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příloha Jabloneckého měsíčníku – leden 2018

Na co se můžete těšit
V roce 2018 jsme se ji celou rozhodli tematicky
věnovat roku 1918 a první republice, jejíž 100.
výročí si právě letos připomínáme. Oblíbená
rubrika Stalo se před sto lety, do níž události
z dobového tisku starostlivě vybírá a s láskou
překládá Christa Petrásková, bude pevnou sou-
částí letošního ročníku naší přílohy. Jak uvidíte
hned na následující stránce, o sto let zpátky se
vrací i vyprávění staré jabloně v komiksových
stripech mladého výtvarníka Dominika Strna-
da. Jistě jste si stejně jako my zvykli na příběhy
Jabloneckých maličkostí z pera Marka Řeháč-
ka. I ty se budou více než kdy jindy vracet do
poválečné doby první republiky a těšit se mů-
žete na příběhy pomníčků a památníků obětí
velké války, kterých je po Jablonci a okolí ro-
zeseto opravdu požehnaně. Roku 1918 se bude
tematicky věnovat i vědomostní kvíz městské
knihovny, takže pokud znáte, víte, tušíte,
najdete otázku vždy na třetí straně této přílohy. 

Historické osmičky
Kromě roku 1918 nemůžeme ale zapomenout
ani na rok 1808, který se zapsal do dějin histo-
rie města vskutku zlatým písmem. Jablonec byl
totiž toho roku povýšen na městys, což byla
událost dlouho očekávaná a pro město přínosná.
Spolu s vyšší prestiží přinesla našemu městu
i lepší hospodářskou situaci, jelikož s označe-
ním městys získal Jablonec právo pořádat trhy
a spolu s nimi vzniklo i místo, kde se měly ko-
nat – Alter Markt, dnes Mírové náměstí. Ostatně

jako připomínku získání trhového práva v roce
1808 dodnes pořádáme výroční trhy na Veliko-
noce i na Vánoce. 

Narozeniny, i když ne úplně kulaté, oslaví le-
tos i jablonecká radnice. Dostavěna byla právě
před 85 lety, a to už stojí za zmínku. Jako dárek
dostane, doufejme, že celá budova, novou fasá-
du a ukáže se nám v celé své prvorepublikové
kráse. 

Jablonec nad Nisou – mincovní město
Pravidelnou, a pokud můžeme z ohlasů soudit,
i oblíbenou součástí měsíčníku se staly i Vzpo-
mínky na mincovnu jejího spoluzakladatele
a prvního ředitele Jana Vízka, také ty najdete
na našich stránkách i nadále. Česká mincovna,
založená roku 1993, slaví 25. narozeniny. Už
čtvrtstoletí razí českou měnu a Jablonec, aniž
by to věděli, mají denně v rukou lidé v celé
zemi. 

Vážení a milí čtenáři, s napětím očekáváme,
zda vás zaujme alespoň něco z toho, co jsme
pro vás na letošek připravili. Jsme ale také zvě-
daví, takže se nebojte nám posílat své rodinné
vzpomínky, staré fotografie nebo příběhy, třeba
by mohly potěšit nebo pobavit i ostatní. Pokud
se budou týkat období 1. světové války nebo
první republiky, bude to o to lepší.

Přejeme vám do nového roku hodně zdraví
a pohodu při čtení Jabloneckého měsíčníku.

Vaše redakce

1918–2018
Sto let republiky
Vážení a milí čtenáři, máme před sebou další rok, těšíme se, co nového
přinese, a věříme, že i letos budete rádi číst vlastivědnou přílohu
Jabloneckého měsíčníku.

Odhalení památníku ve Mšeně Památník 1. světové války v Rýnovicích

Památník 1. světové války v Kokoníně

Památník 1. světové války v Proseči nad Nisou
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Brathův pavilon v Tyršově parku
■ Jablonecké maličkosti XXI.

Je jen málo dní v roce, kdy nenavštívím Tyr-
šovy sady, onen zelený ostrov uprostřed jab-
lonecké zástavby. Jarní bujení, divá vůně
květů, podzimní umírání listí ve zlatém hávu
i sněžné čepice na keřích. Není snad místa,
kde by byly v nitru Jablonce proměny roč-
ních období tak uhrančivé…

Jablonecký patriot Lukáš Pleticha kdysi napsal:
„Jedny z nejkrásnějších jabloneckých podzim-
ních fotografií bývaly pořízeny v Tyršových sa-
dech. Zlatavé listí, vodotrysk, altán, lávka v níz-
kém podzimním sluníčku!“ A je to pravda, sám
mám stovky snímků parku, vzniklých v jeho
různých ročních i denních dobách. A téměř na
všech hraje nějakou roli nádherný Brathův pa-
vilon! 

Ale začněme od samého počátku. Jablonecký
městský park vznikl na podmáčeném pozemku
u řeky Nisy podle projektu zahradního archi-
tekta Hectora Ecka. Jeho zřízení inicioval zdej-
ší okrašlovací spolek, tento nápad byl inspiro-
ván zámeckými zahradami a veřejnou zelení
v evropských velkoměstech. Podpořila jej tehdy
městská spořitelna, která roku 1884 poskytla
první peníze na zakoupení pozemků poblíž sta-
robylého Laurichova mlýna. 

K předání nového parku veřejnosti došlo
9. července 1893. Ale i později byl tento prostor
ještě doplňován o další atrakce. Tak byla dotvo-
řena jeho role ležící kdesi na pomezí mezi hřiš-
těm a svatyní. Právě z těch dob pocházely čedi-
čové sloupky, pomník zasloužilého občana
JUDr. Carla Krale či lehce kýčovitá pohádková
scenerie s Červenou karkulkou a vlkem. 

Parky v té době sloužily nejen odpočinko-
vým, promenádním, ale také hudebním a ta-
nečním aktivitám měšťanů. Jenže právě proto
tomu jabloneckému něco chybělo. Pavilon pro
kapelu! Takový otevřený altán se stříškou, jaký
v té době byl již třeba v hájku za restaurací
Střelnice. V parku byl nakonec postaven až
mnoho let po jeho zřízení. Zhruba v místě Kar-
kulčiny chaloupky tak vznikl roku 1913 archi-
tektonicky velmi čistý objekt ve stylu na pomezí
secese a art deco. Nápis v jeho stříšce stále oz-
dobně hlásá: Franz Brath Stiftung 1914 neboli
Z daru Franze Bratha 1914.

Více se o pavilonu nevědělo. Jeho mecenáš
i stavitel zůstávali neznámí. Můžeme se ale po-
kusit po nich – s trochou spekulací – zapátrat.
Ve starém jabloneckém adresáři z roku 1914 to-
tiž najdeme řezníka Franze Bratha, který měl
svůj obchod v dnes již nestojícím domě č. 1
v Pražské ulici. Se svojí ženou Marií žil jen ne-
daleko odtud, ve výstavném objektu č. 1192/13,
stále stojícím vedle kruhové křižovatky U Zele-
ného stromu. Když se ovšem podíváme do sčí-
tání lidu v roce 1921, zjistíme, že majitelkou to-
hoto domu již byla vdova Marie Brath, kupodivu
pouze třiapadesát let stará. Rodinné řeznictví
tenkrát provozovala Hermine Brath, podle vše-
ho Franzova dcera, narozená roku 1892. Není
dnes až tak těžké v kurentem psaných matri-
kách vypátrat, že Franz Brath se narodil roku
1857 v domě č. 388 jabloneckému řezníkovi
Johannu Brathovi a jeho ženě Theresii, rozené
Sedlak. A podle jiné matriky blahobytný živ-

nostník jako vcelku mladý podlehl cukrovce ve
svém domě dne 11. července 1912. Snad měl
rád hudbu, pan řezník, který bydlel na dohled
od parku…

Ani projektanta pavilonku neznáme. Cítím
však, že je altánek až nápadně podobný art de-
covému pavilonku z počátku 20. let 20. století,
který by přistaven k domu Emmy Zimmer v Pod-
horské ulici č. 376 podle projektu proslulého
jabloneckého architekta Roberta Hemmricha.
I celkový styl specifického použití měděného ple-
chu, ozdobné klempířské prvky a dekorativní
užití zdvojených přírodních motivů veverky,
žáby, sovy a ptáčka na okraji osmi podpěrných
sloupů jsou svojí hravostí blízké dílu Hemmri-
chovu. Buď jak buď: dílo Hemmrichovo, ani
mecenášství řezníka Bratha doposud není
v Tyršově parku jednoznačně prokázáno. 

Marek Řeháček

Kresba Petr Ferdyš Polda

Autor Dominik Strnad



Znáte –víte – tušíte aneb rok 1918

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

2. ledna 1918, č. 1, strana 1 V
Vídeň. Vojenské zpravodajství. Východní fron-
ta: příměří. Italské bojiště: na planině Asiago
a v oblasti Monta Tomba se střílí. Západní fron-
ta: 30. prosince dobyly francouzské oddíly ně-
kolik zákopů. Bojů se zúčastnilo 20 až 30 fran-
couzských letadel, z nichž tři byla sestřelena.
Včera byl sestřelen nepřátelský pozorovací ba-
lon. Vládlo podmračené počasí, teploty + 15 °C,
na horách + 8 °C.

Vídeň. Novoroční pozdrav našeho císaře
k armádě. „Všichni moji stateční válečníci vědí,
jak mne těší jejich hrdinství a jak cítím s jejich
utrpením a potížemi. Já i císařovna prosíme
Všemohoucího o požehnání do příštího roku
a nadále.“

3. ledna 1918, č. 2, strana 4, V
Jablonec. Sněhová vánice zuřila celý den a noc.
Včera musel být zastaven provoz elektrické drá-
hy mezi Janovem a Jabloncem kvůli zavátým
kolejím, s nimiž si pluh neporadil. Dělníci s lo-
patami chybí. S velkými potížemi se daří udržet
provoz na trati Jablonec – Rychnov. Pro dělníky
z Bedřichova a Janova, kteří pracují v Jablonci,
nastává těžká doba.

4. ledna 1918, č. 3, strana 1, V
Petrohrad. Moc sovětů roste na Ukrajině kaž-
dým dnem. Jekatěrinoslav je plně v rukou bol-
ševiků. Urychlují se přípravy na transport obilí
na východ.

5. ledna 1918, č. 4, strana 4, 11, V
Falešný polní kurát navštěvoval fary v okolí
Hradce Králové, kde se dával hostit. Přitom
kradl menší peněžité obnosy. Ve Stěžerech po-
obědval na faře a pak vyzpovídal studentky ta-
mější hospodyňské školy. Nazítří oddal dva zá-
možné snoubence, kteří si museli po odhalení
podvodu oddavky zopakovat. Výtečník byl pů-
vodním povoláním švec.

6. ledna 1918, č.5, strana 2 a 3, R
„Rumaflor“ – náhražka rumu, vyrobená z vo-
dy, je vynálezem vídeňské firmy Adler a syn.
28letý distributor limonád Ludvík Asenbauer
kupoval Rumaflor v sudech za cenu 5 K za litr
a stáčel jej do lahví. U něho byl jeden litr již za
8 korun. Nápoj se skládá z 99 % vody, 1 % vin-
ného kamene a éterické esence. Na výrobce by-
lo podáno trestní oznámení. 

Inzerát. Ta osoba, která mi tento týden zaslala
anonymní dopis, je u mne šupák, dokud mi ne-
oznámí své jméno! T. G. Gutenbergstrasse, Jab-
lonec.

7. ledna 1918, č. 6, strana 2, 4, 5, V
Česko-slovenská armáda. Poprvé jsme o ní
slyšeli, když Kornilov zahájil v Haliči ofenzívu
s cílem dobýt Lwow a haličské petrolejové stud-
ny. Příslušníci jednotek byli zejména váleční
zajatci, kteří se k legiím dali dobrovolně. Karta
se záhy obrátila a jimi vybojované území bylo
opět opuštěno. Poctivý úmysl leninistů uzavřít
mír učinil konec jejich vojenské činnosti na vý-
chodní frontě. Teď přichází zpráva, že na zápa-
dě, kde válka pokračuje, se utvořila česko-slo-
venská armáda s jistou samostatností, prapory
a vlastním vedením po boku anglických, fran-
couzských a amerických vojsk.
Poznámka: míní se bitva u Zborova (Pe)

Soudní humor. Soudce: „Takže obžalovaný vás
nejprve zmlátil koštětem a pak vás zavřel do
studené komory – řekněte mi, slečno, v jakém
vztahu spolu vlastně žijete?“ – Žalující: „Ach,
jak bych to jen řekla? Něžná pouta nás pojí při-
bližně půl roku…“

Módní okénko. Zimní móda se konečně vrací
k logickému nošení kožešinových límců a če-
pic: krk je zahalen v límci, zato dekolt – čtver-
hranný nebo srdcovitý – u společenských šatů
krk odhaluje. V každém případě se vyvarujte
stojáčků! Zapomeňte na červené otlaky na kr-
ku, způsobené kosticemi, choďte po ulici zaha-
lené v límci a doma s výstřihem!

9. ledna 1917, č. 8, strana 3, V
Polní pošta z východní fronty od Josefa Kittla
z Jablonce, dělostřeleckého pozorovatele. Píše:
„30. prosince nám Rusové ze ,štelunků‘ utekli –
stáli jsme u prázdných zákopů. 31. prosince jsem
zákopy procházel asi 1/2 hodiny až do jejich zá-
zemí. Nechali ležet dokonce hrnce na vaření,
z toho mála, co měli. Ubikace zapálili. Nenašel
jsem po nich ani jedinou stopu ve sněhu, ale
zato hodně vlčích. Raději jsem se vrátil – jako
neozbrojený jednotlivec bych proti těm bestiím
neměl šanci. Zdravím všechny Jablonečany.“

10. ledna 1918, č. 9, strana 4, 8, V
Konec zvonu z kolínského dómu. Na silvestra
zvonil nejmohutnější německý zvon – Gloriosa
– svým hlubokým basem naposledy. Nyní je už
svého srdce zbaven. 27 180 kg těžký kolos bude
rozřezán a roztaven pro válečné účely. Zabaven
byl už dlouho, ale nevědělo se, jak ho sundat
a dopravit ven bez poškození věže a portálu. 

11. ledna 1917, č. 10, strana 3, 7, 8, V
Čeští námořníci pro svůj lid. Jako novoroční
pozdrav vybrali námořníci na válečných lodích
na Istrii v přístavech Pula, Cattaro, Terst, Šibe-
nik a Fiume 20 000 korun, které věnovali České
matici školské.

Inzerát. Krásné zdravé děvčátko, 4 týdny staré,
dám k osvojení, popř. za úplatu. Značka „Ně-
mecko-maďarského původu“. Pište na Gablon-
zer Zeitung č. 11382.

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2018 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb Rok 1918 v životě Jab-
lonce nad Nisou. V každém vydání Jablonec-
kého měsíčníku je zveřejněna jedna kvízová
otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci sou-
těží, tentokrát do 15. ledna 2018. Vyhodnocení
každého kola proběhne losováním ze správných
odpovědí. Soutěží se o drobné ceny. 

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna-
pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. 

Správná odpověď z prosincového kvízu: Nová
kniha prozaika Josefa Straka Cizí země je situová-
na do období po listopadu 1989. Gratulujeme vy-
losovaným vítězům z úspěšných řešitelů: Zdeň-
ka Bezányiová, Věra Fichnová, Miroslav Sameš.

Otázka na leden
V roce 1918 došlo na úseku křižovatky ulic Rad-
niční (dnes Lidické) a Údolní (dnes 5. května) ke
druhé nehodě tramvaje (první se stala v roce
1905), kdy vykolejil a převrátil se vůz č. 35. Víte,
jaký je maximální sklon Lidické ulice? 
a) 88 promile 
b) 98,5 promile
c) 108,5 promile
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Nikolaj II. a carevič, 
zima 1918



Začátek budování mincovny byl velmi rych-
lý a zavládlo všeobecné nadšení, jak se
všechno stíhá. Po impozantním rozjezdu ale
přišla fáze vystřízlivění. Stavební práce
skončily podle harmonogramu a bylo nutné
zprovoznit inženýrské sítě, udělat vlastní
systém vytápění a zařídit nezávislý zdroj
tlakového vzduchu pro fungování lisů. 

Musela se provést rekonstrukce elektrických
rozvodů a napojit je na řídicí elektronický
systém automatického chodu razicích lisů.
Speciální okruh vyžadovala bezpečnostní sig-
nalizace. Výsledný svazek bezpečnostních in-
formací pak ústil na centrálním pultu Policie
ČR v Jablonci. V mincovně prakticky nebylo
nechráněné místo. Bezpečnostní opatření si vy-
nutila výkonnou klimatizaci, protože větrání
okny je nepřípustné. Pro rytce vznikla samo-
statná dílna s výhledem do zeleně, za níž se zr-
cadlí plocha přehrady. Kdo sem přišel, rytcům
záviděl. Já jsem jim takové prostory ze srdce
přál, protože oni se kvalitou své práce nejvíce
zasloužili o věhlas mincovny. Začátkem května
všechny prostory voněly novotou, a nová sytě
žlutá podlaha ve výrobní hale svítila jak ranní
slunce. 

První velkou událostí byl příjezd kamionu s hli-
níkovými střížky od firmy Deutsche Nickel. U vy-
kládání vzácného nákladu jsme byli všichni
a sledovali jsme, jak mistr Schejbal nabírá na
ocelové vidle vysokozdvižného vozíku první
bednu.

Nová mincovna potřebovala logo. Dohodli
jsme se s Jiřím Dostálem, že připraví několik
variant návrhů a také pamětní medaili k slav-
nostnímu otevření 1. července 1993. Pro Dostá-
la to byla výzva. Vždyť mincovna ideově patřila
i jemu. Jiří připravil kresebné návrhy loga v ně-
kolika variantách a porada vedení Bižuterie si
nezávisle nechala nakreslit několik konkurenč-
ních návrhů. Dostálovy návrhy jasně zvítězily
a mincovna dodneška jeho krásné logo používá. 

Návrh pamětní medaile jsme s Jiřím diskuto-
vali o víkendu u nás v obýváku, jindy jsme na
to neměli čas. Sádrové modely jsem předal
Pepovi Pazourovi, aby jejich ražbu zajistil
v provozech Bižuterie. Byly na ní poprvé použi-
ty prvky proof ražby, které se v bižuterních
technologiích nepoužívají a pro Pazoura to by-
la první zkušenost s pamětní ražbou. Teprve
historie ukáže, jak cenný umělecký skvost Jiří
Dostál vytvořil. Mezi sběrateli není medaile té-
měř známa, a protože byla určena pouze jako
dárek, není vůbec obchodována. 

Do pohody dokončování mincovny nečekaně
zasáhla zpráva, že firma Gräbener nesplní do-
dávku lisů do konce května z kapacitních důvo-
dů. Navrhli nový termín, konec července.
Nastalo zděšení. Veškeré úsilí bude zmařeno
a 1. července se nebude razit. Velmi rychle jsme
se s generálním ředitelem Jotovem a kolegou
Vítkem vypravili na cestu a Frankovi jsem sdě-
lil, ať mě očekává a připraví se na tvrdé jedná-
ní. U Gräbenerů jsme byli přijati nejvyšším ve-
dením - pány Beislem, prokuristou, a dr. Grä-
benerem, technickým ředitelem a přímým po-
tomkem zakladatele firmy. 

Situace byla vážná. Smlouva se stala náhle
kusem papíru. Mysleli jsme si, že v německém
prostředí taková situace nepřipadá v úvahu.
Finanční sankce za pozdní dodávku Gräbenery

vůbec netrápila. Začal jsem jim tedy hrozit ji-
nými argumenty: ztráta dobré pověsti, nedů-
věryhodnost pro ČNB a otázky prezidenta re-
publiky Havla spolu s guvernérem ČNB To-
šovským při slavnostním otevření, kdože lisy
včas nedodal a neuvedl do provozu. Na to neby-
li připraveni. Po čtyřech hodinách náročného
jednání jsme pokračovali na pracovní večeři
v restauraci. Po přípitku nám Němci oznámili,
že přijali mimořádná opatření a lisy budou do-
dány jen o týden později, než ukládá kontrakt.
O sankcích jsme nemluvili. Pánové nám sdělili,
že 1. července do Jablonce přijedou a velmi se
těší. Slavnostní otevření mincovny s ražbou
mincí na jejich lisech bude pro ně tou nejlepší
reklamou.

Oba obrovské lisy skutečně dorazily a šťastně
se dostaly do výrobní haly. Pochopitelně jsme
u toho byli zase všichni. Razicí lisy jsou srdce
mincovny.

Lisy oživit a kontrolovat zkušební ražbu měl
servisní technik od Gräbenerů. Na letišti v Pra-
ze tohoto člověka jménem Ridiger Meschede
očekával Tomáš Wachtl, náš externí vyjednávač
z Transakty Praha. V dohodnutém čase k nám
nepřijeli, měli 2 hodiny zpoždění, i když letadlo
přistálo na čas. U Wachtla takové zdržení bylo
něco neobvyklého. Byl vždy perfektní a čas si
dokázal výborně organizovat. Po příjezdu jsem
se ho pochopitelně ptal, co se mu přihodilo.
Nevěřícně se na mě podíval a říkal, že cestou do
Jablonce dvakrát zastavovali a Meschede se
musel napít bílého vína. Myslel, že zastavují na
jídlo, ale on nic nejedl a jen pije. 

Ridiger se hned pustil do práce a bylo vidět,
že je fachman. Stále pracoval a v čase večeře
jsem ho pozval na malé občerstvení. V restau-
raci nesnědl ani půl porce, ale z láhve vína měl
notně upito a zbytek si vzal s sebou. Problémy
s Ridigerem, jak jsme mu všichni říkali, nebra-
ly konce. Vrchol všeho byl, když přišla policie
s tím, že německý technik byl v noci přepaden
a okraden. Ridigerovi se jeden večer zachtělo
potěšení s děvčaty a narazil na ta nesprávná.
Všechno se ale rychle vysvětlilo, lepé děvy byly
totiž pro policii známé firmy. Ridiger lisy oprav-
du zprovoznil a jeho epizoda zůstala jen mezi
námi. Frankovi jsem ale důrazně vysvětlil, že
napříště je nutné, aby stroje od nich už tento
člověk neinstaloval. 

Přišel čas, abychom s Mirkem Vítkem vyrazi-
li do Hamburku do mincovny pro razidla. Byli
jsme už tak trochu světáci a jezdili jsme
Fordem Sierra Combi. Byli jsme zvyklí na ško-
dovky a jízda ve fordu s dieselovým motorem
byl pro nás v roce 1993 příjemný zážitek. Naši

noví obchodní partneři se nikdy neopomenuli
podívat, čím jsme přijeli. Značku Ford respek-
tovali.

Převzetí razidel proběhlo bez problémů. Když
jsme ale vyrazili na cestu domů, zmocnila se
nás nervozita při pomyšlení, že bychom o ně
přišli. Od auta jsme se ani nehnuli, vynechali
jsme i oblíbená občerstvení na dálnicích. Na
hranice ve Varnsdorfu jsme dorazili brzy, ale
v koloně kamionů a jejich suverénních řidičů,
jsme ztratili lesk. Nejtěžší chvíle jsem zažil,
když jsem celníkům vysvětloval, že vezeme ra-
zicí nástroje na výrobu mincí nominálu 50 ha-
léřů. Nechtěli tomu věřit, přece v Jablonci žádná
mincovna není. Mirek se zatím zamkl v autě
a hlídal. Nakonec jsem celníky přesvědčil
a když jim Vítek ukázal, jak vypadá averz a re-
verz razidel včetně razicích kroužků, dali nám
potřebná razítka a mohli jsme s velkou úlevou
odjet. Do Jablonce jsme přijeli večer a na noc
jsem si dal razidla doma pod postel. Spal jsem
jen napůl oka a ráno jsem je s velkou úlevou
předával do mincovních trezorů.

Konečně jsme měli všechno pod střechou.
Vyhráno ale ještě nebylo. Zbývalo na nové tech-
nice pomocí nových razidel vyrazit mince.
Zdánlivě jednoduchá věc se zpočátku vůbec
nedařila. Mince neměly dolisovaný reliéf nebo
dostatečně přesnou hranu. Zkoušeli jsme růz-
né lisovací tlaky, ale nikdo nám neřekl, že se
střížky musí před ražbou lehce orosit speciál-
ním olejem, jinak to nefunguje. Konečně zača-
ly z lisu padat dobré mince. 

Bylo to 24. června 1993, když jsme se k dr.
Leopoldu Surgovi, řediteli peněžní sekce ČNB,
s kolegy Vítkem a Pazourem dostavili ke schvá-
lení odražků mincí. Trápili nás při schvalování
dlouho a důkladně. Nakonec dr. Surga vyslovil
památnou větu: „Jako mince to vypadá, reliéf
i hrana jsou odpovídající, a proto předložené
odražky schvaluji.“ Měli jsme nevýslovnou radost.
Vezli jsme si do Jablonce vzácný dokument,
v němž bylo napsáno, že vzorové odražky jsou
schváleny a můžeme přistoupit k hromadné
výrobě. Pro mincovnu opravdu historický oka-
mžik, který nemůže být nikdy zapomenut.

V příští kapitole si přečtete o slavnostním otev-
ření mincovny.

Jan Vízek, bývalý ředitel České mincovny
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Jak se dělá mincovna /část 8./

Pamětní medaile k otevření mincovny, 
materiál: Ag 9999, hmotnost: 45 g, průměr: 40 mm,

autor: akad. soch. Jiří Dostál, ražba: Bižuterie, a. s.
Foto Petr Vitvar

Tomáš Wachtl


