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O výběru návrhu na nový dopravní terminál v Kamenné ulici jsme podrobně psali v dubnovém vydání Jabloneckého měsíčníku.
Tentokrát bychom vám rádi představili také ostatní posuzované návrhy. Celkem do architektonické soutěže, již město vyhlásilo
loni v září, přišlo devět návrhů. Jeden autoři stáhli a tři byly po expertním vyhodnocení vyloučené ze soutěže pro nesplnění
podmínek zadání. Odborná porota nakonec vybírala ten nejvhodnější z pěti návrhů. Na následujících stranách můžete sami
posoudit, z čeho porotci vybírali.

Z vizualizací jsme zcela záměrně vybrali stejné
úhly pohledu, abyste porovnání měli jasnější.
Ale pokud by snad měl někdo informací málo,
pak má možnost navštívit po celý květen expo-
zici ve výstavní části radničního infocentra, kte-
rá je architektonické soutěži o návrh na do-
pravní terminál celá věnovaná. Ale nejen to,
ukáže také, jak to bylo v Jablonci s tramvajovou
dopravou. „Tramvaje v ulicích města nejsou vů-
bec žádnou novinkou. Naopak k městu neod-
myslitelně patří,“ tvrdí náměstek primátora
Lukáš Pleticha, který výstavu v parteru ve čtvr-
tek 26. dubna slavnostně zahájil.

První tramvaje už na konci 19. století
První úvahy o zřízení tramvajové dopravy v Jab-
lonci se objevily v roce 1892. Už o tři roky po-
zději továrník Gustav Hoffmann získal před-
běžnou koncesi pro provoz tramvaje. V roce
1898 se začala připravovat stavba první tram-
vajové trati a další rok vznikla společnost
Gablonzer Strassenbahn und Elektrizitäts Ge-
sellschaft. První tramvaje na trati spojující
dnešní Mírové náměstí s Rychnovem u Jablon-
ce n. N. vyjely 7. února 1900. V dubnu téhož ro-
ku spojila tramvajová trať divadlo s náměstím

Boženy Němcové. A aby toho nebylo málo, tak
v květnu začaly další linky jezdit mezi dnešním
Mírovým náměstím a rýnovickou poštou a od
divadla k Brandlu. V září se pak připojily tram-
vajové linky od pošty v Rýnovicích do Janova
a z Brandlu do Rýnovic. 

Na konci roku 1900 celá jablonecká tramva-
jová síť měřila přibližně 21 km, vedla hodně
členitým terénem a spojovala Jablonec s obce-
mi v blízkém i vzdálenějším okolí. Kromě pro-
dloužení trati z náměstí Boženy Němcové do
Jabloneckých Pasek v roce 1904 se tato síť dal-
ších třicet let prakticky nezměnila. Poslední
jablonecké tramvaje vyjely na své tratě 31.
března 1965. Z poměrně husté sítě zůstala pou-
ze jediná – meziměstská linka mezi Libercem
a Jabloncem nad Nisou, kterou do dneška pro-
vozuje Dopravní podnik měst Liberec a Jablo-
nec nad Nisou. 

Historický dopravní uzel
Takovým historicky významným dopravním
uzlem Jablonce bývalo dnešní Mírové náměstí,
kde se tramvajové linky křižovaly. Návrat do-
pravy před radnici by už dnes nebyl možný.
Navíc jednou z podmínek moderního terminá-

lu bylo maximálně spojit kolejovou a autobuso-
vou dopravu. A tomu nejvíce vyhovuje právě
místo bývalé tržnice na rohu Kamenné a Li-
panské ulice, kde je možné propojit linky měst-
ských a meziměstských autobusů, železnici
a tramvaje a ještě připojit parkoviště pro osob-
ní automobily. Když se navíc objevila možnost
podpory z evropských fondů v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec
nad Nisou, připravilo a vyhlásilo město archi-
tektonickou soutěž o návrh dopravního termi-
nálu, jež skončila výsledkem, který jsme vám
popsali v minulém čísle. Vybudováním termi-
nálu vznikne v Jablonci nejen moderní doprav-
ní uzel, ale centrum městské a společenské.

„Budoucí politická reprezentace, která vzejde
z voleb na podzim tohoto roku, má připravený
kvalitní projekt. Jablonec má nyní šanci mít ve
svém centru budovu nejen moderní a funkční,
ale i s vysokou estetickou a architektonickou
hodnotou. Škoda, že podobná diskuze neprobě-
hla v roce 2009 před odprodejem strategického
pozemku pro Obchodní dům Central. Dnes mo-
hla tato budova vypadat jinak,“ dodává primá-
tor Petr Beitl. 
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Pohled přes třídu 5. května

Pohled do ulic Lipanská a Kamenná

1. cena – návrh č. 4 
(DOMYJINAK architekti, CZ)
Autoři: Václav Dvořák, Petr Šikola, Jan Černoch,
Adam Bohatý, Kristýna Bednářová, Hana Klapalová

Po vyhlášení vítězného návrhu prohlásil předseda odbor-
né poroty, architekt Petr Kopal, že porota se řídila čtyřmi
hlavními kritérii, podle kterých jednotlivé návrhy posuzo-
vala – dopravní, architektonické, veřejného prostoru a eko-
nomické proveditelnosti stavby. A právě u tohoto návrhu,
na kterém se velmi vzácně všichni členové poroty jedno-
myslně shodli, se ona kritéria doplnila.
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Pohled přes třídu 5. května

Pohled do ulic Lipanská a Kamenná

Návrh č. 6
Autoři: Jakub Chuchlík, Jakub Doubner,
Květoslav Syrový, Marie Gelová – CZ

Návrh č. 6 vykazuje v porovnání s návrhy č. 4 a 1
výrazně nižší stupeň rozpracovanosti a navrhované
řešení prostoru terminálu i přilehlých ploch nedo-
sahuje kvalit oceněných návrhů. Porota stanovila,
že tyto návrhy splnily všechny závazné požadavky
soutěžního zadání, a rozhodla o udělení náhrady
výloh spojených s účastí v soutěži.

2. cena – návrh č. 1 

(Siebert + Talaš, SK)
Autoři: Jolana Foglová, Marek Winkler,
Peter Hrebík, Matúš Brandner, Matej Siebert,
Roman Talaš

Tomuto soutěžnímu návrhu porota udělila druhé
pořadí ve svém hodnocení. Návrh vyhovuje poža-
davkům na řešení architektonicko-urbanistické, ve-
řejného prostoru i problematiku dopravně technic-
kého řešení. Kromě toho, že návrh splnil všechny
závazné požadavky soutěžního zadání, byl velmi
dobře vyhodnocen přizvanými odbornými znalci.
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Pohled přes třídu 5. května

Pohled do ulic Lipanská a Kamenná

Návrh č. 7
Autoři: Jiří Neuvirt, Tomáš Valenta, Jakub Žoha 
– Praha – CZ

Návrh č. 7 vykazuje v porovnání s návrhy č. 4 a 1
výrazně nižší stupeň rozpracovanosti a navrhova-
né řešení prostoru terminálu i přilehlých ploch ne-
dosahuje kvalit oceněných návrhů. Porota stanovi-
la, že tyto návrhy splnily všechny závazné poža-
davky soutěžního zadání, a rozhodla o udělení ná-
hrady výloh spojených s účastí v soutěži.

Návrh č. 9
Autoři: JSME architekti / Eduard Sojka,
Jakub Sedláček, Martin Josek, Martin Sladký – CZ

Návrh č. 9 vykazuje v porovnání s návrhy č. 4 a 1
výrazně nižší stupeň rozpracovanosti a navrho-
vané řešení prostoru terminálu i přilehlých ploch
nedosahuje kvalit oceněných návrhů. Porota stano-
vila, že tyto návrhy splnily všechny závazné poža-
davky soutěžního zadání, a rozhodla o udělení ná-
hrady výloh spojených s účastí v soutěži.
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Do Ameriky jsem se chtěl podívat od stu-
dentských let. Navštívit New York a spatřit
mrakodrapy, dotknout se Sochy svobody,
symbolu svobodného světa. Byl to sen nesku-
tečný, s postupující normalizací po roce 1969
se zcela rozplynul a já jsem na něj úplně za-
pomněl. Při plném pracovním nasazení, bě-
hem léta 1993, se mi ten sen vrátil.

Zatímco záležitosti kolem haléřových mincí by-
ly v roce 1993 vyřízeny a stačilo k tomu navště-
vovat Německo a Rakousko, naprosto jiná si-
tuace byla u mincí třech nejnižších korunových
nominálů. Ty ČNB nechala vyrábět za Atlan-
tickým oceánem v Kanadě. 

ČNB v červenci 1993 oznámila, že pro rok
1994 chce s mincovnou uzavřít kontrakt na vý-
robu všech hliníkových nominálů v rozsahu
155 mil. kusů a zároveň že plánuje výrobu
korunových nominálů v tomto objemu: 1 Kč
52 mil. kusů, 2 Kč 30 mil. kusů a 5 Kč 30 mil.
kusů. Tyto mince se dosud razily v Royal Ca-
nadian Mint, Winnipeg a střížky vyráběla firma
Sherritt Gordon Ltd., Fort Saskatchewan.

Najednou se sen o cestě za oceán stal zcela
reálný, museli jsme rychle navštívit oba kanad-
ské výrobce. Představa, že mě čeká cesta na
americký kontinent, byla úžasná, ale převažova-
ly velké obavy a nejistota. Mluví se tam anglic-
ky a francouzsky. Němčina mi bude k ničemu.
Hodit se mi ale budou odborné znalosti získané
v německých mincovnách. A jednání o dodáv-
kách střížků se u kanadského dodavatele asi ta-
ké nebudou moc lišit. Jazykovou bariéru ale
bez zdatného tlumočníka nelze překonat. Na
scéně se objevili pánové Ladislav Smelík, který
v Praze pomáhal Kanaďanům s realizací dodá-
vek pro ČNB, a pan Horst, Holanďan a zástupce
firmy Sherritt Gordon pro Evropu. Oba začali
dle dispozic ČNB a potřeb ČM zajišťovat nutné
záležitosti jak u výrobce střížků, tak i v min-
covně ve Winnipegu a pochopitelně se chystali
na cestu s námi.

Víza, letenky a ubytování si vzal na starosti
Ing. Otakar Havel, obchodní ředitel Jablonexu
a člen představenstva Bižuterie, a. s., do Kanady
se s námi vydal předseda představenstva a ge-
nerální ředitel Ing. Miroslav Jotov. Bylo rozhod-
nuto, že cesta bude využita také k návštěvě New
Yorku, kde má Jablonex obchodní afilaci.
Obchody s bižuterií byly v té době nosným pro-
gramem naší akciové společnosti. Cesta se
uskutečnila ve druhé polovině září 1993, bylo
totiž nutné urychleně uzavřít smlouvy, aby
mincovna mohla začít s ražbou ve 2. čtvrtletí
1994.

Poprvé jsem spatřil mrakodrapy. V Edmonto-
nu, kde jsme byli po příletu ubytováni ve velmi
pěkném hotelu, bylo všechno jiné než v Evropě.
Ve firmě Sherritt Gordon nás očekával obchodní
ředitel Alan Lee. Splňoval všechny mé předsta-
vy o Kanaďanech. Vysoký, štíhlý, prošedivělý,
opálený, přátelský, se stálým úsměvem a pat-
řičným sebevědomím úspěšného manažera.

Blížila se mu šedesátka, přesto působil neoby-
čejně svěžím dojmem. 

Sherritt byla obrovská firma specializovaná
na výrobu hnojiv. Po areálu nás vozili autem, ji-
nak by nám vůbec nezbyl čas na návštěvu pro-
vozu, kde se vyráběly střížky pro naše mince.
Kromě ředitele Lee nás doprovázel pan Vydra,
český emigrant z roku 1968. Bylo zřejmé, že rád
vidí své krajany a svému zaměstnavateli může
předvést, že češtinu nezapomněl a dokáže při-
spět k uzavření výhodného obchodu. Pro mě
bylo velice příjemné, že nemusím čekat na pře-
klad svých anglicky mluvících kolegů a panu
Vydrovi mohu položit spoustu otázek, které se
týkají technologie výroby střížků, hlavně pak
hromadného galvanického pokovování niklem.

Materiál Nickel Bonded Steel, z něhož se mě-
ly korunové nominály razit, je moderní min-
covní materiál, který se vyznačuje vysokým
leskem a je velmi tvrdý. Razidla pro jeho ražbu
vyžadují zvláštní povrchovou úpravu, jinak je
jejich životnost poměrně malá.

Druhý den jsme si vyhradili na obchodní zá-
ležitosti. Museli jsme připravit technické speci-
fikace střížků a podmínky dodávek. Zásadní
otázkou bylo expediční balení střížků, jejich
uzavření do kovových sudů bylo pro nás nepři-
jatelné. Neuměli jsme s nimi v mincovně mani-
pulovat. Pro nás museli použít odlišný systém
přepravy v dřevěných bednách, které putovaly
lodí do Hamburku v transportních velkých
kontejnerech. Když jsme vyřešili hlavní logis-
tické problémy, bylo už pozdě odpoledne a stá-
le jsme se ještě nedostali k cenám. Starý lišák
Lee věděl, že na nás musí dolehnout únava
z časového posunu, nejednal s Evropany popr-
vé. K tomu jsme také dostali pořádný hlad. Vše
začalo hrát proti nám, ale byl jsem rozhodnutý,
že ze svých představ o cenách neslevím. V roce
1994 už mincovna musí začít vydělávat, aby
mohla splácet své dluhy.

Trvalo dlouho, než jsme se nakonec dohodli
a obě strany byly spokojeny. Po podpisu smlou-
vy nás pan Lee pozval na večeři na svůj, pou-
hých 45 km vzdálený ranč. Už se stmívalo a po-
myšlení, že hlad zaženeme nejdříve za hodinu,
v nás velký optimizmus nevyvolávalo. Ranč ro-
diny Lee byl obrovský. Jídelna s přijímacím po-
kojem svou velikostí spíš připomínala firemní
zasedačku než obývák v mém domku v Jab-
lonci. Režii přípravy megastejku na venkovním
grilu náš hostitel nedělal poprvé. Když jsme do-
stali na talíř flákotu, která vážila v syrovém sta-
vu 1 500 gramů, zůstali jsme ohromeni. Nikdo
z nás neměl šanci tento mamutí stejk sníst. Bylo
tam opravdu fajn. Popíjeli jsme vynikající čer-
vené francouzské víno a manželé Lee byli spo-
kojení, jak na nás jejich pohoštění zapůsobilo.

Následná návštěva v Royal Canadian Mint ve
Winnipegu již tak příjemná nebyla. Čekalo nás
velmi složité jednání. Museli jsme nakoupit ra-
zicí nástroje pro všechny tři nominály a kanad-
ská mincovna si nechtěla připustit myšlenku,
že zakázka pro ČNB pro ně skončila. Svojí krás-
nou novou mincovnou nás ředitel a jeho spolu-
pracovníci ochotně provázeli, ale technologii
výroby nástrojů si spíš chránili, než aby nás s ní

blíže seznámili. S podobně chladným přijetím
a neochotou pomoci se následně setkali i kole-
gové Vítek s Pazourem. Nabídnutá ruka ředite-
le Herese v Hamburku, to byl markantní rozdíl.

Předložili jsme své požadavky ve formě počtu
hotových mincí, které potřebujeme vyrazit
v roce 1994. Oni nám pak dopočítali, kolik razi-
cích kroužků a razidel averz se značkou béčko
s korunkou a s letopočtem 1994 a razidel reverz
pro jednotlivé nominály budeme potřebovat.
Byli to zdatní obchodníci. Razidla nám napočí-
tali s velkou rezervou. Bohatě nám pro rok
1994 postačila, ale pro další rok už polovina
z nich byla kvůli letopočtu 1994 nepoužitelná.
Kroužků nám prodali tolik, že příštích 10 let
jsme je ještě používali. Byly velice kvalitní, kar-
bidová vložka uprostřed byla prakticky nezniči-
telná.

O cenách razidel jsme k překvapení Kanaďanů
nediskutovali. Byl jsem s ČNB předem domlu-
ven, že bude kanadské ceny střížků a razidel
akceptovat. Rozhodně ceny razidel z Winni-
pegu ve srovnání s cenami z Hamburku byly
vyšší, ale zase jsme z nich vyráběli podstatně
dražší nominály. 

Přátelské vazby mezi našimi mincovnami ni-
kdy nevznikly. Byli zklamaní, že přišli o obchod
s ČNB. Vztahy s výrobcem střížků se naopak tr-
vale prohlubovaly. Jak ale ČNB zlepšovala svo-
ji kontrolně analytickou činnost, zjišťovala, že
se jednotlivé dodávky liší čistotou povrchové
niklové vrstvy. Dlouho odborníci přes kvalitu
od Sherrittu nechtěli přiznat závady v čistotě
galvanických niklovacích lázní, které měly vyš-
ší obsah železa, než připouštěla norma. Spory
mezi ČNB a Sherrittem v oblasti kvality nebra-
ly konce. Postupně do nich byla zatažena i ČM,
takže počáteční přátelské vztahy, zvláště v do-
bě, kdy už byl Lee v důchodu, postupně ocha-
bovaly a měnily se v protivné tahanice. Konec
těmto nepříjemnostem učinilo rozhodnutí ma-
jitelů, kteří v roce 2002 výrobu střížků ve Fort
Saskatchewanu ukončili a přešli na nejnovější
technologii výroby nanovláken a televizních
obrazovek. Novým dodavatelem střížků od ro-
ku 2003 se na základě mezinárodního tendru
stal Royal Mint Llantrisant z Velké Británie.

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

Jan Vízek, bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 11./

Sada mincí nižších korunových nominálů vydaných v roce 1994 s tehdejším logem mincovny – malým b s korunkou, 
foto Jan Vízek, ml. 

Mincovna Winnipeg. Foto archiv Jan Vízek

Alan Lee a Jan Vízek. Foto archiv Jan Vízek


