
pojištění proti krádeži.2 

V roce 1841 zahájila Riunione svou kariéru také na Slovensku otevřením 
poboček v Bratislavě a Košicích a později ještě v dalších pěti slovenských městech.3 
Zde zajišťovala především pojištění pro případ požárů a následných škod na 
budovách, zboží, zásobách, plodinách a lodích všeho druhu. Později pojišťovala i 
samotné zničení zboží a hmotných věcí způsobené nejen požárem, ale i převrácením 
vozu či potopením lodi. V českých zemích zaznamenává větší úspěchy až po roce 
1849. 

Na mezinárodním trhu se začíná prosazovat v 50. letech spolu s další 
terstskou pojišťovnou Asicurazioni Generali. Otevírá nové pobočky v Gdaňsku, 
Štětíně, Norimberku, Varšavě, Hamburku, Cologne a ve Florencii. Od roku 1846 jsou 
                                                 
1 O počátcích pojišťovnictví referuji podle článku Historie pojišťovnictví na stránkách České pojišťovny: 
www.volny.cz/kesirdno/pojistka/ABC001.htm 
2 Compass, Financielles Jahrbuch für Oesterreich- Ungarn 1906, I. Band, Wien 1905, s.1041 
3 Marvan M., Patoprstý J., Dějiny pojišťovnictví v Československu do roku 1918, Praha 1989, s. 79 
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iniciovány také první reinsurance smlouvy. Prosazovat se začíná i na poli životních 
pojistek, což dokládá fakt, že v rozmezí let 1854 a 1860 bylo podepsáno na 12 550 
životních pojistek. 

V roce 1862 přebírá i svou mateřskou banku. Hlavní úřad pro Itálii se stěhuje 
z Turína do Florencie a odtud do Říma, který se stává hlavním městem v roce 1871. 
V roce 1878 je organizační síť společnosti tvořena 12 generálními pobočkami, 176 
hlavními a 4061 podpobočkami. Reinsurance offices jsou v Bruselu, Londýně a 
Leningradě. 

V roce 1906 byly generální pobočky v monarchii například ve Vídni, Praze, 
Štýrském Hradci a v Brně. Zastoupení v Maďarsku sídlilo samozřejmě v Budapešti. 
V Itálii byly generální pobočky v Římě, v Benátkách a v Miláně.4 V roce 1913 má 
pojišťovna obchodní sídla mimo monarchii například v Německu, Itálii, Francii, 
Holandsku, Belgii, Španělsku a i v Levantě. Mimo již vyjmenovaných oborů 
působnosti se začíná zaměřovat i na penzijní pojištění.5 V roce 1918, ještě před 
rozpadem Rakouska- Uherska, získává zastoupení i v Řecku.6 

V roce 1918 se rozpadá Rakousko- Uherská monarchie a Terst se stává součástí 
Itálie, stejně tak jako pojišťovna Riunione. V roce 1919 získává nový statut a základní 
jmění je převedeno na italské Liry. V roce 1928 byl pro Československo zřízen 
v Praze zvláštní poradní sbor tzv. Ředitelství pro Československou Republiku. 
Stalo se tak rok poté, co byla pojišťovna přijata za člena Svazu československých 
pojišťoven. Tento svaz byl institucí hájící společné zájmy a byl založen v roce 1918 
z dřívějšího Pražského sdružení pojišťoven vzniklého již roku 1915. Koncem 20. let se 
objevil v Riunione pro Československo nebezpečný jev. Pojišťovna začala mohutně 
agitovat mezi důstojníky československé armády, aby si uzavírali životní pojistky, 
získávala tím citlivé podrobnosti o stavu armády a cenné informace pro činnost 
vojenské rozvědky fašistické Itálie.7 

 Palác Adria, jako sídlo pojišťovny, byl vystavěn 
v letech 1922-25 Pavlem Janákem a Josefem Zaschem na 
místě někdejšího paláce Thunovského (1806-10). 
Rozlehlá stavba tvoří nároží Národní třídy a 
Jungmannovy ulice. Uvnitř je pasáž s půdorysem ve 
tvaru L a v pasáži se nachází i nápis Riunione Adriatica. 
Projekt dispozičního řešení a pravděpodobně i dekoraci 
pasáže navrhl významný pražský architekt Josef Zasche; 
Pavel Janák je autorem průčelí, které je pokryto 
geometrickými ornamenty. Koncepce stavby s 
nárožními věžemi je připomínkou severoitalských 
renesančních paláců "palazzo publico". Objekt byl v 
době vzniku kritizován pro svou přílišnou 

                                                 
4 Compass, Financielles Jahrbuch für Oesterreich- Ungarn 1906, I. Band, Wien 1905, s.1041 
5 Assecuranz- Compass, Internationales Jahrbuch für Versicherungswesen, II. Band 1913, s. 49 
6 Assecuranz- Compass, Internationales Jahrbuch für Versicherungswesen, II. Band 1918, s. 86-87 
7 Marvan M., Chaloupecký J., Dějiny pojišťovnictví v Československu 1918- 1945, Praha 1993, s. 176- 177 
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dekorativnost mladší generací architektů. V suterénu je divadelní sál, který byl na 
přelomu padesátých let adoptován J. Hrubým a F. Cubrem pro Laternu magiku. 
Výzdobu tvoří: alegorická bronzová skupina "Mořeplavba", symbolizující město 
Terst, nebo také figurální sousoší "Adrie" od J. Štursy. Na římse přízemí a na pilířích 
se nachází monogram RAS v kruhových medailonech. Dále pak plastiky od Otty 
Gutfreunda, Karla Dvořáka a Bohumila Kafky  

Ve dvacátých letech je pojišťovna Riunione zatažena do aféry spojené 
s dopravním pojištěním, které v této době získává na popularitě. Československá 
tabáková režie pověřila sdružení zasilatelů Čechoslavia (sdružení čsl. zasilatelů pro 
mezinárodní přepravu), aby zadalo dopravní pojištění podle vlastního uvážení a ti 
oslovili Riunione. Později se zjistilo, že Čechoslavia účtuje Tabákové režii 
několikanásobně vyšší pojistné, než jaké platili Riunione.8 

Mezi lety 1928 a 1934 otevírá nové pobočky v Maroku, Indii, Číně, Brazílii a 
Libanonu. V roce 1938 již kontroluje 16 pojišťovacích společností a operuje ve 26 
zemích. 

Zajímavá je otázka osudu židovských pojistek v protektorátu. Zpráva Gestapa 
z 1. 7. 1942 konstatuje, že se nacisté v protektorátu obohatili 54.4 milionů 
zkonfiskovaných židovských pojistek. Výdělek na pojistkách uzavřených u Riunione 
činil do tohoto data téměř 6 milionů korun. Celkově se odhaduje, že přibližná suma 
nacisty zkonfiskovaných pojistek mezi lety 1938 až 1945 se vyšplhala na téměř 11 
miliard korun9. Osudy životních pojistek byly také různé. Vystěhovaleckým fondem 
zabavené pojistky byly převedeny na účty u České eskomptní banky a České banky 
Union. Z těchto pojistek se zachovalo pouze několik. Obvykle byly předány 
zástupcům fondu a ti sjednali odkup u pojišťovny. Tyto poměrně ochotně 
spolupracovaly. 

Po katastrofě druhé světové války byl zahájen složitý proces opětného 
prosazení se ve zdevastované válečné zóně. V roce 1947 se vedení společnosti 
přesunulo do Milána a začal tím dlouhý proces modernizace. Na našem území byla 
činná ve všech odvětvích pojištění až do znárodnění. 
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