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Brandl na začátku století s komíny elektrárenských a plynárenských podniků. Tenhle pohled se moc nezměnil – Městský park (dnes Tyršův) v roce 1910.

Jablonec z Bártlova vrchu, dnes vypadá také trochu jinak, a přece pořád stejně, co říkáte? I pohled od kostela sv. Anny s Petřínem v pozadí se moc neliší. Jakoby se zastavil čas.

Zato Vrkoslavice za těch sto let zarostly jak domy, tak stromy a zelení. A Paseky s lázněmi Bad Schlag. Poznali byste je?

Staré časy a nezvyklé pohledy
Jablonec je město kypící životem. Platí to dneska stejně jako před sto lety. Všechno se mění, podoba ulic i městských
čtvrtí. Máloco zůstalo stejné jako kdysi. Z našich archivů jsme se tentokrát snažili vybrat fotografie, které
přinášejí snad i neobvyklé pohledy na jednotlivé části našeho města, a posuďte sami, jak se Jablonec proměnil. 
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■ Jablonecké maličkosti XXIV.

Autor Dominik Strnad

Domovních znamení není v Jablonci mno-
ho. Ale to jedno z mála, které najdeme na
objektu č. 545/14 v Komenského ulici, je zase
mimořádně hezké. Nechme jej tedy trochu
povyprávět…

Na okrové fasádě tohoto domu je v úrovni prv-
ního patra ozdobný medailon, v němž dva vou-
satí muži s klobouky nesou nadpřirozeně velký
zlatý hrozen. Již léta slouží přízemí tohoto ob-
jektu potřebám telekomunikační společnosti
a obchodu s textilem, ale dlouhá léta býval spo-
jen s vínem. 

Dům č. 545/14 vznikl ve středu nejstaršího
Jablonce, kousek od kostela sv. Anny a dnes již
neexistujícího Šenku, později nazývaného Ko-
runa. V první půli 19. století byl zděný – a to
v tehdejším Jablonci již něco znamenalo! Na
konci tohoto století patrový dům v tehdejší
Hauptstrasse čili Hlavní ulici vlastnila Theresia
Rösslerová; a Rösslerovým pak patřila budova
až do prvních let století dvacátého. 

V lednu roku 1907 přišla z hor do města rodi-
na Johnových. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Po-
lubného Josef Carl John, jeho o tři roky mladší
žena Antonie a čtrnáctiletý syn Bruno. Usadili
se v domě č. 545/14 a zřídili v něm obchod s ví-
nem. Jablonec tehdy kvetl a rád to zapíjel. Doba
byla poživačná a víno teklo proudem. Johno-
vým se tedy dařilo. V obchodě v přízemí nabí-
zela firma pod zdánlivě anglizujícím názvem
J. C. John velký výběr bílých, červených, ale
i dezertních vín; obzvláště oblíbené bylo pravé
řecké a španělské. Jablonečtí požitkáři si je
mohli odnášet nejen po lahvích, ale i celých
soudcích. Vedle vinotéky záhy přibyl i obchod
s vybranými lahůdkami, výborně se hodícími
k vytříbeným nápojům firmy. 

Když Bruno dospěl, ponechal si Josef Carl
pouze starost o velkoobchod a synovi umožnil
v domě zřídit vinárnu nazvanou Bacchuskeller
neboli Sklep Bakchův. Pojmenovaný byl podle
řeckého boha vína a nevázaného veselí. Bruno
v domě provozoval také podnik označovaný ja-
ko snídaňovna a poskytující občerstvení během
dne. Firma překonala nouzi první světové vál-

ky a prosperovala i v časech první republiky. Ve
stále ještě jednopatrovém domě s obchodním
přízemím a podzemím plným vína žil podle
sčítání lidu v roce 1921 stárnoucí Josef Carl se

ženou, syn Bruno s manželkou a dále pak ob-
chodník s květinami Max Lustig. Bruno poma-
lu přebíral podnik od svého otce a pod názvem
J. C. John firmu zařadil mezi největší obchod-
níky s vínem v severních Čechách. Ve velkém
dovážel a prodával víno pocházející především
z tehdejší Jugoslávie. Srovnání směle snesl s ta-
kovými jmény, jakými byli liberečtí prodejci ví-
na Wilhelm Bergmann, Leo Cantor či Eduard
Soyka, vratislavický Emil Bondi či jablonecký
konkurent Robert Pick, který provozoval velko-
obchod vínem a likérku v domě č. 2 v dnešní uli-
ci U Muzea. Zajímavé je, že většinu obchodníků
v této branži tvořili šikovní židovští podnikatelé.
Johnovi se ovšem mezi ně neřadili. O tom ko-
neckonců svědčí i to, že i po obsazení Jablonce
nacisty nadále provozoval Bruno svůj obchod –
ve stejném domě, nově ovšem v Ulici SA. 

Medailon se zlatým hroznem byl na fasádě
domu vytvořen až téměř dvě desetiletí po pří-
chodu Johnových do Jablonce. V květnu 1926
zpracoval vrkoslavický stavitel Anton Richter
návrh úpravy průčelí domu, kde se hrozen jako
jakýsi symbol firmy objevuje společně s mono-
gramem JCJ. Zdá se, že vylepšení a vyzdobení
domu mohlo souviset s tím, že řízení podniku
v té době již definitivně převzal Bruno John.
Starý Josef Carl John v té době byl již uváděn
jen jako soukromník, žijící v nové vilce č. 30
v ulici Emil Müller Gasse (dnešní Opletalova).
V té době si ovšem nejen užíval zaslouženého
odpočinku rentiéra, ale také kandidoval za ně-
mecké nacionály do poslanecké sněmovny – ne-
úspěšně.

Johnův obchod vínem a delikatesami zahubi-
la druhá světová válka. Znamení zlatého hroz-
nu na domě v Komenského ulici ale přežilo
všechny poválečné úpravy a přestavby budovy,
dokonce i její zvýšení o jedno patro. Dodnes tak
shlíží do ulice. Jen na dohled od bývalé oblíbe-
né vinárny Venuše, kde působil elegantní pan
Sasín, a kousek od Domu vína, který v součas-
né době vlastně převzal poslání zašlé firmy J. C.
John. Tato část Jablonce je zkrátka s vínem by-
tostně spojena.

Marek Řeháček

Kresba Petr Ferdyš Polda

Zlatý hrozen v Komenského ulici



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. dubna 1918, č. 89, strana 1, 3, 5, V
Berlín. Naše ponorky potopily v západní části
lamanšského průlivu šest ponorek a jednu pla-
chetnici. 

Jablonec. Překvapení pro obyvatele Starého
trhu. Socha bohyně obchodu, stojící uprostřed
náměstí, měla nasazený velký černý dámský
klobouk s rudými střapci.

Jablonec. Krádež v půjčovně masek v Podhor-
ské 27. Služka Albína Dobřenská z Horní Brus-
nice zde ukradla krásné žluté šaty s bruselskými
krajkami v hodnotě 500 K a přibližně osmdesa-
tery pánské kalhoty (celkem za 5 000 K), které
nabízela k prodeji návštěvníkům zdejšího ne-
věstince. Její nynější pobyt je neznámý.

Jablonec. Krádež šunky. Z nádvorního domku
v Mozartově (nyní Smetanově ) ulici byla ukra-
dena šunka v hodnotě 75 K. Zlodějkou je pat-
náctiletá dívka. Šunka byla v sousedství oka-
mžitě uvařena a snědena.

6. dubna 1918, č. 93, strana 2, R
Vůdce Čechů Masaryk se uchýlil do bezpečí
do Moskvy. Delší dobu pobýval v Kyjevě, kde
byl spolu s redaktorem Pavlů na špičce Česko-
Slovenského hnutí. Pavlů upadl do německého
zajetí. Masaryk ve společnosti několika dezer-
térů z důstojnického sboru odjel do Novočer-
kaska.

7. dubna 1918, č. 94, strana 1, R
Rusko. Strašné protižidovské pogromy v Tur-
kestánu a na Ukrajině hlásí sionistická orga-
nizace v Petrohradě.

8. dubna 1918, č. 95, strana 3, V
Německo. Zvýšení platů poslanců. Vzhledem
k vysokým nákladům na živobytí se zvyšují
platby za účast na jednom zasedání z tří na pět
tisíc marek.

9. dubna 1918, č. 96, strana 1, R
Rusko. Trockij vyzval bývalé carské důstojní-
ky, aby se stali instruktory Rudé gardy. Slibuje
vysoké gáže a zachování hodnosti.

Koupě Kamčatky. Podle informací z Petrohra-
du probíhají mezi vládou sovětů a americkým
zmocněncem příslušná jednání.

Carská rodina bude z Tobolska převezena do
jiného města na Urale. 

12. dubna 1918, č. 99, strana 1, R a V
Berlín. Rakousko-uherský velvyslanec důraz-
ně oznámil, že neexistuje žádný dopis císaře
Karla Clemenceauovi.

Daily Mail píše, že uznání práva Francie na Al-
sasko-Lotrinsko v ručně psaném dopise císaře
Karla je nanejvýš významné, ale je také více než
pravděpodobné, že je tento dopis jen pokusem
Berlína hrát dvojí hru a vytrhnout Francii z Do-
hody.

Berlín. Císař Vilém telegrafuje císaři Karlovi:
Děkuji za Tvůj telegram, ve kterém zcela odmí-
táš nároky Francie na Alsasko-Lotrinsko a zdů-
razňuji solidaritu našich zájmů. Těžké, ale ví-
tězné boje posledních let to jasně dokazují.

Vídeň. Podle Journalu de Geneve měl být do-
mnělý dopis císaře Karla adresován anglické-
mu králi. My však víme z důvěryhodných zdro-
jů, že císař takový, ani podobný dopis nikdy
anglickému králi nenapsal.

15. dubna 1918, č. 102, strana 1, V
Vídeň. Ministr zahraničí, hrabě Černín, podal
demisi, kterou císař Karel přijal.

22. dubna 1918, č. 109, strana 4, V
Jablonec. Nehoda elektrické dráhy. Včera ve-
čer okolo 8 hodiny sjížděla tramvaj s vlečňá-
kem od Starého trhu tak rychle, že v zatáčce do
Údolní ulice byl vlečňák vyhozen z kolejí, na-
razil do kiosku paní Stärzové a odsunul jej do
dvora domu č. 6. Motorový vůz se zastavil až
nárazem na jmenovaný dům. Kiosek je zničen,
roh domu poškozen. Pasažéři ve vlečňáku utr-
pěli lehká i těžší zranění. První pomoc poskytli
raněným čtyři lékaři. Dva těžce zranění byli

převezeni do okresní nemocnice, jeden z nich
zemřel. Stovky lidí navštívily večer místo neho-
dy, dnes ráno se tam dostavila vyšetřovací ko-
mise vedená soudcem Dr. Lebedou.

Jablonec. Vloupání do bazarů u evangelické-
ho kostela. Zloději se dostali do krámů světlí-
kem, poté co poškodili železnou mříž. Na laně
se spustili dolů a vyvrátili dveře páčidlem. Roz-
bili dveře do skladu pana Nathana Kohna a od-
nesli látky a ušité kalhoty v hodnotě 20 000 K.
Do obchodu pana Wesellyho se nedostali. Dům
opustili domovními dveřmi směrem do Pod-
horské ulice, které si otevřeli paklíčem. K tran-
sportu zboží použili vozík pana Roubíčka, který
našli na chodbě. Pachatelé jsou dosud neznámí.

23. dubna 1918, č. 110, strana 3
Válečný humor. Zákazník v trafice: „Vy jste
mne přece ujišťoval, že tento tabák je ještě z mí-
rových dob – proč je tedy z lipového listí?“ –
Trafikant: „No a vy si myslíte, že v míru lípy ne-
měly listí?“

24. dubna 1918, č. 111, strana 1, V
Západní fronta. Smrt pilotního esa. Anglický
maršál Haig hlásí, že 21. dubna 1918 bylo v letec-
kém souboji sestřeleno 11 německých letadel.
Jedno z nich pilotoval Manfred von Richthofen
(* 2. 5. 1892). Byl pochován nedaleko místa se-
střelu na malém hřbitově. Pohřbu se zúčastnili
piloti anglického královského letectva.

Jablonec. Hlad. Zásobovací situace města a oko-
lí dosáhla kritického bodu. Máme právo na půl
chleba na osobu a týden – ale není jisté, že ho
dostaneme. Zásobování masem, tukem a bram-
borami je téměř na nule – nynější stav lze po-
jmenovat jako hladomor. Když už nám české
kraje nemohou dát nic ze svých přebytků a zá-
kony a žalostné politické poměry nedovolují
získat pomoc z Uher – snad by pomohly rekvi-
zice a intervence Jeho Veličenstva!

27. dubna 1918, č. 114, strana 1, R
Paříž. Záhadné dalekonosné dělo ostřelovalo
i dnes území Paříže.

30. dubna 1918, č. 117, strana 4, R
Rusko. Pomník Karla Marxe v Petrohradě.
Rada lidových komisařů rozhodla, že 5. května
položí základní kámen k pomníku na Revoluč-
ním náměstí na paměť stého výročí jeho naro-
zení. Nejlepší sochaři světa budou vyzváni
k soutěži. Všechny sověty budou pořádat peněžní
sbírky na výstavbu pomníku.

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 n. N. V každém vydání Jabloneckého mě-
síčníku je zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. března 2018. Vyhodno-
cení každého kola proběhne losováním ze
správných odpovědí. Soutěží se o drobné ceny.

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. Správná
odpověď z březnového kvízu: V roce 1918 se

v Košťálově u Semil narodil novinář a spisovatel
Vladimír Mikolášek. Gratulujeme vylosovaným
vítězům z úspěšných řešitelů: Jana Havlová,
Mirka Kopáčková, Marie Miškovská.

Otázka na duben
Od skončení 1. světové války až do prosince
1918 sudetoněmecké pohraničí odmítalo být
součástí Československé republiky. Složitou
hospodářskou situaci tehdy řešil Jablonec tis-
kem vlastního oběživa. Čí podpis je na nouzo-
vých platidlech?
a) starosty města Karla Richarda Fischera
b) ředitele banky Union Richarda Näbeho
c) městského radního Franze Luckeho (jin)
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Ministr zahraničí hrabě Černín podal 15. dubna 1918 demisi.
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V předchozích kapitolách mých vzpomínek
jsem se věnoval velmi krátkému časovému
úseku od září 1992 do července 1993. Bylo to
zajímavé období, silně ovlivněné porevoluč-
ní politickou situací, což vyvrcholilo 1. led-
na 1993 rozdělením Československa na dva
samostatné státy. Bez tohoto velkého dějin-
ného zlomu by v Jablonci mincovna nikdy
nevznikla.

ČNB už v roce 1992 nenápadně připravila no-
vou soustavu českých bankovek doplněnou
mincemi a 8. února 1993 se přešlo na novou
peněžní soustavu České republiky.

Pro Českou mincovnu byl rok 1993 klíčový.
1. července se začaly razit mince nominálu
50 haléřů a byl připraven kontrakt s ČNB na
všechny nominály haléřových mincí. V průběhu
jeho příprav v roce 1992 se uvažovalo s obje-
mem ražeb 80 milionů kusů všech tří hliníko-
vých nominálů. Požadavky ČNB se ale rychle
navýšily až na 156 mil. kusů. Nejvíce se razily
nejmenší a nejlehčí mince – desetníky v počtu
téměř 95 milionů kusů. 50 haléřů s ročníkem
1993 bylo vyrobeno 30,5 mil. kusů a zhruba
stejný objem 30,6 mil. kusů nominálu 20 halé-
řů.

Hliníkové nominály v roce 1993 nesly značku
České mincovny – béčko s korunkou, ale razid-
la a razící kroužky byly v první fázi vyrobeny
v Hamburku. To se mělo rychle změnit. Razit
z cizích razidel je pro mincovnu velmi nákladné,
ale i nebezpečné. ČNB měla stále, pro případ
neúspěchu, v záloze možnost vrátit se k původ-
nímu výrobci. Možná, že mincovníci v Ham-
burku v tuto šanci tajně doufali, ale jejich ředitel
Franz Herres se touto myšlenkou nezabýval.
Dělal všechno pro to, aby nová mincovna rych-
le zahájila výrobu vlastních razidel. Tento
skvělý muž nám pomohl, aby zejména Mirek
Vítek a Pepa Pazour získali co nejvíce znalostí
a praktických zkušeností a mohli brzy dělat
zkušební ražby na vlastních českých razidlech
a nové mince splňovaly veškeré ČNB přísně
kontrolované parametry.

Technické specifikace ČNB byly neúprosné,
průměry mincí bylo nutné razit v toleranci
plus–mínus 0,10 mm a při síle na hraně plus-
mínus 0,05 mm. Jednoduché to ale není. Razící
kroužek nemá ve svém profilu vždy stejný prů-
měr, musí být cylindrický, aby se do něj střížek
nejen zasunul, ale hotová mince aby lehce vy-
padla. Vše probíhá automaticky rychlostí až 12
úderů za vteřinu. Razící kroužek a obě razidla
(averz a reverz) je tedy nutné vyrobit přesně,
aby proces probíhal plynule a výsledný výro-
bek byl perfektní. Mimořádnou roli hraje
správné seřízení razícího lisu. Jenom tak je
možné, aby se při úderu o síle 50 až 70 tun hli-
níkový materiál formoval do požadovaného re-
liéfu a zároveň byly dodrženy normované para-
metry mincí.

Role střížku je pro výrobu mince rovněž vel-
mi důležitá. Důraz se klade nejen na rozměry
a hmotnost, ale především na kvalitu kovu.
U hliníkových mincí nominálu 10, 20 a 50 ha-
léřů byl zvolen materiál AlMg 99:1 s tolerancí
+– 0,5 %. Právě čistota hliníku je rozhodující pro
výsledný kovově lesklý vzhled mincí. 

Velice důležitým parametrem je tvar střížků.
Průměr byl určen tak, aby mohl být střížek vol-
ně dopraven automatickým podávacím zaříze-
ním do razícího kroužku, proto musel být zhru-
ba o 0,15 mm menší než hotová mince. Nejslo-
žitější ale bylo precizovat tvar hrany střížků.
Zde se plně uplatňovaly zkušenosti technic-
kých pracovníků dodavatele i mincovny, kteří
mnoho hodin kreslili, měřili a diskutovali.
Proběhlo několik návštěv jak u výrobce, tak
i v mincovně, než se podařilo najít a ve výrobě
ověřit správný tvar hrany střížku. Součástí tech-
nických specifikací se staly technické výkresy,
ve kterých byl tvar hrany přesně konstrukčně
určen.

Naší velkou výhodou bylo, že nad mincovnou
neustále bděla ČNB. Ta si vymínila, že technic-
ké specifikace střížků vždy podepisovala jako
třetí strana, aby měla jistotu, že nás zkušení
matadoři z Deutsche Nickel nedostanou do úz-
kých.

Pravidelná jednání s obchodním ředitelem
Deutsche Nickel Elmarem Beyerem a jeho ko-
legou Sinnerem byla mnohdy dramatická, ale
zároveň vytvářela prostředí vzájemné důvěry
a přátelské atmosféry. To se však vždy jednou
ročně měnilo při uzavírání kontraktů pro ná-
sledující rok. Tam Beyer vytáhl své největší
přesvědčovací a argumentační umění. Byl
schopen v průběhu jednání několikrát zvýšit
hlas a patřičně zrudnout, aby dokázal protivní-
ka porazit. Proti němu však po čase už neseděl
žádný zelenáč, ale dobře připravený soupeř,
který sledoval burzovní ceny hliníku a uměl si
opatřit i konkurenční nabídky jiných výrobců.
Ze všech jednání jsem měl vždycky pořízený
protokol, který jsem si od něho nechal potvrdit.
Hmotnostně jsem se s Beyerem nemohl měřit,
vážil určitě dost přes sto kilo, ale pečlivostí pří-
pravy jsem měl vždycky navrch. Získal jsem je-
ho důvěru tak velkou, že při jedné z jeho pos-
ledních návštěv, než odešel do důchodu, jsem si
už podmínky smlouvy určoval takřka sám.

To bylo totiž tak. Po celodenním jednání
v mincovně jsme se sešli na pracovní večeři,
kde jsme se dohodli, že ráno v mé kanceláři u-
činíme definitivní rozhodnutí, které zapíšeme
do protokolu, a pak ho taxík odveze na letiště.
Ve smluvený čas jsem druhý den na Herr
Beyera čekal ve své pracovně více jak hodinu.
Bylo to něco neobvyklého. Když se opravdu
s velkým časovým deficitem dostavil, nebyl
schopen ani ochoten přistoupit k obchodnímu
jednání. Zřejmě noční hotelové kratochvíle
správně neodhadl.

Asistentka Anička se všemožně snažila svým
servisem co nejvíce zmírnit jeho únavu. Mé na-
léhání o završení kontraktu ho zjevně obtěžo-
valo. Nemohl jsem jednat jinak, bez smlouvy
s ním jsem nebyl schopen pro ČNB připravit
cenový návrh pro následující rok. Když jsme
společnými silami s paní asistentkou Elmara
přiměli, aby se začal zajímat o práci, než aby mi
vypravoval zážitky z předchozí noci, bylo už
velmi pozdě. Čas odjezdu na letiště byl limitují-
cí a venku čekalo taxi. Projevil se jako velký šéf.
Dal mi pokyn, ať sám připravím protokol z jed-
nání v němčině, podepíšu ho a zašlu do jeho se-
kretariátu. Se vším, co bude v protokolu, že pře-
dem souhlasí. Na úspěšné jednání si vyžádal
přípitek. jeho oblíbenou becherovkou, a odjel.
Byl to opravdový frajer. Vše, co jsem zapsal do
protokolu, následně odsouhlasil a od té doby
jsem spolehlivějšího obchodního partnera ne-
poznal. Uměl držet slovo. Jsem přesvědčen, že
i on měl velkou zásluhu na tom, že Česká min-
covna si v Evropě rychle získávala příznivý
ohlas.

Výroba hliníkových nominálů se postupně
navyšovala a stala se nedílnou součástí výrob-
ního procesu mincovny. V roce 1995, kdy bylo
vyraženo celkem 219 mil. kusů, z toho106 mil.
desetníků, 81 mil. dvacetníků a 31 mil. padesát-
níků, dosáhla svého vrcholu. 

Ekonomicky výroba hliníkových mincí neby-
la příliš výnosná, ale znamenala trvalé vytížení
kapacit a rozmělnění nákladů na vybudování
mincovny, které činily více jak 200 milionů ko-
run.

Koncem roku 1993 v mincovně proběhly ús-
pěšně zkoušky s razidly vlastní produkce a po-
čínaje rokem 1994 byly haléřové mince raženy
výhradně pomocí nástrojů, které vznikly ruka-
ma našich rytců a nástrojařů. 

Rychlý nárůst světových cen hliníku ale způ-
sobil, že se náklady na pořízení střížků blížily
hodnotě nominálu, respektive u desetníků ji
brzy překročily, pak i u dvacetníků. Navíc tyto
dvě mince ztrácely charakter oběživa, z oběhu
se nevracely. Lidé je nechtěli používat, ale v po-
kladnách prodejen neustále chyběly. ČNB ztra-
tila s tímto stavem trpělivost a bez předchozího
varování, v lednu 2004, s vědomím smluvních
sankcí mincovně zrušila pro rok 2004 kontrakt
na obě nejnižší hliníkové mince. Mincovna za-
žila svůj první velký šok. Ukončení ražeb pade-
sátníků v roce 2007 už bylo předem pečlivě při-
praveno a ČNB svůj záměr mincovně s velkým
předstihem oznámila. Nejnižší oběžnou mincí
se tak stala 1 koruna česká.

V příští kapitole si přečtete, jak se vyrábí mince
nejnižších korunových nominálů.

Jan Vízek, 
bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 10./

Sada haléřových mincí vydaných v roce 1993 s tehdejším logem mincovny „malým b s korunkou“, foto Jan Vízek, ml.


