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Historie přehrady ve fotovzpomínkách
Přehrada na Mšenském potoce letos slaví
111 let od položení základního kamene. Ten
byl zabudován do hlavní hráze 5. září 1906
v deset hodin. Tehdy se o tom mnoho nemlu-
vilo. Odpor obyvatel naštěstí investory neod-
radil, a tak se dnes můžeme vydat na krátký
fotovýlet do historie stavby údolní nádrže
Mšeno.

Opakované ničivé záplavy v druhé polovině 19.
století způsobily obyvatelům a podnikatelům
v regionu velké ztráty na majetku i životech.
Největší katastrofa v červenci 1897 pak přiměla
podnikatele a místní činitele jednat, a tak velmi
rychle došlo k založení Vodního družstva pro
regulaci vodních toků a výstavbu přehrad v po-
vodí Zhořelecké Nisy. To se obrátilo na tehdy
nejuznávanějšího odborníka v oboru stavby
přehrad – tajného radu, profesora Otto Intzeho.

Ten navrhl soustavu šesti samostatných pře-
hrad, z nichž největší a poslední dostavěnou je
přehrada na Mšenském potoce. 

Záměr od prvních projednávání zvedl velkou
vlnu nevole obyvatel samostatné obce Mšeno.
Navíc mělké údolí Mšenského potoka neposky-
tovalo nejvhodnější podmínky a potok nebyl
dostatečně vodnatý. 

Stavbu ale nic nezastavilo. Protesty obyvatel
pomohla zklidnit úprava původního plánu stav-
by – posunutí hráze a vytvoření dvou vnitřních
hrází, které tak zachovaly spojení s okolními
obcemi. Otto Intze také přišel s několika uni-
kátními prvky – povodí rozšířil dvěma štolami,
které do přehrady vodu přivádějí, a nechal vy-
stavět sypanou boční hráz. Pasecká štola přivá-
dí vodu z Bílé Nisy a Loučenská štola z Lužické
Nisy.

Asi nejdražší nemovitostí, která byla kvůli
přehradě stržena, byla Priebschova sklárna. Jo-
sef Priebsch byl stejně jako ostatní dotčení ma-
jitelé nemovitostí finančně odškodněn a vystavěl
novou sklárnu na břehu budoucí přehrady.

Firma Franz Schön & synové z Prahy převza-
la stavební pozemky v únoru 1906 a 21. prosin-
ce 1910 proběhla úřední prohlídka stavby, kte-
rá neshledala žádné závady a povolila postupné
napouštění přehrady. V té době nebyla ještě do-
končena loučenská štola, definitivní uzavření
stavby a poslední úřední kontrola proběhla na
přehradě 8. listopadu 1911. 

O stavbě přehrady, štol a všech doprovod-
ných objektů byly vedeny pečlivé záznamy ve

dvou stavebních žurnálech. Na stavbě pracova-
ly stovky lidí, a to i zahraničních dělníků – pře-
devším italští minéři, kteří razili štoly. Přehrada
tak zasáhla i do skladby obyvatel, někteří tu to-
tiž zůstali a založili rodiny. 

Zpočátku nenáviděná, ale velmi brzy cent-
rem sportovního i společenského dění – takový
je osud největší vnitroměstské přehradní nádr-
že střední Evropy. Už v roce 1913 byla vybudo-
vána loděnice veslařského klubu jabloneckého
reálného gymnázia a později pak ještě loděnice
obchodní akademie. Přehrada se tak rychle do-
stala do srdcí obyvatel a zůstala tam dodnes. Po
roce 1962, kdy se Mšeno stalo součástí Jablonce
nad Nisou, tak skutečně můžeme hovořit o jab-
loneckém moři, které vychovalo vodáky světo-
vé úrovně a dodnes je chloubou města. 

Petra Handlířová
Slavnostní proražení loučenské štoly

Stavební dozor, v pozadí původní Priebschova sklárna

Unikátní záběr dokumentující položení základního kamene

Staré Mšeno, pohled na dno budoucí přehrady

Stavba druhé hráze

Stavební ruch na dně přehrady

Regulace potoka nad vpustí pasecké štoly

Přístav oblíbeného výletního parníčku, který jezdil
až do r. 1967.



Autor Dominik Strnad

(I I)

historie – památky – kultura – zajímavosti červenec–srpen 2017

Kamenický smrk v Rýnovicích
■ Jablonecké maličkosti XVI.

Na starobylý symbol kdysi samostatné obce
Rýnovice jsem narazil úplně náhodou na
zcela nečekaném místě – na historické papí-
rové pečeti tamního obecního úřadu. Ta je
jasným důkazem, že Rýnovice měly svůj
symbol v podobě ztepilého smrku!

Nešlo ovšem jen tak o nějaký obyčejný smrk,
ale o strom nazývaný kdysi Kamnitzer Fichte
čili Kamenický smrk. Nezvykle mohutný strom,
který převyšoval všechny ostatní a ani dva chla-
pi najednou nemohli obejmout jeho kmen.
Stával u cesty v dnešní ulici Pod Vodárnou.
Našli bychom jej tam ve svahu v místě zvaném
Kirchgrund neboli Kostelní údolí, jak bývala
označována proláklina pod rýnovickým hřbito-
vem. Podle slov starých vlastivěd rostl strom
nějaké tři stovky kroků od kostelní zdi směrem
severozápadním. 

Kamenický smrk byl dlouho jakýmsi přiroze-
ným milníkem u starodávné cesty, která propo-
jovala Jablonec s Libercem. V 19. století býval
proto vyhlášeným odpočinkovým místem. V je-
ho stínu na mohutných kořenech sedávali
a dlouhé stoupání od Liberce vydýchávali po-
cestní i poutníci. Dlouhá léta to bývalo upro-
střed hustého lesa, až ve 30. letech 19. století byl
vykácen všechen porost v Kostelním údolí.
Snad proto, že se vyprávělo, jak na tomto místě
straší duchové a nad bažinami tančí bludičky.
Jen jediný kmen tehdy lidé ušetřili – Kamenic-
ký smrk!

Kostelní údolí patřívalo libereckému panství,
částečně jej spravovali přímo lidé od pana hra-
běte, ale horní část u kostela byla svěřena do uží-
vání rýnovické faře. A obrovský smrk stál poté
v louce na farské části. Na jeho kmeni visel sva-
tý obrázek: olejomalba znázorňující Ježíše
a dva učedníky před Emauzy. Tam došel Ježíš
po svém vzkříšení a právě tam mělo dojít na
ono pověstné „lámání chleba“. Mladíci na ob-
rázku sdělovali Ježíšovi: „Pane, zůstaň u nás,
nastává večer a den se naklání.“ Tradovalo se, že
obrázek, mnohokrát obnovovaný, pořídili zdej-
ší skláři či pověrčiví lidé, kteří se tak snažili vy-
hnat strašidla z farského pozemku. Naposledy
jej – ještě před zničením smrku – nechala roku

1933 nově vymalovat právě rýnovická farnost.
Určitými nejasnostmi býval opředen zvláštní
název stromu. Přeci jen – řeka Kamenice proté-
ká jizerskohorským podhůřím až několik kilo-
metrů více k východu. A také se usuzovalo, že
strom nemá s tímto vodním tokem vůbec nic
společného. Vlastivědci předpokládali, že jeho
název je naopak odvozen až od padesát kilo-
metrů vzdáleného městečka Česká Kamenice,
německy nazývaného kdysi Kamnitz. Právě tam
často docházeli skláři z podhůří Jizerských hor,
kteří tamním obchodníkům dodávali skleněné
zboží. Skláři z okolí Smržovky a Jablonce se
měli před svými cestami na západ shromažďo-
vat právě pod mohutným smrkem s obrázkem,
odkud pak společně - s krosnami, trakaři a ruč-
ními vozíky naplněnými zbožím – putovali po
staré cestě k Liberci a dále pak podhůřím
Lužických hor do České Kamenice. A lidé proto
pojmenovali smrk s obrázkem podle jejich cíle.

V lidové tradici se ovšem dochovala také
zpráva, že lidé z Jablonecka v barokních časech
často putovali do České Kamenice, kde se sna-
žili vyprosit zdraví a štěstí u tamní zázračné
sošky Panny Marie. A proudy poutníků z okolí
Janova, Jablonce a Lučan se měly spojovat tak-

též u Kamenického smrku, kde lidé odpočívali
a rozjímali pod svatým obrázkem s Ježíšem
a učedníky a poté společně putovali dále na zá-
pad. 

Sláva Kamenického smrku byla spojena ze-
jména s časy od konce 18. století do poloviny
století následujícího. Poté byl již mohutný
strom značně zbědovaný, v posledních letech
jeho bytí byl již velmi poškozen bouřemi a sně-
hy. Jeho kmen byl dokonce zčásti dutý. Smrk
nakonec neodolal silné bouři, která se 7. pro-
since 1868 prohnala nad Rýnovicemi. 

Ze známého přírodního milníku u staré ces-
ty, místa odpočinku, rozjímání a nakonec
i symbolu obce zůstalo jen torzo. Hned druhý
den běžel jeden rýnovický stolař do Vratislavic,
kam tehdy patřila správa zdejší farnosti, a vy-
prosil si u tamního faráře prodej dřeva z Kame-
nického smrku za patnáct zlatých. Nutno dodat,
že k velké nevoli všech, kteří si na něj dělali ta-
ké zálusk, ale doběhli do Vratislavic až po něm. 

Tři roky pro zániku stromu byl farský poze-
mek prodán Augustinu Jägerovi z Rýnovic za
značnou sumu 3 260 zlatých. A právě on se na
konci 19. století nakonec rozhodl zaniklý sym-
bol Rýnovic obnovit a na místě vysadit nový
smrk. Místní doufali, že strom brzy vyroste
a bude na něm obnoven také svatý obrázek,
který byl při pádu starého stromu zničen.
Skutečně se tak stalo a podle soupisu z časů
první republiky byl Emauzský obrázek na novém
Kamenickém smrku řazen mezi drobné sakrál-
ní památky Rýnovic. Strom samotný byl i nadá-
le ve znaku coby symbol obce a její správy.

Kdy přesně Kamenický smrk zanikl, nevíme,
stejně jako nevíme, kde skončil onen svatý ob-
rázek. Strom každopádně padl a v Kostelním
údolí jej již nenajdeme. 

Kdo ale dnes přijde na křižovatku ulic Pod
Vodárnou a Selská, zhruba do míst, kde kdysi
měl Kamenický smrk hrdě čnít, může si vedle
aleje vedoucí k rýnovickému kostelu sv. Ducha
všimnout malého smrčku, který zde několik
posledních let roste. Zasadil jej tam nějaký mi-
lovník rýnovických tradic či se tu jen přirozeně
objevil coby posel zašlé minulosti a slávy
Rýnovic? Marek ŘeháčekKresba Petr Ferdyš Polda
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Jablonecké divadlo oslaví 21. září významné
výročí. Bude tomu 110 let ode dne, kdy se je-
ho prostory poprvé otevřely návštěvníkům. 

Úvodem slavnostního večera zaznělo několik
menších děl a jeho vyvrcholením bylo uvedení
veselohry Husarská horečka Gustava Kadel-
burga a Richarda Skowronka. Počínaje první
divadelní sezonou 1907/08 se mohla jablonecká
scéna pochlubit souborem, který inscenoval či-
nohru, operu a operetu.

Ani letos nebudou chybět oslavy, které budou
důstojně zahájeny 20. září operou Medea od
Luigiho Cherubiniho v podání Divadla J. K. Ty-
la v Plzni pod taktovkou Norberta Baxy. Jedná
se o strhující příběh antické hrdinky Medey,
kterou opustil její choť Iason pro jinou ženu.
Zrazená Medea ze žárlivosti zabíjí své a Iaso-
novy chlapce. Dramatická Cherubiniho hudba
umocňuje tragický osud hrdinů příběhu. 

Jen o dva dny později (22. září) přijede do
stánku Thálie pobavit diváky Simona Stašová
se svou a návštěvníky nesmírně oblíbenou one
woman show Shirley Valentine. „Milují ji ženy
všech věkových kategorií, chodí na ni stále do-

kola, vezmou kamarádku a pak maminku, pak
manžela, pak milence... A některé z těch žen mi
už můžou napovídat, tak často ji vidí. A to mě
velmi těší, protože i já Shirley Valentine miluju
a moc ráda ji hraju. Je to obyčejná ženská, kte-
rá nevzdává život, i když už nejlepší léta má za
sebou. A je to velká sranda,“ říká Simona Stašo-
vá, která prozradila, že je pro ni ze všech rolí
nejtěžší a také nejsrdečnější. Shirley Valentine
je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá

matka rodiny a manželka počestného občana,
už dávno není. I když se musí starat hlavně o to,
aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve
vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kte-
rou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto pod-
lehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co
se od ní neočekává – odjede na dovolenou do
míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka.
A tam začíná nový život, nové dobrodružství.
Bravurní komedie o hledání vlastní identity
z dílny známého britského komediografa Willy
Russella je určena nejen všem ženám střední-
ho věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale
i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. 

V rámci oslav uvede jablonecké divadlo ještě
další slavný kousek – Její pastorkyni ve zpraco-
vání pražského Divadla na Vinohradech, kde se
v jedné z hlavních rolí představí Dagmar Hav-
lová. Její pastorkyni uvidí návštěvníci 29. září.

Na všech třech představeních budou oceněny
osobnosti, které se v průběhu novodobé histo-
rie divadla podílely na rozvoji kulturního dění
v Jablonci nad Nisou. Předprodej na tato před-
stavení byl zahájen 30. května. Více na webu
www.divadlojablonec.cz. (lp)

Divadlo slaví 110. výročí otevření

■ Výtvarné umění 60.–80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce – XV. díl

Paprsek od sochaře Jiřího Dostála vznikl na
konci osmdesátých let jako výtvarná domi-
nanta prostranství u prodejny potravin
v Jitřní ulici na sídlišti Šumava. Jeho záře
rychle zmizela, ale s připravovanou revita-
lizací území svítá naděje. 

„Chodil jsem se tam často dívat a vždycky se mi
líbilo, když do těch míst dopadly první ranní
paprsky. Proto asi dostala ulice Jitřní své jmé-
no, a proto jsem také navrhl Paprsek symbolic-
ky složený z několika druhů kamene,“ říká
k dílu autor. Komolý kuželový objekt je složen
z vrstev vračanského vápence, syenitu, červe-
ného slivence, bílého mramoru a karary. Na
špičce ho původně zakončovalo souvrství tří-
centimetrového broušeného skla a bílé karary
s malou ploškou na vrcholu. Právě skleněná
špička však byla ukradena nedlouho po osaze-
ní sochy a dílo tak zůstalo bez svého nejvýraz-
nějšího akcentu. Stejně tak okolí paprsku po-
stupně ztratilo na záři a úpadek zanedbaného
veřejného prostranství dovršilo otevření další-
ho casina. 

Je proto dobře, že se město rozhodlo přistou-
pit k postupné revitalizaci sídliště Šumava a ve
spolupráci s jeho obyvateli formulovat aktuální

potřeby pro úpravy veřejného prostoru. Chvály-
hodná je i snaha zpracovat území sídliště kon-
cepčně jako jeden celek a zohlednit tak kom-
plexní urbanistické souvislosti. Zároveň je škoda,
že město nevyužilo pro zpracování tohoto do-
kumentu dotační titul MMR na územní studie
veřejných prostranství. Nejen kvůli úspoře
v městském rozpočtu, ale také kvůli dobře
zpracované metodice. Ta zohledňuje kromě
praktických provozních témat i význam archi-
tektonického detailu veřejného prostranství.
Právě architektonická kvalita je přes svou ob-
tížnou měřitelnost rozhodujícím aspektem to-
ho, zda si místa oblíbíme, máme chuť o ně pe-
čovat a ona pak fungují, či nikoli. 

Bude-li v rámci projektové přípravy věnová-
na dostatečná pozornost architektonickému
zpracování všech úprav veřejného prostranství,
může návrat chybějící skleněné špičky Paprsku
rozzářit nejen významného jabloneckého vý-
tvarníka Jiřího Dostála, ale i celou, dnes zaned-
banou část města. 

Za spolek PLAC
Jan Picko a Jakub Chuchlík

Paprsek bez světla

V sobotu 26. srpna se na parkovišti před
městskou sportovní halou a bazénem usku-
teční desátá Automoto Šimišou. Akce, která
se koná v rámci oslav 50. výročí založení
Veterán car klubu Jablonec, představí pest-
rou škálu historických automobilů a moto-
rek.

Psal se rok 1967 a veteránské hnutí bylo na sa-
mém počátku. Svazarm ale tzv. klubismus ne-
podporoval. „Tehdy byl vedoucím jablonecké
autoškoly jmenován Karel Fišera, jenž pochá-
zel z Bozkova u Semil, bydlel v Liberci, ale pra-
coval v Jablonci nad Nisou. Měl po svém otci
starý automobil – byl to vlastně vrak. Jeho tatí-
nek ho používal ke všemu, co bylo v malém
hospodářství třeba. Fišeru to auto zaujalo – byl
totiž vyučený automechanik,“ vzpomíná Miro-

slava Šimková, která Šimišou pořádá. Fišera
své auto začal postupně renovovat a za dva ro-
ky byl z vraku nádherný veterán Fiat 509 OHC
z roku 1926. V autoškole pracoval jako exter-
nista i Ingo Schmid. Ten někde v okolí Nava-
rova objevil starou Tatru 11 z roku 1926 a také
ji pomalu renovoval. Do třetice jako údržbář
v autoškole pracoval Josef Březina a doma měl
škodovku 422 z roku 1928. „Tito tři pánové za-
ložili při autoškole první Veteran club v Seve-
ročeském kraji. V Jablonci se tehdy pravidelně
konaly výstavy bižuterie. Naši přátelé uspořá-
dali soutěž veteránů Expo rallye Jizerských hor.
Bylo to něco nového a úspěch byl veliký,“ vzpo-
míná Šimková.

Expo rallye jezdili nadšenci historických vo-
zů v období výstav pravidelně. Čas plynul. Po
velkých společenských a politických změnách

po roce 1989 skončily výstavy bižuterie. A když
v roce 1991 zemřel zakladatel klubu, skončila
i rallye. Klub jako takový nezaniknul, veteráni
se spolčují dále a vznikla řada podobných od-
noží v této oblasti. Ovšem to prvenství už
Jablonci nikdo nevezme. Letošní soutěž oslaví
toto kulaté výročí a vzpomene na jeho zaklada-
tele.

„Věřím, že se podaří soutěže veteránů do
Jablonce zase vrátit a budou součástí kultur-
ních a sportovních akcí jabloneckého léta,“
řekla Mirka Šimková. 

Milovníci historie motorismu se tak mohou
těšit na sobotní dopoledne 26. srpna na parko-
viště u městské haly a plaveckého bazénu, kam
budou již od 8 hodin vozidla najíždět. V deset
hodin velká Šimišou odstartuje.

(end)

Veteránské hnutí si připomíná 50 let

Foto archiv spolek PLAC
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Jak už jsem psal v minulém díle svých vzpo-
mínek na mincovnu, ČNB nám od začátku
pomáhala navázat kontakty se zahraniční-
mi mincovnami a výrobci mincovních slitin
a také se vším ostatním. Ten zásadní úkol,
všechno se naučit, ale zůstal na nás. Přímá
cesta k úspěchu nevede a bylo třeba, aby-
chom poznatky o mincovnictví získali co
nejrychleji. Kde ale začít, když jsme nikdy
v žádné mincovně nebyli a neměli jsme vů-
bec představu, co chceme vidět. Museli jsme
se na pomoc pánů z ČNB spolehnout.

Nejprve pro nás zkusili vyjednat návštěvu
v mincovně v Kremnici. Měli zde řadu kontak-
tů a navíc tu nebyla žádná jazyková bariéra.
Naše generace, díky dvojjazyčnému vysílání
v rádiu a v televizi, neměla se slovenštinou
problém. Bylo tedy pochopitelné, že jsme chtěli
začít naši zkušební misi právě tam. Bohužel
jsme neuspěli. Státní mincovna nedostala od ve-
dení z Bratislavy souhlas, aby mohla jablonecké

nadšence něco učit. S ČNB jsme tedy vyjeli do
Vídně. Za Bižuterii já s kolegou Bahníkem a za
ČNB vedoucí peněžního oběhu František Voka-
tý a bankovní specialista v oboru platidel Jaro-
slav Moravec.

Návštěva ve vídeňské mincovně byla napros-
to zásadní. Viděli jsme výrobu oběžných mincí
v celém technologickém rozsahu a uznali jsme,
že to bychom mohli časem zvládnout. Co nás
ale ohromilo, byla ražba zlatých pamětních min-
cí. Překvapil nás její rozsah i kvalita. Vídeň je
světová špička v ražbách z drahých kovů.

Budova vídeňské mincovny je na první po-
hled spíše honosným palácem než průmyslovým
objektem, v němž probíhá strojírenská výroba.
Při chůzi po červeném koberci na schodišti do
kanceláře generálního ředitele pana Bergera
jsem cítil, že jsme v sídle slavné monarchie. Na
stěnách visely v životní velikosti obrazy pří-
slušníků habsburské monarchie. Efekt byl do-
konalý. Působilo to na mě přímo magicky. Tady
se čas zastavil. Vedení mincovny nás přivítalo
opravdu vřele a s upřímnou srdečností. Až se
zdálo, že řeknou: „Tak jste se k nám přece je-
nom, vy Češi, vrátili. Vítejte ve staré dobré mo-
narchii.“ Bez vídeňské mincovny bychom se
v letech 1994 a 1995 těžko dostali v pamětních
ražbách na slušnou evropskou úroveň. 

Doktor Moravec navrhl, že příště pojedeme
do Hamburku, do mincovny právě připravující
ražbu českých mincí, které vstoupí v platnost
po 1. 1. 1993. Tam skutečně uvidíme, co už příš-
tí rok máme vyrábět. 

Přijetí v hamburské mincovně nebylo tak
okázalé jako ve Vídni. Bylo věcné a na vysoké
odborné úrovni. Přeci jenom už jsme o výrobě
mincí něco věděli. 

Hamburská mincovna je založená na moder-
ním pojetí strojírenské výroby a vybudovaná
v průmyslové zóně na okraji města. Detailně
jsme se seznámili s výrobou razidel a s ražbou
mincí. Hlavní důraz jsme kladli na zmapování
technologie, toku polotovarů mincí přes jedno-
tlivé fáze výroby až po finální balení a expedici.
To jsme potřebovali, aby mohl kolega Pazour
začít připravovat technický projekt nové min-
covny. Velkou pomocí do budoucna pro nás byl
místní ředitel Franz Herres. Přiměl své spolu-
pracovníky, aby nám co nejvíce pomáhali.
Později se stal expertem v Evropské centrální
bance pro mince euro a ani tady na nás neza-
pomněl. V Hamburku se nám nejvíce věnovali
pánové Kobrow a Rupnow. Pan Kobrow byl pro-
kurista se zaměřením na finance a obchod.
S ním jsem především jednal o budoucí spolu-

práci na počáteční výrobě razidel a razicích
kroužků a případné pomoci v technologických
otázkách. Pan Rupnow byl vynikající odborník
ve výrobě razidel a dokonale znal technologii
ražby. Stále si s kolegou Pazourem něco ukazova-
li a o něčem se dohadovali a radili. Než vznik-
ne ze surové nástrojařské ocele finální pracov-
ní razidlo, musí proběhnout nespočet operací,
takže výklad byl dlouhý a velmi podrobný.
Snažil jsem se přitom působit jako tlumočník.
Nemožný německý dialekt a částečná vada řeči
pana Rupnowa byl pro mě úplný očistec.

Najednou jsem zjistil, že navzdory svému stu-
diu i německé stáži vlastně německy moc ne-
umím. Nakonec jsme to ale zvládli a pan
Rupnow se stal na dlouhá léta naším přítelem. 

Z Hamburku jsme jeli do Dortmundu, do fir-
my Deutsche Nickel (DN), která byla smluvním
partnerem ČNB na dodávku mincí 10, 20 a 50
haléřů a 10, 20 a 50 korun. Hamburská min-
covna byla jejich subdodavatelem při realizaci
velké mincovní zakázky pro ČNB a firma si to-
ho náležitě považovala.

V Dortmundu jsme bydleli v luxusním hotelu
ve skandinávském stylu. Cena za pokoj výrazně
převyšovala naše firemní finanční limity na pra-
covní cesty a byli jsme z toho hodně nervózní.
Němečtí hostitelé pochopili, že máme problém.
Velice těžko se mi to vysvětlovalo a cítil jsem se
trapně. Na tento okamžik zřejmě obchodní šéf
a prokurista firmy Beyer čekal. Usmál se, za-
mrkal významně na svého kolegu a prohlásil:
„Pánové jste našimi hosty a vše je zaplacené.
Jděte se ubytovat a rychle přijďte do restaurace,
jistě po cestě máte hlad a žízeň. Pivo u nás
máme také dobré a hruškovice je přímo vyni-
kající.“ Měl pravdu. Byl to gurmán a se zahra-
ničními návštěvami to uměl. V hantýrce se to-
mu říká umět zpracovat obchodního partnera.
Nikdo z nás s ním v jídle ani v pití nemohl dr-
žet krok. Byl vynikající obchodník a znalec ži-
vota, navíc velmi vzdělaný s vybranými způso-
by chování. Zkrátka velký šéf. Tak nějak jsem si
představoval typického německého manažera.
Nicméně scénka z hotelové recepce se mi mno-
hokrát nepříjemně vrátila.

Prohlídka provozů firmy DN byla úžasná.
Rozsáhlá továrna těžkého strojírenství, od hut-
ní výroby přes válcovací stolice, kde se ze žha-
vých ingotů vyráběly plechy s přesností desetin
milimetru, až po výrobu nábojnic do armádní
munice. Samostatnou část pak tvořil provoz vy-
sekávání střížků a jejich opracování do finální
podoby. Smyslem této návštěvy nebylo získat
zkušenosti s výrobou střížků, investici takového
rozsahu by naše bižuterní firma nebyla nikdy
schopna profinancovat, ale vidět, jak se polo-
tovary pro mince vyrábí. 

Obdrželi jsme zde vzorky střížků pro haléřo-
vé nominály a dohodli se, že na příštím setkání
v Praze budeme řešit budoucí obchodní spolu-
práci. Zároveň se nás ptali, zda už máme na-
koupené razicí lisy a další stroje. Nabízeli nám,
že by pro nás dokázali sehnat něco opravdu la-
ciného. Zřejmě podle toho, jak neumíme nebo
se bojíme zaplatit nocleh v luxusním hotelu.

O tom, jak se shání lisy pro mincovnu, si můžete
přečíst příště.

Jan Vízek,
bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 3./

Budova mincovny ve Vídni, zdroj: MÜNZE ÖSTERREICH AG

Repliky mincí habsburských panovníků. Dvouzlatník Marie Terezie – materiál ryzí stříbro (Ag 999), průměr 40 mm,
hmotnost 20 gramů. Sádrové odlitky vytvořil akademický sochař Jan Lukáš, ražbu provedla Česká mincovna. 

Foto Jan Vízek ml.


