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A tak to bylo i v případě jabloneckých Večerů
milostné poezie v nově otevřené vinárně hotelu
Praha, jíž se říkalo Žalhostický hrozen. A jak
nejlépe zdůvodnit objednávku netradičního es-
trádního vystoupení než mezinárodní a tehdy
věhlasnou výstavou skla a bižuterie Jablonex 68.
A tak se objednala estrádní umělecká produkce
s vloženými striptýzovými vystoupeními tří ta-
nečnic. Všimněte si, že píši TŘÍ tanečnic, niko-
liv jedné. V historii utkvěla však jen jedna, blon-
ďatá herečka Soňa. V archivních análech jsem
však dohledala ještě jednu aktérku vystoupení

bez závojů, a to jakousi tanečnici Alenu. Od-
halené ženské obliny mohla obdivovat tehdejší
společenská smetánka a zahraniční hosté vý-
stavního veletrhu od 13. července do 11. srpna
1968. Diskrétnost odvážných představení mělo
zajistit tehdy poměrně vysoké, stokorunové
vstupné.

Avšak věhlas nahých tanečnic byl tak velký, že
přesáhl hranice Žalhostického hroznu a vzbu-
dil spravedlivé rozhořčení kolektivu žen jaké-
hosi státního statku, jež neváhaly a svůj názor
napsaly do tehdejšího deníku Práce. Ženy pra-

cující v zemědělství zajímalo, zda žena, která
provádí tuto „práci“ (práci striptérky), je vdaná,
pracuje na hlavní či vedlejší poměr s vědomím
a souhlasem manžela. A také byly zvědavé na
výši platu, když není třeba pracovat ani dušev-
ně, ani tělesně. 

Dostalo se jim odpovědi, že i věhlasná, uzná-
vaná a dosud žijící Josefina Bakerová tančila
taktéž beze všeho, že představení nastudoval
Krajský podnik pro film, koncerty a estrády
v souladu se vším platným a že hvězda estrády,
paní Soňa, je vdaná, pracuje u filmu, manžel je
redaktor a souhlasí se vším. Navíc dotyčný pra-
covník dokazoval, že práce striptérky není jed-
noduchá, je tělesná i duševní, nestačí jen mít
hezkou postavu a odvahu se svléknout, ale je
třeba být inteligentní, mít hudební, herecké
a taneční vzdělání. Soňa i její kolegyně Alena
vzešly z velkého množství uchazeček a placené
byly podle běžných směrnic na umělecká vy-
stoupení. 

V závěru dopisu obdržel kolektiv žen pozvání
na vystoupení včetně nabídky, že nejbližší po-

bočka Čedoku jim jistě zajistí zájezd do
Jablonce na míru tak, aby i v době, kdy je v lé-
tě v zemědělství skutečně napilno, se stihly
v autobuse při cestě po představení prospat.
Vždyť několik chvil v krásném prostředí, při
dobrém jídle a pití a se zážitky možnými a zná-
mými jen z filmů dokáže přinést více odpočin-
ku než cokoli jiného. 

Nevím, jak se odpočívalo v šedesátých letech
minulého století, pravdou však je, že Večery mi-
lostné poezie byly tak úspěšné, že se jejich pro-
dukce prodloužila až do konce srpna a jednalo
se i o dalších. Ty se ale nikdy neodehrály. Přišel
osudný srpnový den roku 1968 a ten změnil
mnohé. (jn)

Striptýz je práce 
duševní i tělesná
Nebýt dvou pánů, kteří jeli v šedesátých letech sbírat zkušenosti s cestovním
ruchem do bohémské Paříže, asi by Jablonec nedržel prvenství v obrozenecké
historii striptýzové show. Jenže když si dva chlapi vyrazí na varieté a zážitky
z něj zpracovávají ve svých myslích při čekání na opožděný spoj, když jeden
z nich šéfuje restauracím a jídelnám a druhý zastává významný post na radnici
a když mají tu moc něco nového přinést a předvést, tak to stoprocentně udělají. 

Reprofoto Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
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■ Jablonecké maličkosti XXVII.

Každá drobná památka v krajině jako kdy-
by měla jakéhosi svého strážného anděla,
který ji nakonec spasí před blížící se zkázou.
Troufám si tvrdit, že v případě Riegerova
kříže v ulici Československé armády v Luká-
šově byl takovým andělem jablonecký pa-
mátkář Petr Kurtin.

Když se totiž v roce 2006 připravovala stavba
nové silnice mezi Libercem a Jabloncem nad
Nisou, ukázalo se, že její trasa bude procházet
místem, kde stál více jak půl druhého století
starý kříž na podstavci z tmavé, snad fojtecké,
žuly. Tehdy napsal Petr Kurtin, coby zaměstna-
nec městského úřadu zabývající se památkami,
projektantovi nového díla – společnosti Valbek
spol., s r. o., dopis, v němž mimo jiné stálo: „Proto
si dovolujeme požádat Vás o vstřícný přístup
k uvedené památce a o její zachování tím, že
v projektové dokumentaci bude řešeno její šetrné
přemístění na nové místo…“ A v roce 2008 poté
na jednání na úřadě skutečně doporučil Ing.
Kůstka z projekční společnosti, aby byl kříž –
přestože nebyl oficiálně chráněn – přesunut
pouze kousek vedle, vně obvodu staveniště.
Několik dalších jednání na stejné téma mezi
zástupci jablonecké městské správy, investo-
rem a dodavatelem díla probíhalo ještě před za-
hájením prací v roce 2016. Konečným rozhod-
nutím bylo starou památku umístit přímo před
pomyslnou bránu Jablonce nad Nisou – ke kru-
hové křižovatce v Lukášově. 

Historie lukášovského kříže je – v porovnání
s ostatními zdejšími památkami – vcelku málo
košatá. Víme o něm pouze to, co je vytesáno do
jeho podstavce, a sice, že kříž nechal postavil
roku 1863 Ignaz Rieger. Ze starých map a vlas-
tivěd ale víme, že Riegerovi bývali jedním z nej-
významnějších lukášovských rodů, z něhož po-
cházeli zdejší šolcové čili obecní představení od
druhé poloviny 18. století až do zřízení obecní
samosprávy v polovině století devatenáctého.
Jedním ze známějších příslušníků této lukášov-
ské rodiny byl Ferdinand Rieger, který to v Pra-
ze dotáhl až na vyšehradského kanovníka a to
v jeho době znamenalo opravdu hodně. Z nověj-
ších rodáků je to pak Franz Rieger (1908–2006),

který do konce války v Jablonci pracoval jako
technický kreslič a vedoucí provozu; po válce
byl vysídlen a žil v Esslingenu. Vytvořil publi-
kace o umělcích z jizerskohorského podhůří
a v 90. letech se významně zasadil o záchranu

Domu česko-německého porozumění v Rýno-
vicích, který bývá někdy na jeho počest nazý-
ván také Riegerův dům – Riegerhaus. 

Pozemky jedné větvě rodu Riegerů byly
i u tzv. Krkonošské silnice, vedoucí od poloviny
19. století z Jablonce do Kunratic a Liberce.
A právě na nich, konkrétně na parcelách nále-
žejících k objektu č. 47, známého jako Koruna
(podle hostince Krone, který zde později býval),
byl postaven kříž na žulovém podstavci, zají-
mavý zakončením volutovou římsou. Do čelní
strany podstavce je vytesáno ozdobným zlace-
ným písmem: Du Opfer der Liebe / Du Glanz
der Tugend / Du Grunder des Glaubens / Du
Born der Weisheit / Vor dir steh ich beklommen /
Sei mir willkommen (Ty oběti milosti / Ty slávo
ctnosti / Ty základe víry / Ty prameni moud-
rosti / Před tebou pokorně stojím / Buď vítán)
a pod tím pak Errichtet von Jgnaz Rieger / Im
Jahre 1863 čili Zřízeno Ignazem Riegerem v ro-
ce 1863. Pod nápisem je, z ne zcela jasného dů-
vodu, vytesáno ještě jméno F. Hübner. Snad by
mohlo jít o pozdějšího donátora opravy památ-
ky; z historie se ví pouze to, že kříž roku 1934
opravil hostinský od Koruny, pan Anton Bauhof. 
Těsně předtím, než byla na jaře 2016 zahájena
stavba nové silnice z Liberce do Jablonce nad
Nisou, byl křížek odborně rozebrán a dočasně
umístěn na deponii v libereckém Harcově. V ro-
ce 2018 jej dostal do péče restaurátor Petr
Verich, který památku kompletně obnovil, vy-
čistil a zlatem ozdobil tělo Kristovo i nápis na
podstavci. Náklady ve výši 90 tisíc korun hradi-
lo ze svého rozpočtu město Jablonec nad Nisou.
Křížek byl poté skutečně umístěn co nejblíže ke
svému původnímu místu: k chodníku vedle
kruhového objezdu. Zde byl také 31. května
2018 v 17 hodin vysvěcen farním vikářem Josef
Peňázem. Společně s primátorem města Petrem
Beitlem také vysvětlili, co taková památka ved-
le moderní silnice může říci i současným li-
dem. V početné skupině přihlížejících přítom-
ných nechyběl ani Petr Kurtin, bez jehož úsilí
by se kříž, vítající opět Jablonečany při jejích
návratu domů do města, své záchrany možná
ani nedočkal. 

Marek ŘeháčekKresba Petr Ferdyš Polda

Riegerův kříž v Lukášově

Autor Dominik Strnad
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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.

1. července 1918, č. 177, strana 1, 2, V
Jablonec. Noční hlídač zlodějem. U firmy bra-
tří Jägerů se v poslední době ztrácely ze skladu
nitě a potraviny. Firma podala u policie udání
na neznámého pachatele. V krátké době zjistili
detektiv Behringer a strážmistr Nitsche zloděje
v osobě 55letého hlídače Antona Pilze z Kun-
ratic u Liberce. Na půdě jeho domku byly pod
senem ukryty věci v hodnotě 700 K. Pilz vnikl
do skladu vmáčknutým oknem a podával své
venku stojící ženě lup, který dávala do pytlů.
U Pilzů se našly také kozí a kočičí kožky, kus
hnacího řemene, několik zámků, nové šněrova-
cí boty, nové lakýrky a bílé dámské polobotky,
jejichž původ se jim nepodařilo vysvětlit.

2. července 1918, č. 178, strana 2, 3, 5, V
Jablonec. Rezignace starosty Adolfa H. Possel-
ta. „Vážená redakce, sděluji, že po dvouměsíční
dovolené již od 1. července neúřaduji. Odůvod-
nil jsem to už ve svých dopisech městské radě
21. dubna a 21. června svým onemocněním
a jeho následky.“

3. července 1918, č. 179, strana 1, 4, 6,
R a V
Bavorsko. Papírové šaty pro nebožtíky. Měst-
ské a obecní úřady dohlížejí na to, aby si oblé-
kačky mrtvých vyžádaly na obci papírové šaty
pro mrtvé, popř. vyměnily za jejich šaty z textilu. 

Španělská chřipka se již rozšířila po celém
Německu. V Berlíně je 3 000 nemocných, v Karls-
ruhe, Mannheimu a Ludwigshafenu postihla
jednu třetinu obyvatelstva. Vážné případy jsou
vzácné, zlepšení nastává po dvou až třech dnech.

20. července 1918, č. 196, strana 4, V
Smrt při pašování. Na slezské straně Krkonoš
blízko kostelíku Wang byl pohraniční hlídkou
zastřelen muž, který neuposlechl výzvy „Stůj“
a pokusil se uprchnout. Byl to vrchlabský paše-
rák Wuchberger. Vloni byl zadržen při pašová-
ní cigaret. Tentokrát u sebe neměl zboží, ale
4 000 marek a několik set rakouských korun.

Inzerát. Prodám kozu s kůzlátkem, nemám
čím krmit. Novoveská 9.

Inzerát. Pár silných a zdravých poníků, valáš-
ka a klisnu, prodá kvůli nedostatku krmení lev-
ně Hubert Stefezius, Podhorská 11.

21. července 1918, č. 197, strana 1, 3,
4, 5, 6, R a V
Jablonec. Kino Fortuna uvádí od 20. do 26. čer-
vence skvělou filmovou tragédii Noční motýl.

Jablonec. Prodej rusko-polských hus od 1. srp-
na. Naše město dostane příděl určitého počtu
hus (o váze asi 4 kg). Cena za kg živé váhy bu-
de 13–14 K. Přijímáme nezávazné objednávky
na radnici, 2. poschodí, dveře č. 21.

Jablonec. Divadlo uvádí operetu Čardášová
princezna. V hlavní roli hraje slečna Steine-
rová.

Jablonec. Městská rada oznamuje, že se letos
nekoná Anenská pouť.

29. července 1918, č. 205, strana 2, V
Generál Kornilov a tanečnice. Maďarský list
„Az Est“ přináší zprávu, že jeho manželkou je
Maďarka, Marischka Nyitrai, která vystupovala
v Moskvě jako varietní tanečnice. Kornilov se
do ní okamžitě zamiloval a prohlásil k přáte-
lům: „Tahle malá blondýnka bude mou ženou!“
– To nikdo nebral vážně. Příští den ji požádal
o ruku a konala se svatba. Na nějaký čas musel
odejít z armády, ale vrátil se, když vypukla rus-
ko-japonská válka. Marischka jej doprovázela
jako ošetřovatelka v lazaretu, v Mandžusku by-
la v zajetí dva roky. V době míru si často dopi-
sovali s její rodinou v Budapešti: bratr je la-
kýrníkem vagonů u elektrické dráhy, sestra se
provdala za inženýra. 

3. srpna 1918, č. 210, strana 1, 2, 9, R a V
Rusko. Car byl popraven tři dny předtím, než
Čechoslováci dobyli Jekatěrinburg. 

Jablonec. Tabačenky. Zákazník má prozatím
nárok na šest doutníků týdně, nebo na 18 ciga-

ret, 1/2 balíčku cigaretového tabáku nebo 1 balí-
ček dýmkového. V neděli mají trafiky zavřeno.

Inzerát. Přijmeme za úplatu dva nebo tři chlap-
ce do Rovenska do rodiny, kde se mohou naučit
česky. Dobré zaopatření. Informace u pana
Hauptvogela, Wiener Str. 6 (Pražská).

7. srpna 1918, č. 214, strana 1, 3, R a V
Rusko. Zatykač na Maxima Gorkého. Sovět-
ská vláda zastavila také jeho noviny Naša žizň.

8. srpna 1918, č. 215, strana 1, 4, 5, R a V
Moskva. Izvestije hlásí, že profesor Masaryk
dorazil do Vladivostoku. Čechoslováci, kteří po-
malu, ale jistě postupují , dobývají jedno město
za druhým, ruší sověty a rozpouštějí Rudé gardy.

Liberec. Ze soudní síně. Čtyřicetiletý Ernst
Schwedler z Janova přivodil těžké zranění hla-
vy biliárovou tyčí panu Augustovi Hübnerovi,
který v hospodě U Dubu kibicoval třem karba-
níkům. Vadilo to všem, ale Hübner otravoval
nejvíce Schwedlera, který neodbytného kibice
zranil tak, že se čtyři týdny léčil v okresní ne-
mocnici. Schwedler se bránil tím, že je nervóz-
ní a popudlivý a v okamžiku útoku byl nepří-
četný, což potvrdil soudní lékař a uznal to
i soud. Obžalovaný odešel bez trestu.

20. srpna 1918, č. 227, strana 4, 5, V
Jablonec. Dítě na návštěvě. Jablonecké děti na
ozdravném pobytu v Uhrách. Při odjezdu vládl
na našem nádraží trochu zmatek – 500 dětí se
loučilo s rodiči a sourozenci. S dětmi odjelo ta-
ké 20 osob dozoru z řad rodičů a učitelů. Si-
tuace se zlepšila v Liberci, kde děti dostaly po-
lední polévku a přestoupily do definitivního
vlaku, který přijal ještě další děti z Liberce
a okolí a zamířil s 1 200 osobami přes Turnov
a Pardubice do Brna. Noc byla trochu nepohodl-
ná – děti spaly všelijak – na podlaze, zkroucené
na lavicích i v sítích na zavazadla nad sedadly.
V osm ráno na Moravském poli na ně čekaly
kotle kávy – pak uháněl vlak do Bratislavy, kde
přivěsili k transportu ještě další vagon s potra-
vinami. Každé dítě totiž dostalo jako dar pro ná-
hradní rodiče 10 kg mouky a 1 kg cukru. Také
přistoupily dvě dámy z Budapešti se seznamy,
se kterými byl trochu problém. Na každé stanici
v Uhrách to bylo trochu jinak, než naplánováno
– ale všude přátelské přijetí, někdy i slavnostní
s bíle oděnými děvčátky a praporky, muzikanty
a vozy, které odvážely děti do okolních vesnic.
Poslední skupina dojela až do Nitry. Po příjezdu
bylo každé dítě zváženo a změřeno a těšíme se,
že se vrátí zdravé a veselé s přírůstkem váhy
domů. 
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 31. července 2018. Vyhod-
nocení 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 červnového kvízu: Jablonecká umě-

leckoprůmyslová škola byla založena roku
1880. V roce 1918 se stal jejím ředitelem malíř
a její dlouholetý pedagog Ernst Wenzel. Gra-
tulujeme výherkyni kvízu na červen, stala se jí
Žaneta Boučková.

Otázka na prázdniny
V roce 1918 byla vyrobena automobilová stří-
kačka, která je dnes chloubou jabloneckých ha-
sičů. Veterán, který je funkční a v pojízdném
stavu, je značky a typu:

a) Praga L
b) Praga RN
c) Praga V3S

Adolf Heinrich Posselt 
byl zvolen starostou 

v roce 1881 
a město spravoval 

až do 30. června 1918
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Musím se ve svých vzpomínkách opět vrátit
o mnoho let zpátky, do doby, když jsem v ro-
ce 1971 skládal státní zkoušku z ekonomiky
na VŠE v Praze. Byla to doba pokračující
politické normalizace a pro studenty z naše-
ho kruhu obzvlášť složitá. První dva roční-
ky s námi na přednášky a na cvičení chodil
velmi talentovaný student, náš kamarád Jan
Palach. Více se k tomu nechci rozepisovat.
Pamětníkům to stačí a nové generace se už
více dočtou v učebnicích dějepisu.

V době příprav na státnice nám vedoucí kated-
ry, docent Choma, s vážnou tváří radil, abychom
zapomněli, co jsme se učili v 1. a ve 2. ročníku
o Šikově ekonomické reformě a že máme být
opatrní, abychom neřekli něco, co se nemusí lí-
bit přísedícím v komisi. Byli jsme z toho zmate-
ní. Když už jsme ztratili ideály Pražského jara,
nechtěli jsme ztratit šanci ukončit pět let studia.
S napětím jsem šel na státnici a přál jsem si ně-
jakou ekonomicky neutrální otázku, kde bych
mohl uplatnit své znalosti a zároveň nemusel

papouškovat myšlenky normalizátorů. Měl
jsem štěstí. Vylosoval jsem si teorii cen. Cenová
problematika byla mojí oblíbenou disciplínou.

Vedoucím řídícím pracovníkem mincovny
jsem se stal v době, kdy už jsem měl více než
20 let podnikové praxe. Dávno jsem pochopil,
že cena výrobku je základem ekonomického
úspěchu. Zjednodušeně řečeno „co nejlépe na-
koupit a co nejlépe prodat“. Hokynářské „co
nejlaciněji nakoupit a co nejdráž prodat“ v min-
covní branži nefunguje. Otázka kvality, servisu,
bezpečnosti, platebních podmínek, důvěry
a spokojenosti zákazníka, to jsou faktory, které
když se nesprávně vyhodnotí, pak lze brzy oče-
kávat špatné zprávy. Trh nezná slitování.

Ačkoli jsem jako manažer spoustu pravomocí
delegoval na své podřízené, ceny vstupů a vý-
stupů jsem dělal výhradně sám. Abych se nedo-
pustil technických nebo technologických nepřes-
ností, konzultoval jsem s odborníky různých
specializací. Nad formální správností jsem se
radil s ekonomkou mincovny Marií Zatřepálko-
vou. Určitě jsem nebyl výjimkou mezi manaže-
ry, kteří se podobnými pravidly při obchodní
činnost řídili. Správnost svých teoretických
úvah jsem si pravidelně potvrzoval při každo-
ročních přípravách na smluvní jednání s doda-
vateli střížků a s naším hlavním odběratelem –
ČNB.

Ceny hotových mincí vyráběných pro ČNB
se staly díky řediteli odboru peněžního oběhu
Františku Vokatému doslova mojí novou spor-
tovní disciplínou. František byl mým mimořád-
ně fundovaným obchodním partnerem. Svým

založením je to sportovec, v mládí provozoval
lehkou atletiku, kterou si i po padesátce rád
zkusil na sportovních hrách ČNB. Svůj smysl
pro fair play ze sportu převáděl i do praktické-
ho života. Dalším jeho koníčkem jsou křížovky
a hádanky, kde se vypracoval až na předsedu
tohoto spolku v ČR. Ani já jsem v přátelských
rozhovorech Františkovi neopomněl zdůraznit
svého sportovního ducha, kterého jsem si
v mládí pěstoval jako aktivní volejbalista, po-
zději jako rekreační tenista.

Sport zmiňuji záměrně, neboť František mě
po mnoho let pravidelně vyzýval „na souboj“
v přípravě cen oběžných mincí, které byly
následně zakotveny ve smlouvách. Někdy se
jednalo o smlouvy pouze jednoroční, jindy až
pětileté. Tomu odpovídala hloubka přípravy
a složitost našich jednání.

První cenové návrhy mincí jsem pro ČNB
připravoval už v roce 1992, pomáhali mi ve ví-
deňské mincovně. Banka je akceptovala bez
připomínek. Jednalo se o nejlacinější hliníkové
nominály a bylo jich relativně málo. Navíc je
banka mohla snadno porovnat s cenami z min-
covny Hamburk, což byla řádově kvalita extra-
ligy oproti mému okresnímu přeboru.

Přípravě cen pro rok 1994 a léta následující
jsem musel věnovat mimořádnou pozornost.
Měl jsem k dispozici ceny střížků od obou do-
davatelů, mincovna byla stavebně dokončená,
razidla byla částečně z vlastní produkce a byl
stabilizován počet pracovníků ve výrobě. Když
jsem provedl první pracovní nástřel cen, které
pokrývaly náklady na střížky a leasingové
splátky nových lisů, odpisy strojních zařízení
a budov, náklady na razidla a splátky stavební-
ho úvěru u Komerční banky, byla hotová jen
první polovina práce. Složitá úloha mě čekala
při stanovení nákladů na mzdy a odvody, rov-
něž jsem už pouze profesním citem dopočítal
režie, do kterých jsem musel zakomponovat
i nějaký zisk, aby si na sebe mincovna začala
vydělávat.

U cenové tvorby oběživa zákony trhu platily
trochu zvláštně. Tržně se k nám chovali všich-
ni dodavatelé, ale měli jsme jen jednoho odbě-
ratele, který vůči nám představoval státní
zakázku. Jednalo se o modifikované tržní pro-
středí s nádechem monopolního postavení ze
strany zadavatele. ČNB si byla dobře vědoma,
že jsme pro ni postavili mincovnu bez koruny
jejich podpory. Na druhou stranu měli k dispo-
zici ceny konkurence, které nám oni, ani jejich
prvotní dodavatelé, nikdy neprozradili. Min-
covna s bankou proto jednala o cenách s velký-
mi obavami.

Moje žena na mě vždycky poznala, že se
chystám na cenová jednání s ČNB. Z práce
jsem domů chodil pozdě a unavený. Snažila se
moji situaci převést na legraci, posílit mi sebe-
vědomí a zvednout náladu. Namítal jsem, že
jednat s předsedou českých křížovkářů a há-
dankářů není vůbec jednoduché. Potřebuji
v cenách ukrýt zisk, který nesmí být příliš vidět,
což ale takový profesionální hádankář rychle
uhodne a snadno odhalí.

Můj oponent Ing. Vokatý byl rovněž velmi
zodpovědně připraven. Ve sportovní terminolo-
gii „měl natrénováno“. Dopingové kontroly
jsme se neobávali, musel jsem řídit podnikové
auto a František alkoholu nikdy neholdoval.
Výhodou mého soupeře bylo domácí prostředí.
Na mé straně byla výhoda prvního podání.
Předkládal jsem cenový návrh podpořený
množstvím analýz a rozborových tabulek.

O každém nominálu se jednalo zvlášť.
Začínalo se u hliníkových haléřových mincí.
Tam byla hlavní obava, aby se ceny neblížily
nominální hodnotě mince. Na to byl František
Vokatý mimořádně citlivý. Další nominály peč-

livě zkoumal a trvalo dlouho, než jsem proká-
zal oprávněnost svého návrhu. Často jsme se
přeli a dohadovali, když někomu chyběly argu-
menty, tak sportovně uznal, že právě teď dostal
gól, ale utkání tím nekončilo. Nejvíce jsem si
vážil toho, že naše jednání byla přísně věcná
a nikdy nepřerostla v osobní spor. Když jsme je
dovedli ke zdárnému konci, vždycky jsme si
podali ruku a s úsměvem jsme se rozešli.
Takové formy jednání mohou vést jen vyrovna-
ní soupeři, kteří vědí, že jedním dnem život ne-
končí a že se budou setkávat dál a budou řešit
nové situace. Františka Vokatého jsem si za je-
ho přístup nepřestal nikdy vážit.

Mé vzpomínání na cenovou tvorbu by nebylo
úplné, kdybych se nezmínil o tendrech, kterými
v průběhu let ČNB chtěla přimět mincovnu
k racionálnějšímu způsobu tvorby cen oběž-
ných mincí. Pro okolní zahraniční mincovny to
bylo velké překvapení. Nebylo zvykem, aby
centrální banky vyhlašovaly mezinárodní tend-
ry na výrobu oběživa, když mají ve své zemi
mincovnu. Ihned mi volali ředitelé mincoven,
že je naše centrální banka oslovila. Nechápali,
proč se ČNB ke své mincovně takto chová.
Musel jsem jim vysvětlit, že my jsme privátní
mincovna a ČNB k nám přistupuje pouze jako
ke svému obchodnímu partnerovi. Vyšší národ-
ní zájmy zde nejsou a centrální banka v ČM ne-
má majetkovou účast, přestože jí byla nabíze-
na. Ředitel peněžní sekce dr. Surga nám často
říkal: „Banka k vám necítí a nemá žádné ma-
teřské povinnosti.“ Zkrátka tržní konkurenční
prostředí.

Zahraničním účastníkům tendru bylo vysvět-
leno, že ČNB z principu nemá zájem změnit
dodavatele oběživa, ale pouze vytváří tlak na
ceny. Tendrové řízení a snaha získat státní za-
kázky přineslo do ČM novou kvalitu. Majitelé
mincovny rychle pochopili, že bez zakázek
ČNB by jejich nová investice ztratila smysl a ce-
novým přípravám pro tendrová řízení jsme
museli dát absolutní prioritu. Výše ceny mincí
byla hlavním kritériem pro úspěch v soutěži.
Velké pochopení jsme našli u našich dodavate-
lů střížků, kteří se začali chovat velmi opatrně,
aby spolu s námi neztratili solventního a ná-
ročného zákazníka.

Po čase ČNB pravomoce uzavírání smluv
s mincovnou vyčlenila z výhradní působnosti
peněžní sekce a hlavní roli přisoudila sekci
správní, která si na pomoc ještě přizvala sekci
rozpočtovou. Ze sportovních klání s Františkem
Vokatým se najednou stala nepříjemná úředni-
čina, která nabrala formu státních zakázek se
všemi náležitostmi. Uspět v těchto tendrech by-
lo mou bezvýhradnou povinností, kterou jsem
naštěstí vždycky splnil. Pro mě osobně se tím
mnoho změnilo. Jednání o cenách ztratila spor-
tovního ducha, ve kterých se nevítězí, ale je
nutné pouze uspět.

V příští kapitole si přečtete, jak se razí stříbrné
pamětní mince

Jan Vízek, bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 13./

František Vokatý, Leopold Surga 
a Marie Zatřepálková v prostorách 

České mincovny, foto archiv J. Vízka 

Jan Vízek a František Vokatý na tenisovém kurtu, 
foto archiv J. Vízka


