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V říjnu slavíme 120 výročí narození Josefa Scheybala

Zásadní změnou v životě Josefa Scheybala byl
odchod roku 1919 z východních Čech k nám.
V severních Čechách (v Kristiánově u Heřma-
nic) začal studovat lidovou i městskou kulturu
této oblasti a zajímal se o osud českých exulan-
tů na Žitavsku. 

Již v roce 1920 založil řemeslnou firmu na
výrobu drobných dekorativních předmětů
Lange & Scheybal. Ve stejném roce nastoupil ve
Frýdlantu v Čechách do nakladatelství umělec-
kých dopisnic B. Wurbse, kde později zastával
funkci zástupce firmy a dál rozvíjel svou foto-
grafickou činnost. Roku 1928 pořádal v Kris-
tiánově výstavu svých sbírek, s manželkou
Annou provozoval starožitnictví a pracoval ja-
ko antikvariátník. Získané předměty vždy nej-
dříve nabízel českým muzeím a knihovnám. 

V roce 1931 se jeho firma začala specializovat
na výrobu pohlednic, jež zachycovaly přírodu,
život lidí, lidovou i městskou architekturu ne-
jen v Čechách, ale i na Slovensku. 

K jeho nejvýznamnějším fotografickým cel-
kům patří alba kláštera v Hejnicích a z Kutné
Hory. Když Scheybalovi v roce 1938 odjížděli
posledním vlakem ze Sudet do Turnova, zůsta-
la v Kristiánově celá jeho fotografická dílna
a téměř 10 000 skleněných desek. Část docho-
vaného archivu je dnes uložena v Muzeu Čes-
kého ráje v Turnově. Pro své široké odborné

znalosti byl téhož roku ustanoven soudním
znalcem pro obor uměleckých předmětů pro
obvod Krajského soudu v Liberci. Jeho znalost
severočeského pohraničí byla také využita bez-
prostředně po ukončení války. Od května 1945
se několik měsíců bezplatně podílel na eviden-
ci a zajištění uměleckých a kulturních předmě-
tů před jejich hrozícím rozkradením. 

Od září roku 1945 byl dále pověřen několika-
letou záchranou německých tisků ze severních
Čech. Jednalo se o kroniky, umělecké nebo od-
borné knihy, jimž zajišťoval další badatelské
využití.

Dnes ještě nedoceněná osobnost Josefa Schey-
bala je zastíněna jeho synem, etnografem
Josefem V. Scheybalem. Nesmíme
ale zapomenout, že
veškeré vnímání pří-
rody, lidové architek-
tury a památek na kres-
bách J. V. Scheybala
podporoval od útlého
dětství právě vliv jeho ot-
ce Josefa Scheybala, který
před 50 lety zemřel v Jab-
lonci v bývalé faře v Kos-
telní ulici.

Lea Machurová

Pozvánka 
na výstavu J. Scheybala 

v Kristiánově v roce 1928

Josef Scheybal 
30. 4. 1897 Neústupov–1. 10. 1967 Jablonec nad Nisou
V dubnovém měsíčníku tohoto roku jsme připomněli život a hlavně sběratelskou činnost
otce etnografa a dokumentátora Josefa V. Scheybala. K výročí 120 let od narození tohoto
významného sběratele připravilo v dubnu letošního roku Jablonecké kulturní
a informační centrum výstavu, jež přibližovala jeho sbírky. Jednotlivé předměty,
které jsou uloženy v Muzeu Českého ráje v Turnově, odrážejí tehdejší běžný život.

Foto 4 x Josef Scheybal

Třídění knih, zámek Nový Berštejn, Dubá r. 1945

Sobotecko

Jičín, náměstí

Pováží

Josef Scheybal tak, jak 
ho zachytil jeho syn 
na kresbě datované 

2. července 1950
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Ptačí kámen
■ Jablonecké maličkosti XVIII.

Ptáci jsou od přírody nejutěšenější stvoření
na světě. Nemyslím jen to, že je stačí vidět či
slyšet a vždy nás potěší, ale mám na mysli
ptáky samotné a chci říci, že pociťují více ve-
selí a radosti než kterýkoliv jiný živočich… 

Giacomo Leopardi, Chvála ptactva 1824

Lehce skrytý a poněkud tajemný je Ptačí ká-
men. Téměř trojúhelníkový přírodní balvan na-
jdeme pod Prosečským hřebenem v houštinách
z tavolníků, bujících tu pod dráty vysokého na-
pětí; jen nedaleko od červeně značené cesty,
přecházející z prosečských lesů do luk. 

Do hladké žulové stěnky je vytesán nápis:
VOGELSCHUTZPARK DES VEREINES FÜR
VOGELKUNDE SCHUTZ U. – LIEBHABEREI
GABLONZ A. N. 1934, čili PARK NA OCHRANU
PTACTVA SPOLKU PRO ORNITOLOGII,
OCHRANU A ZÁLIBU V PTACTVU JABLONEC

N. N. 1934. V německy mluvících zemích jsou
dodnes zachovány různé parky na ochranu
ptactva, jak zní onen neohrabaný překlad slova
Vogelschutzpark, který by asi libozvučnější byl
v jednodušší podobě – Ptačí park. 

Místo pro radost ptáků a potěchu jejich pozo-
rovatelů se na počátku 30. let objevilo i na úpa-
tí Prosečského hřebene, na zemědělských a les-
ních pozemcích patřících kdysi k zaniklému
domu č. 54. Vznikl zde prostor – lesoparku po-
dobný – s krmítky, budkami a pítky. K areálu
patřila asi i dřevěná chatka s verandou, stojící
stále nedaleko kamene a využívaná rádelskými
myslivci. Nedaleko, v modříny zarostlé pasece
při staré cestě do Rýnovic, byl umístěn i hrubě
otesaný žulový balvan s vyhloubeným mělkým
korýtkem naplněným po deštích vodou. Man-
želé Zítkovi z Rýnovic v něm v roce 1990 iden-
tifikovali Ptačí napajedlo, které bylo součástí
parku. Vodní odlesky kdysi měly lákat ptáčky
k usednutí na okraji louky. 

O předválečném ptačím spolku se toho ví jen
o trochu více než o jeho ornitologickém parku.
Jablonecký adresář z roku 1926 skutečně při-
pomíná Verein für Vogelkunde, -schutz und
–liebhaberei zu Gablonz a. N. und Umgeb. čili
Spolek pro ornitologii, ochranu a zálibu v ptac-
tvu v Jablonci n. N. a okolí, který zde vznikl ro-
ku 1923. V roce 1926 měl již 75 členů a jeho
předsedou byl jistý Ludwig Hederer. Sídlo spol-
ku bylo tehdy Radlerstrasse 31 (dnešní Tur-
novská ulice). Na stejné adrese existoval i Ver-
band für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei
in der ČSR, Sitz Gablonz a. N neboli Svaz pro
ornitologii, ochranu a zálibu v ptactvu v ČSR,
sídlem v Jablonci. Ten vznikl roku 1925 a čítal
po roce existence neuvěřitelných 500 členů.
Tento svaz měl stejného předsedu – Ludwiga
Hederera, hudebníka z jabloneckého divadla.
Pan Hederer byl sice ústřední postavou jablo-
necké ornitologie té doby, ale ve městě jej podle
adresářů ještě roku 1921 vůbec nenacházíme.
Vypadá to, že do Jablonce přišel se svojí ženou
Angele – divadelní harfenistkou, až někdy na
začátku 20. let a krátce na to zde založil obě dvě
„ptačí“ sdružení. Ve třicátých letech, kdy vzni-
kal pod Prosečským hřebenem ptačí park, žili
již Hedererovi v domku č. 30 v dnešní Ješ-

tědské ulici. V roce 1939 ovšem v jabloneckých
adresářích už nenajdeme ani paní Angele, ani
ptačí spolek… 

Více k příběhu Ptačího kamene a jeho tvůrců
prozatím nevíme. Čas sebral dřevěná krmítka
a pítka, zůstaly jen kamenné připomínky; růžo-
vě kvetoucí tavolníky se v okolí kamene divoce
rozbujely. Přesto je v bývalém Ptačím parku
stále krásně a ptáčkové se do houštin na jižním
svahu hřebene slétávají možná radši než do ho-
lých luk. Je tu teplo a krásný výhled do údolí
Nisy. A opeřenci milují taková přívětivá místa
v krajině. Ostatně, tak to roku 1824 píše Gia-
como Leopardi: „Můžeme se o tom přesvědčit
i podle polohy míst, kde se ptáci nejraději shro-
mažďují a kde zpívají s největším nadšením.
A není divu: těší se jen z přírodních krás…“

Marek Řeháček

Kresby Petr Ferdyš Polda
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Městská galerie MY pořádá k blížícímu se
životnímu jubileu jabloneckého výtvarníka
Vladimíra Komňackého výstavu nazvanou
Převyprávěné město. Autor, který je všeobec-
ně známý jako tvůrce osobitých šperků a ře-
meslně dokonale vybavený restaurátor, se
tentokrát představuje veřejnosti jako malíř. 

Už od středoškolských studií maluje Vladimír
Komňacký obrazy s jabloneckými motivy. Jak
naznačuje název výstavy, Jablonec a jeho okolí
se v jeho malbách objevují v osobitě převyprá-
věné podobě.

Vladimír Komňacký prožil své dětství ještě ve
„starém Jablonci“, místě se svébytnou, neopa-
kovatelnou atmosférou. Byl to čas, kdy chlapec-
ké okouzlení dokáže otevřít bránu světů ne-
přístupných nám dospělým. Navštěvoval velké

tajemné domy, nahlížel do opuštěných dvorů,
procházel temnými uličkami, objevoval nezná-
mé světy za dřevěnými ohradami, vstupoval do
tajuplných zahrad a vídal kolem sebe rázovité
postavičky připomínající dřívější časy. 

Pak postihla město normalizační přestavba
a ničení všeho, co bylo pro Jablonec typické.
Kdo měl ke svému domovu hlubší citový vztah,
jen těžce se s tím smiřoval. 

Když nebylo možné mít své město podle
vlastních představ, nezbývalo nic jiného, než si
realitu převyprávět. Vrátit se ve vzpomínkách
do dětství a pokusit se s pomocí tvůrčí fantazie
znovu vstoupit alespoň na práh nepřístupných
světů. Zejména básníci a malíři mají tuto výsadu.

Možnost vidět znovu to, co bylo člověku milé,
ale již neexistuje v reálném světě, přináší ra-
dostné pocity. Podobně přináší velkou úlevu,

když můžete nechat zmizet vše neharmonické,
co ruší rovnováhu kolem nás a hlavně v našem
nitru.

Stejně jako uniká realitě do světa svých obra-
zů, vytváří si Vladimír Komňacký prostor ke
klidu a rozjímání v magicky působící zahradě,
kterou mnoho let buduje se svojí manželkou
Zuzanou v okolí domu, kde žijí. Je to místo pl-
né harmonie, které pomáhá udržovat duševní
rovnováhu a dodává potřebnou pozitivní ener-
gii. Návštěvníci galerie mohou nahlédnout do
malířovy zahrady prostřednictvím fotografií,
které výstavu doplňují, a nechat se inspirovat
její léčivou mocí.

Výstava Vladimíra Komňackého bude v Měst-
ská galerie MY zahájena 5. října 2017 a potrvá
do 25. listopadu letošního roku. 

(js)

Převyprávěné město Vladimíra Komňackého

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

Mezi sochařská díla umístěná ve veřejném
prostoru Jablonce nad Nisou od výtvarníka
Oldřicha Plívy přibyl další kousek. Před
vchodem do sportovního areálu Břízky byl
poměrně nedávno umístěn žulový umělecký
objekt.

Realizací Oldřicha Plívy máme v Jablonci hned
několik. Jsou to Sloupy vedle nákupního stře-
diska při pěší stezce z ulice Nová Pasířská do
ulice Nádražní, dále žulová socha s názvem
O jablku naproti budově bývalých městských
lázní v ulici Budovatelů, žulový objekt Konti-
nuita v předpolí pěší lávky přes ulici Palackého
v ulici Boženy Němcové, betonové výtvarné dí-
lo Hranoly v parkovém prostoru na konci ulice
Mechová na křižovatce ulic Palackého a U Hřiš-
tě a nově žulový objekt, kterému sám autor ří-
ká Špalek.

Uměleckých objektů v prostorách hotelu
Břízky najdeme povícero, hned u recepce je

kompozitní plastika z taveného skla od Ronyho
Plesla ve tvaru sloupu osvětlená zevnitř, dále se
v budově nacházejí skleněné pruty z modrého

taveného a broušeného skla a zasedací míst-
nost zdobí osvětlená instalace z tabulového
skla a barevných skleněných objektů.

Žulový Špalek od Oldřicha Plívy byl v minu-
losti krátce k vidění vedle budovy N Technické
Univerzity Liberec poblíž jabloneckého divadla
a později byl přesunut k budově sportovního
areálu Břízky. Jeho současná instalace pravda
není nejšťastnější, objekt je umístěn poblíž plo-
tu bez patřičného prostoru kolem, který by
umožnil odstoupit od sochy a nahlížet jí ze
všech stran. Rovněž dřevěná podesta nepůsobí
důstojně, ale byli jsme ujištěni panem Josefem
Vorlem, ředitelem hotelu v Břízkách, že jde pou-
ze o provizorní dočasný stav. Budovu a zejména
průčelí hotelu totiž čeká zásadní rekonstrukce,
v rámci které se má socha dočkat mnohem
důstojnějšího a vhodnějšího osazení. Takový
přístup je jistě chvályhodný a nám stejně jako
vám, čtenářům, nezbývá, než se těšit na výsle-
dek. Jan Picko, za spolek PLAC

Špalku se blýská na časy

Gustav Leutelt
(21. září 1860–17. února 1947)

Jizerské hory inspirovaly již mnoho umělců
i prostých lidí. Mezi jejich velké obdivovatele
patřil i rodák z Josefova Dolu, syn zdejšího
učitele a později řídícího, Gustav Leutelt. Od-
malička s otcem obcházel i ty nejzapadlejší
chalupy, zpíval při pohřbech i svatbách
a poznával život a práci místních řemeslníků. 

Les a příroda jeho citlivou duši ovlivnily nejví-
ce. Své zážitky promítal později, už sám jako
učitel a řídící školy, v rodné obci do svých lite-
rárních textů. Nejprve mu vycházely povídky
v novinách, časopisech a sbornících. První ro-
mán Die Könighäuser (Domy Königů) vyšel
v roce 1906. Zvláštní postavení mezi jeho díly
má soubor vyprávění Das Buch vom Walde
(Kniha o lese, 1928). Posledním byla povídka
Doktor Kittel (1943) pojednávající o zázračném
doktoru a léčiteli, s jehož rodem byly spojeny
jeho žena i matka. 

Pro poetický styl, jakým Leutelt psal, je ozna-
čován za básníka Jizerských hor. Už za svého
života získal řadu literárních cen a patřil mezi
vážené osobnosti. Je čestným občanem Dolního

Maxova a u příležitosti 80. narozenin také Jab-
lonce n. N. Ještě za jeho života založili jeho obdi-
vovatelé a přátelé, mezi něž patřil i jablonecký
starosta Karel R. Fischer, Leuteltovu společnost.
Ta si vytkla cíl podporovat místní tvůrce. Její

činnost byla v roce 1957 obnovena a dodnes pe-
čuje o kulturní odkaz sudetských Němců. 

Po penzionování, díky kterému musel Gustav
Leutelt se ženou opustit školní byt v Josefově
Dole, a krátkém pobytu v Horním Růžodole na-
konec poslední léta ve staré vlasti strávili
Leuteltovi v domě v ulici U Srnčího dolu. Klid-
ného stáří se ale nedočkali. Válka a především
její následky postihly i uznávaného spisovatele.
Na Ukrajině padl jediný syn Arno a po skonče-
ní války byli i Leuteltovi zařazeni mezi odsu-
nuté Němce. Nové bydliště nalezli v říjnu 1946
v Durynsku v obci Seebergen, kde 17. února
1947 zemřel. Jeho hrob byl později péčí Leu-
teltovy společnosti opatřen náhrobkem. Protože
bylo dílo vydáváno pouze v německém jazyce,
zůstal jeho literární odkaz po válce novým oby-
vatelům Jizerských hor dlouho neznámý. S úryv-
ky textů v češtině se může čtenář seznámit ve
dvou knihách vydaných u příležitosti 150 let od
Leuteltova narození – Píseň o lese a v malo-
nákladové publikaci Horské lesy. Jablonecké
kulturní a informační centrum vydalo u příleži-
tosti letošního Dne evropského dědictví k osob-
nosti G. Leutelta upomínkový letáček s ukáz-
kou jeho textu o Jablonci. K dispozici je v Domě
manželů Scheybalových. Petra Handlířová

Leutelt – básník Jizerských hor

Žulový Špalek. Foto archiv spolek PLAC
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Projektová příprava mincovny, stejně jako
jiné ekonomické projekty, by podle učebnice
ekonomiky měla mít několik navazujících
kroků a harmonogram celé akce by od prů-
zkumu trhu až po úspěšné zahájení výroby
mincí trval roky. Tolik času jsme neměli. Na-
štěstí jsme se už nemuseli zabývat rozhodo-
váním bývalých stranických orgánů. Na pře-
lomu let 1992 a 1993 jsme již byli v tržním
prostředí akciové společnosti Bižuterie, kdy
rozhodovali výhradně akcionáři. V našem
případě někteří akcionáři byli zároveň vr-
cholovými manažery společnosti. Co jinde
trvalo měsíce, u nás se počítalo na dny nebo
týdny. Tomu odpovídaly i lhůty pro předklá-
dání materiálů pro schvalovací procedury.

Stál jsem před nelehkým úkolem připravit ekono-
miku celého projektu v krátkém čase a s mini-
mem podkladů. Musel jsem přemýšlet výhradně
tržně. Trh, na kterém se budou prodávat námi
vyrobené mince, pro mě představovala výhrad-
ně ČNB. Zdrojů pro ekonomickou úvahu jsem
měl opravdu málo a příslib ČNB o budoucích
zakázkách byl neurčitý. Banka nám neřekla,
kolik mincí objednala v Německu a v Kanadě
pro měnovou odluku, a už vůbec ne v jakých
cenách. Neměli jsme představu, kolik zaplatí-
me za stroje a zařízení. Na našich poznávacích
cestách se o cenách strojů nemluvilo, byly to
důvěrné informace, které se návštěvám neříka-
jí. Znali jsme jen nabídkové ceny razicích lisů
Gräbener a balicí linky na mince od firmy
Albakon z Prahy. Budovu jsme měli vlastní, ale
projekt na její přestavbu jsme zatím neměli.
Tudíž i tato položka byla pro mě neznámá.
Formální postup na ekonomickém projektu
jsem přesto dodržel. Vypracoval jsem ekono-
mickou studii s hrubým odhadem výše nákladů
na strojní vybavení a stavební úpravy. Můj po-
čáteční odhad se později ukázal jako přiměřeně
kvalifikovaný. Budoucí tržby a výnosy, které po-
kryjí nutné náklady a zabezpečí návratnost vlo-
žených peněz, jsem ale musel střelit od boku.
Při projednávání materiálu na poradě vedení
vyšlo najevo, kolik existuje neznámých. Hlav-
ními oponenty byli ti, kteří se dosud na přípra-
vě nepodíleli. Byla to více žárlivost na tuto no-
vinku než oprávněné propočty, neměli žádné
exaktní argumenty. Generální ředitel na jedná-
ní celou diskuzi ukončil slovy: „Jedná se o prv-
ní rozbor ekonomiky a materiál považuji za
projednaný a schválený. Zároveň ukládám pro-
voznímu náměstkovi Vízkovi, aby pokračoval
v procesu příprav realizace mincovny.“ Opo-
nenti mincovny nikdy na tento moment neza-
pomněli, nebyli zvyklí prohrávat. 

Věděli jsme, že jdeme do velkého rizika.
Návratnost strojních investic byla spočítaná na
8 let, návratnost stavební části dokonce na 20
let. Zdrojem veškerých výnosů byly uvažovány

jen tržby za oběživo pro ČNB. Vůbec se nevědě-
lo, kdy ČNB bude razit pamětní mince ze stříb-
ra nebo ze zlata. Neuvažovali jsme ani o výrobě
pamětních medailí pro externí zákazníky, ani
o koncepci vlastní emisní aktivity mincovny
nebo o ražbě pro cizí národní banky. Rozvoj
mincovny během následujících pěti let byl ve
všech prve neuvažovaných aspektech tak pře-
kvapivý, že o návratnosti investic nebylo po-
chyb a ziskovost byla až hrozivě velká. Od-
borníci z ČNB to určitě předvídali, ale nechali
nás v obrovské nejistotě. Udělali dobře, protože
jen tak mohla mincovna vyrůst na zdravých zá-
kladech bez přehnaných očekávání.

Moji kolegové Vítek s Pazourem se plně vě-
novali přípravě technického projektu. Podle
znalostí z mincoven v Hamburku a Berlíně při-
pravili soupis všech nutných strojů pro zaháje-
ní ražby haléřů. Důležitou roli v této fázi sehrá-
la ČNB se svými požadavky na vnější i vnitřní
ochranu mincovny. Banka k nám poslala spe-
cialistu na ochranu peněz s bohatými zkuše-
nostmi – Štefana Račáka. Na jeho doporučení
jsem navázal kontakty s Policií České republiky
v Jablonci. Okresní ředitel policie major Rašín
mě seznámil s odborníkem ochrany objektů,
kapitánem Krpatou. Ten s námi osud budování
a následného provozu mincovny sdílel až do
svého odchodu do výslužby. 

Technický projekt, vedle nezbytných strojů
a zařízení, zahrnoval i část technologickou. Jak
technologii výroby razidel, tak technologii raž-
by. Výroba razidel zahrnuje cca 35 operací od
sádrového modelu mince, přes redukční stroj,
úpravy na obráběcích strojích, až po pracovní
razidlo. Technologie ražby začíná přísunem
střížků, pokračuje přes operaci ražby v lisu,
kontrolu, až po balení a expedici hotových min-
cí. ČNB přesně stanovila balení mincí do papí-
rových ruliček s potiskem. Ruličky se pak zata-

vily do plastové folie a zašívaly se do jutových
přepravních pytlů. Šicí stroje jako součást tech-
nologie výroby mincí nás skutečně překvapily.
Je to ale norma platná z dob Rakousko-Uher-
ska. Čas ji zkrátka prověřil a možná platí ještě
dnes. 

Vyhovění bezpečnostním pravidlům ostatně
bylo jednou z nejsložitějších částí projektu.
ČNB přesně stanovila míru odolnosti stěn
i dveří tresorů na hotové mince a na drahé ko-
vy. Tresory mají i otřesová čidla pro případ, že
by se někdo pokusil do nich dobývat. Otvírání
oken v mincovním provozu je nepřípustné. Buď
jsou okna opatřena zámkem, nebo nemají vů-
bec panty. Fólie na okenních sklech zabraňuje
jejich rozbití. Uvnitř výrobních prostor se na-
chází nespočet kovových skříňových tresorů
k úschově razidel a dalších cenností, které se
sem po ukončení směny pečlivě zamykají.

Zároveň s technickým projektem se rozběhla
i stavební část. Tu dostal na starosti pan Mach,
majitel firmy Impos, s nímž jednal hlavně tech-
nický náměstek Ulrich. Moje role byla přede-
vším kontrolní v oblasti dodržování termínů
prací. Denně jsme se scházeli na poradách.
Všichni pracovali s velkým nasazením a nadše-
ním. Dnes by kompletní projekt mincovny stál
mnoho milionů korun. Spolu s generálním ře-
ditelem jsem pro hlavní aktéry této krásné hry
dohodl mimořádné odměny v řádech desítek ti-
síc korun. Stačilo to. Byli jsme zkrátka nadšení
a zároveň i posedlí pocitem, že se podílíme na
novodobé historii českého mincovnictví. Komu
se to za život podaří? My jsme to štěstí měli.

Na závěr si dovolím jednu zajímavou vzpo-
mínku. Když se řešila otázka, jak se do chráně-
ného prostoru mincovny budou dostávat roz-
měrově velké lisy, padl návrh, že se jednoduše
vybourá díra v obvodové zdi a po přestěhování
lisu se zase zazdí. Strojaři ani stavaři v tom ne-
viděli problém. Jako jediný jsem zásadně ne-
souhlasil. Žádal jsem jednoduché, bezpečné
a opakovatelně použitelné řešení. Navrhoval
jsem například instalaci vrat, která se budou
vysunovat ke stropu, tam je místa dost. Jak se
ukázalo, jednal jsem skutečně s kreativními
lidmi. Pan Mach z Imposu napříště přišel s ori-
ginálním řešením vrat bez pantů, které se při
otevírání posunují opravdu ke stropu a v klido-
vé poloze jsou bezpečně zajištěny proti zvednu-
tí. Všem se to líbilo. Dodnes jsou tato vrata
funkční a všichni odborníci je obdivují. Nikoho
nenapadne, kdo je autorem myšlenky.

Příště si přečtete, jak se sestavoval tým 
spolupracovníků

Jan Vízek, 
bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 5./

Zlatá dvoukoruna s motivem mincovní město: averz autor akad. soch. Jiří Dostál, reverz autor akad. soch. Jarmila
Truhlíková Spěváková, razila Česká mincovna 1995, Au 999,9, 7,78 g, průměr 20 mm, provedení standard a proof,

foto Jan Vízek ml.

Lisy na oběžné mince zn. Gräbener. 
Jejich maximální lisovací síla je 150 tun. 
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