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příloha Jabloneckého měsíčníku – září 2018

Neúnavným propagátorem železnice do Jab-
lonce byl tehdejší jablonecký starosta Josef
Pfeiffer, který se jí ale nedožil. Dne 1. 7. 1875
alespoň vznikla železnice Železný Brod–Tan-
vald podle jednotných předpisů jako Pardubic-
ko-liberecká dráha. Kategorie místních drah
v té době neexistovala, a to byl problém pro
Jablonec. V komplikovaném horském terénu že-
leznice podle tehdejších podmínek představo-
vala četné neufinancovatelné umělé stavby. 

Situaci změnil roku 1880 nový zákon o želez-
nicích nižšího řádu, který zaváděl technické
i provozní úlevy pro místní dráhy, zároveň fi-
nanční podporu státu na jejich budování. Do
dalších aktivit za železnici se vložil i jablonecký
starosta Adolf Heinrich Posselt, ale stále se

i přes vyhlášenou veřejnou sbírku nepodařilo
zajistit potřebné finance. Až akciová společnost
místní dráhy Liberec–Jablonec nad Nisou–Tan-
vald (Reichenberg–Gablonz–Tannwalder Eisen-
bahn, RGTE) zahájila práci s kapitálem, který
nestačil, ale v polovině září 1887 došlo k uza-
vření smlouvy mezi c. k. Zemskou bankou
a stavebním podnikatelem, vrchním inženýrem
Sternem. 4. října 1887 tak byl proveden slav-
nostní výkop a tento den je počátkem budování
naší železnice.

Vznikala jako typická místní dráha s maxi-
málním možným přizpůsobením trasy terénu,
s oblouky o poloměru 150 metrů, ale přesto se
nevyhnula umělým stavbám. Z těch větších to
jsou most v Zeleném údolí a tunel pod Žižko-

vým Vrchem o délce 68 metrů. První úsek trati
z Liberce do Jablonce se stavěl zhruba jeden
rok a slavnostní okamžik otevření přišel 25. lis-
topadu 1888, kdy byl v 9 hodin vypraven vlak
z Jablonce nad Nisou do Liberce. Následující
den začal veřejný provoz, který zajišťovala spo-
lečnost Pardubicko-liberecká dráha. 

Už první rok bylo dosaženo extrémně vyso-
kých výkonů, čistý výnos šokoval, a tím naše
železnice získala první místo mezi tehdejšími
místními drahami v monarchii. Díky tomu mi-
nisterstvo obchodu rozhodlo, že v rámci pro-
dloužení dráhy do Tanvaldu bude vybudována
také odbočka ze Smržovky do Josefova Dolu. 

Další úseky tratí byly dokončeny a otevřeny:
12. 7. 1894 z Jablonce do Lučan nad Nisou,
11. 10. 1894 Lučany–Smržovka–Tanvald, 15. 10.
1894 Smržovka–Josefův Důl a 30. 6. 1902 Tan-
vald–Kořenov. 1. 10. 1902 dorazil do dnešního
Kořenova z druhé strany od říšské hranice prv-
ní pruský vlak. Mezinárodní spojení výrazně
zkrátilo přepravní vzdálenost pro vývoz tex-

tilních a sklářských výrobků, dráha přitom umož-
nila přímý dovoz surovin pro sklárny a na Li-
berecko a Jablonecko proudilo levnější a přitom
kvalitnější uhlí z hornoslezské pánve, které při-
spělo k výraznému růstu zdejšího průmyslu. 

Dne 7. 2. 1900 vzniklo zajímavé tramvajové
propojení jabloneckého nádraží s nádražím
v Rychnově u Jablonce n. N. díky zahájení pro-
vozu tramvaje z dnešního Mírového náměstí do
Rychnova a cca 400 metrové odbočce k jablo-
neckému nádraží Nádražní ulicí. Rovněž jablo-
necké dolní nádraží, tehdy Jablonec Brandl,
získalo tramvajové napojení, když 2. 4. 1900
přijela k mostu přes Nisu u Brandlu tramvaj
z dnešního Mírového náměstí a 5. 9. 1900
vznikla nákladní tramvajová trať od Brandlu do
Rýnovic. Předtím byla 5. 5. 1900 prodloužena
tramvajová trať až na nádraží Jablonec Brandl,
kde od 19. 9. 1903 začalo sloužit překladiště
mezi železnicí a tramvají, fungující téměř šest
desetiletí.

Pokračování článku o historii železnice při-
nese další číslo měsíčníku. 130. výročí železni-
ce si připomeneme jízdami zvláštních parních
vlaků vedených parní lokomotivou 310.0134,
které vyjedou na trať Liberec–Jablonec n. N.
v sobotu 29. září, a to protokolární vlak v 9.50
z Liberce s příjezdem do Jablonce v 10.40 ho-
din. Ve 13.12 a 15.12 odjedou z Jablonce vlaky
na dolní nádraží a zpět, ve 13.12 a 15.12 z Jab-
lonce do Vesce a zpět s možnou prohlídkou
areálu Vratislavické kyselky. Další podrobnosti
a program oslav budou na webu města.

Lukáš Pleticha, Jindřich Berounský 

130 let železnice
v Jablonci nad Nisou
Jablonec figuroval už v plánech na vybudování první železniční tratě na severu
Čech z Pardubic do Liberce, která byla dokončena 1. 5. 1859. Nakonec spojovacím
bodem s touto železnicí pro město se po 29 let stala železniční stanice Rychnov
u Jablonce nad Nisou, kam se dojíždělo dostavníky, drožkami a těžkými povozy.

Jablonecké nádraží před pokládkou kolejiště v roce 1888, foto archiv Pavel Vurst

Dnešní Jablonec n. N. dolní nádraží v roce 1915, 
dříve Jablonec n. N. Brandl, foto archiv Boveraclub

Jablonecké nádraží v roce 1938, foto archiv Pavel Vurst
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■ Jablonecké maličkosti XXVIII.

Milé chvíle jsem strávil u přítele fotografa
a jabloneckého patriota Siegfrieda Weisse
a jeho paní Inky v Seidlově koutě čili posta-
ru Seidlecke v Růžové ulici. Krásně a pečlivě
zpracované rodokmeny svých předků z ně-
mecké i české strany mi Sigi ukazoval a lásky-
plně vzpomínal na svoje zvěčnělé příbuzné,
kteří za svých životů ovlivnili vzhled tohoto
kousku Jablonce. Třeba tak, že zde zanechali
jednu z nejkrásnějších soch sv. Jana z Nepo-
muku široko daleko.

Vysoká socha sv. Jana Nepomuckého stojí na
rohu zahrady u domu č. 8/871 v Malé ulici,
přesněji na její křižovatce se Sokolí ulicí, podle
níž je dnes také někdy označována jako sv. Jan
v Sokolí. Navíc postavení sochy na tomto místě
kdysi asi zavdalo příčinu pro pojmenování sou-
sední ulice Jánské čili Johannesgasse, která
vedla odspodu od Nisy přímo k soše. Možná by
různým dohadům o původu tohoto názvu za-
bránilo, kdyby byla tato strmá ulice kdysi vhod-
něji pojmenovaná Johannisgasse čili Svatoján-
ská, ale těžko dnes dávným Jablonečanům mluvit
do pojmenování jejich zašlého světa.

Socha ze světlého pískovce, pocházející patr-
ně z některé dílny v Pojizeří, je velice zdařilou
ukázkou pozdně barokního, snad již lehce ro-
kokového sochařství. Tvůrce díla bohužel není
znám a dokonce se ani neví, jestli socha ne-
vznikla ještě dříve, než ji na svém pozemku
nechal v roce 1752 postavit hospodář a snad
i švec Josef Johannes Seidl (1782–1831). Je to
až k nevíře, ale byl to praprapradědeček Sieg-
frieda Weisse. 

Jde o krásné sochařské dílo, popravdě řeče-
no: spíše lidově pojatého Nepomuka u mostu
přes Nisu na Ovocném trhu socha v Sokolí uli-
ci převyšuje svým uměleckým ztvárněním
o několik tříd. Dílo je navíc značně členité,
a proto působí monumentálně. Na dvou pískov-
cových stupních u země spočívá nízký sokl, na
kterém pak stojí hranolovitý dřík ozdobený za-
vinutými volutami a řetězy květin; navrchu je
pak mohutná římsa. Výše je umístěn ozdobný
podstavec, na němž pak stojí sama kamenná
postava světce. Ta je pojata vcelku neobvykle:

výjev působí, jako kdyby svatý Jan Nepomucký
napůl stál a napůl klečel na mohutném mraku,
z něhož vystupují hlavičky dvou andílků. V levé
ruce drží biret a v pravé ruce pak křížek; okolo
jeho hlavy byl železný kruh svatozáře s pěti zla-
tými hvězdami, v posledních letech spadlý tak
komicky nešťastně, že působil jako obruč na-
vlečená na Janův krk. 

Díky Sigimu Weissovi toho dost víme o rodu,
který sochu postavil a po dlouhá léta udržoval.
Seidlovi (za starých časů se také někdy psávali
Seydlovi) získali v roce 1721 tzv. čtrnácté jablo-

necké hospodářství, jehož pozemky se táhly od
Nisy až do tzv. Katzenlochu čili Kočičí díry, která
se nacházela zhruba v prostoru za tratí v ulici
U Brusíren. Seidlovi zde nejprve žili jen v rodo-
vé chalupě č. 277/14, která dodnes, byť značně
přestavěná, stojí v Růžové ulici a stále zčásti
nese číslo starého hospodářství. Později si jed-
notliví členové rozvětveného rodu postavili svo-
je domky výše, v nejvyšší části dnešní Růžové
ulice. Téměř celé území starého Seidlova grun-
tu pak bylo na přelomu 19. a 20. století postup-
ně rozparcelováno a zastavěno. Jako svědci nej-
starších časů zde zůstala jen stará chalupa
č. 277 a na dohled od ní poté ještě naše socha
svatého Jana, která tu kdysi sloužila za jakési
hraniční znamení. To za starých časů oddělova-
lo Seidlovo hospodářství od pozemků rodu
Rößlerů, které se rozprostíraly při cestě vedou-
cí v trase dnešní Sokolí ulice z údolí Novoves-
kého potoka, zvaného tehdy Rauschendes
Wasser čili Čilá voda. Socha později připadla
k domu č. 871, kde se postupně ztrácela v zele-
ni, která ji téměř pohltila. Naštěstí byla po vál-
ce prohlášena za kulturní památku a jako tako-
vé se jí dostalo alespoň nejnutnější ochrany.
Bohužel zub času si na měkkém pískovci i že-
lezných částech díla za dobu jejich existence
pořádně zařádil. Naštěstí nedávno došlo k do-
hodě mezi paní Šikolovou, jíž socha patřila,
a městem; svatý Jan tak byl převeden do majet-
ku Jablonce nad Nisou a magistrát hned začal
připravovat jeho důkladnou opravu. Tu pak
s podporou státního a městského rozpočtu v ro-
ce 2018 prováděl kameník a restaurátor Petr
Verich. 

Kamennému Janovi se tak opět dostalo fešác-
ké podoby, kterou míval v časech, kdy jej na
okraj svých luk postavil Josef Johannes Seidl.
V okolí sochy se ale od těch dob změnilo hodně.
Dávno zmizeli Seidlovi ze svého rozlehlého
hospodářství. Jen Josefův praprapravnuk Sieg-
fried Weiss dodnes žije v místech, kde kdysi je-
ho předkové kosili trávu a šili boty. Toto v na-
šich krajích nepříliš obvyklé propojení barokní
sochy a živého člověka mne nepřestává fasci-
novat. 

Marek Řeháček

Svatý Jan v Sokolí ulici

Kresba Petr Ferdyš Polda

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. září 1918, č. 240, strana 1, 3, 7, V
Západní fronta. Včera večer začala po dělostře-
lecké přípravě jižně od Oise další bitva infanterie.

Rusko. Atentát na Lenina byl hlavním cílem
spiknutí, jehož centrum je v Nižním Novgo-
rodu, kde se koncentrují kontrarevoluční síly.
Lenin mluvil v pátek večer v Michelsonově to-
várně na předměstí Moskvy. Po schůzi jej za-
stavily dvě ženy a během rozmluvy na něj tři-
krát vystřelila nějaká dívka. Zasáhla ho na paži
a na zádech, Lenin byl okamžitě odvezen do
Kremlu. Jeho stav prý není vážný.
Atentátnicí byla Fanny Kaplanová (10. 2. 1890–
3. 9. 1918).

Jablonec. Boj proti černému trhu s obilím.
Úroda je sklizena a venkov je zaplaven chtivý-
mi jedinci, kteří nutí sedláky, aby jim prodali
obilí – to však bude chybět při povinných do-
dávkách. Šmelináři budou přísně potrestáni po-
kutami a vězením.

Inzerát. Koupím revolver s municí, ruční lis,
sekáček, stolní váhu, pasířské nástroje. Adresa
v redakci.

10. září 1918, č. 248, strana 1,3, 4, V
Rusko. V Nižním Novgorodu má být zřízen
koncentrační tábor pro 5 000 osob. Osoby bu-
dou sloužit jako rukojmí proti povstáním bělo-
gvardějců.

Petrohrad. Masové popravy. Za vraždu velitele
Čeky Mojseje Urického bylo popraveno 512
kontrarevolucionářů. Jména zatím nebyla zve-
řejněna. Pokud dojde k dalšímu atentátu, budou
zastřeleni další rukojmí z připraveného sezna-
mu, na kterém je 121 jmen bývalých promi-
nentů carského režimu, mezi nimi i velko-
knížata. 

Jablonec. Pocta pro bývalého starostu Adolfa H.
Posselta. Úřadující městský rada Franz Lucke
navrhl, aby Posseltovi byla udělena za 37 let věr-
né služby městu doživotní roční renta 6 000 K
a titul emeritní starosta (Altbürgermeister).
Rada návrh jednomyslně schválila.

Volba nového starosty Karla R. Fischera.
Obdržel 32 z 33 hlasů. Nový starosta v nástup-
ní řeči poděkoval svému předchůdci a slíbil, že
v současné temné době, která však nepostrádá
jistou naději, se bude snažit řešit zejména sta-
rosti se zásobováním potravinami, oděvy na zi-
mu a surovinami pro jablonecký průmysl.

19. září 1918, č. 257, strana 2, R
Vídeň. Požár v muniční továrně Wöllersdorf.
Požár vznikl v ohromné tovární hale, přičemž
bylo zraněno nebo usmrceno velké množství
dělníků. Příčiny se vyšetřují.

20. září 1918, č. 258, strana 1, V
Praha. Muzeum knoflíků H. Waldese v Praze-
Vršovicích bude veřejnosti otevřeno 25. září.

21. září 1918, č. 259, strana 1, 2, 5, R a V
Rusko. Revolverový atentát na Trockého byl
spáchán ve městě Svjašsku, kde byl na inspekč-
ní cestě. Byl postřelen do levého ramene.

Moskva. Byl zřízen Řád rudého praporu –
i když byly předtím všechny řády zrušeny.

Inzerát. Stůj – kam jdeš? Do hostince Lesní zá-
tiší, Na hutích 45. Dnes večer nabízejí švestko-
vé knedlíky s bílou kávou! Zdvořile zve paní
hostinská.

Rusko. Po Rusi teď chodí falešní carové a vy-
právějí, jak zázrakem unikli popravě. Následují
je zástupy venkovanů. Největší úspěch má je-
den podvodník působící v okolí Nižního Novgo-
rodu, kterého doprovázejí popové. Drží mystic-
ká kázání a slibuje pád bolševiků a vrácení mo-
narchie. Vláda prý vypsala odměnu 1 milion
rublů za jeho zadržení.

22. září 1918, č. 260, strana 1, 2, R
Rusko. Čechoslováci se zmocnili ruského
státního pokladu. Není to jen veškeré zlato
z bank v Moskvě a v Petrohradu, ale také zlaté
a stříbrné pruty.

Liberec. Neštěstí v zoologické zahradě. Šest-
náctiletý učeň Ernst Punzmann z Mimoně
opravoval zadní stranu medvědí klece. Jeden
z medvědů chytil nešťastníka za levou ruku
a rozdrásal ji tak, že mu musela být po převozu
do nemocnice od lokte dolů amputována.

25. září 1918, č. 261, strana 1, 3, V
Italská fronta. Včera zaútočili naši na zákopy
na Dosso Alto, které bránili českoslovenští le-
gionáři. Většina z nich utrpěla zasloužený ko-
nec.

USA. Blondýnky nebo brunetky? Úřední listy
z Washingtonu tvrdí, že brunetky jsou výkon-
nější na všech pracovních místech. V jistém
podniku zaměstnávají 300 brunetek. Je jasné,
že jsou blondýnky rozhořčeny. Jeden americký
list míní, že brunetky jsou ve vážných věcech
lepší, ale blondýnky mají úspěch se svou stále
dobrou náladou, humorem a pružností.

27. září 1918, č. 265, strana 5, V
Vídeň. Ze soudní síně. Obžalovaná hraběnka
Francisca Desfours-Walderode se dopustila
urážky železničního úředníka. Chtěla totiž pro
sebe ze zdravotních důvodů přednostní vstu-
penku na peron a hned při vstupu do kancelá-
ře byla agresivní. Když ji úředník napomenul,
vykřikla „Mizerní plebejci!“. Hraběnka zapíra-
la, chtěla dokonce přísahat na kříž, ale byla
usvědčena. Pak se omluvila svou nervozitou
a rozčílením. Byla odsouzena k pokutě 100 K
nebo ke 14 dnům vězení.

30. září 1918, č. 267, strana 5, 8, V
Jablonec. Náhlé úmrtí. Dnes odpoledne chtěl
bývalý ředitel pošty Franz Halberstadt, který
bydlí v Mlýnské ulici, jet vlakem do Liberce. Na
cestě k nádraží se zhroutil poblíž hlavní pošty
mrtev k zemi. Přivolaní lékaři konstatovali jako
příčinu srdeční mrtvici.

Bulharsko zažádalo o příměří, případně o mí-
rová jednání. Hlavní velitel armády nabídl vy-
slání parlamentářů ke generálovi Franche
Duperdymu. Velitel orientální armády odpově-
děl, že vojenské operace nezastaví, dokud ne-
budou známy podmínky.

Jablonec. Mimořádný výdej petroleje pro
živnostníky. Zájemci nechť se dostaví 1. října
na radnici, místnost č. 17, pro poukázky. Upo-
zorňujeme, že cena bude výrazně vyšší než ze
státních dodávek.

Inzerát. Slibuji 100 korun odměny tomu, kdo
mi oznámí jméno osoby, která mne udala u fi-
nančního úřadu kvůli obchodu se zahraničním
tabákem a tvrdí, že mne viděla ve středu večer
v Liberci s balíkem tabáku. Kamil Fleisch-
mann, Grenzgasse 26.

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. září 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
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. Správná
odpověď z prázdninového kvízu: V roce 1918
byla vyrobena automobilová stříkačka, která je

dnes chloubou jabloneckých hasičů. Veterán,
který je funkční a v pojízdném stavu, je značky
a typu: Praga L. Gratulujeme výhercům prázd-
ninového kvízu, kterými se stali Jan Šafařík,
Miroslav Sameš a Jiří Netopil.

Otázka na září
Vznik Československa v říjnu 1918 přinesl da-
leko příznivější prostředí pro rozvoj českého
školství. Ustalo pronásledování rodičů, kteří dá-
vali své děti do české školy, počet žáků vzrostl.
Otevření první jablonecké české školy v roce
1889 je spojeno se jménem:
a) Josef Ressel
b) Josef Florián
c) Antonín Chvojka

O zobrazení atentátu na Lenina se pokusilo několik 
sovětských umělců. 

Pokus o atentát na Lenina líčil Vladimír Pchelin.



(IV)

historie – památky – kultura – zajímavosti září 2018

Vznik české měny v roce 1993 znamenal no-
vé bankovky a oběžné mince, na které si lidé
velice snadno zvykli. Jen sběratelé si uvědo-
mili, že je nutné si uschovat staré českoslo-
venské drobné na památku, protože už se
nikdy nebudou nově emitovat a všechny,
které ČNB stáhne z oběhu, skončí v hutích
a stanou se obecným kovem k průmyslové-
mu využití. Uschovávat staré neplatné min-
ce jako nějaký poklad má možná smysl pro
generace, které je objeví tak nejdříve po 300
letech. To historici budou psát, že Českoslo-
vensko bylo jen krátká dějinná epizoda
dvou malých národů ve střední Evropě.

Historický odkaz mincí z drahých kovů se na-
plňuje rychleji. Svou nominální hodnotu ztrá-
cejí zcela výjimečně, spíš naopak. Ani jejich
sběratelská hodnota nepodléhá zkáze. Navíc
stříbrné mince jsou většinou malým umělec-
kým dílem, zpravidla portrétním, případně vy-
jadřují konkrétní historickou událost.

ČNB se rozhodla emitovat pamětní stříbrné
mince nominálu 200 Kč již v prosinci 1993 na
počest 1. výročí schválení Ústavy České repub-
liky. Vyhláškou z 1. 10. 1993, č. 261/1993 Sb. by-
ly stanoveny základní technické parametry:
• tvar: kulatý
• kov: stříbro AgCu 900: 100 (plus – mínus 0,5 %)
• průměr: 31,00 mm (plus – mínus 0,10 mm)
• síla: 2,20 mm (plus – mínus 0,10 mm)
• hmotnost: 13,00 g (plus – mínus 0,13 g)
• hrana: běžná kvalita – vroubkovaná,

250 vroubků, špičková kvalita – hladká.
Ve veřejné soutěži zvítězil návrh mladé vý-

tvarnice Jitky Jelínkové z Jablonce. Jak symbo-
lické. Nová jablonecká mincovna v té době
dělala své první dětské krůčky a na ražbu ze
stříbra nemohla ani pomyslet. Razidla na obě-
živo stále nakupovala v cizině a lis potřebné to-
náže neměla k dispozici. ČNB nechala proto
stříbrnou minci razit v Münze Österreich ve
Vídni.

V mincovně jsme se zatím pilně snažili zvlád-
nout technologii výroby razidel pro haléřové
nominály z hliníku a spřádali jsme plány. Jako
jeden z hlavních úkolů pro rok 1994 jsme si
stanovili zvládnout přípravné práce tak, aby-
chom koncem roku byli schopni razit pamětní
stříbrné mince. Chtěli jsme se co nejdříve
v očích ČNB stát opravdovou mincovnou.
Slovní spojení „ražebna mincí“, jak nás ještě
počátkem roku 1994 ČNB nazývala, provokova-
lo k velké aktivitě. Věděli jsme, že oprávnění
honosit se titulem mincovna znamená umět
něco víc a ražba stříbrných peněz je opravdový
Meisterstück.

Centrální banka si rychle odzkoušela, jaká
úskalí přináší ražba mincí v cizině. Nejprve ve
Vídni, pak v Royal Mint Llantrisant ve Velké
Británii a ve Státní mincovně v Kremnici. Ne-
vím, jaké s jednotlivými výrobci učinila zkuše-
nosti. Brzy ale bylo zřejmé, že by v Praze byli
rádi, kdyby jejich pamětní ražby co nejdříve
probíhaly v Jablonci. Moc nás potěšilo, když

ČNB vydala pokyn k přípravě na pamětní raž-
by. Ve spolupráci se svými nejbližšími spolu-
pracovníky, Vítkem a Pazourem, jsem pro pora-
du vedení vyčíslil nutné investiční náklady
k rozjezdu nové výroby. Fungující výroba oběži-
va byla dostatečným argumentem pro generál-
ního ředitele Bižuterie, a. s., a jeho náměstky,
a tak jsem bez výhrad nový projekt ve vedení
firmy obhájil. Hlavní investicí byl nákup nové-
ho mincovního razicího lisu tonáže 360 tun od
firmy Gräbener. Nepožadoval jsem peníze
z rozpočtu společnosti, neboť Gerža z CAC
Leasing Praha nový stroj rád zafinancoval.

Kontaktovat W. Franka od Gräbenerů nebyl
problém. Zkušenosti z nákupu mincovních lisů
nás také opravňovaly ke zdravému optimismu,
že vše dobře dopadne. Pouze jsem zdůrazňoval,
že instalaci a oživení lisu přímo v provozu min-
covny musí provádět jiný pracovník než ten,
kterého si pamatují jablonecké lehké slečny
z léta roku 1993. Tuto podmínku Frank s úsmě-
vem a pochopením přislíbil. Dohodnutá cena
lisu činila skoro 20 milionů korun.

Druhou podmínkou pro úspěch nové ražby
bylo zvládnutí výroby razidel. Razidla pro raž-
bu ve standardním provedení už si na začátku
roku 1994 mincovna pro oběžné nominály
uměla vyrábět. Problém byl u razidel pro špič-
kovou kvalitu, v mincovní hantýrce proof.
Jedná se o kombinaci matu a zrcadlového les-
ku, který vznikne ražbou na mincovním poli.
Vyrobit takové razidlo vyžaduje speciální tech-
nologické postupy, mnoho znalostí a zkušenos-
tí. Úplnou alchymií pak je galvanické nanášení
vrstvy chromu na povrch razidla, bez níž nelze
dosáhnout požadovaného lesku mincí. Hledat
v tomto směru vlastní cestu by trvalo příliš
dlouho a nás tlačil čas. Učili jsme se ve Vídni.
Cestu jsme už měli prošlapanou a rakouská
mincovna se k nám chovala velice vstřícně.
Generální ředitel Berger a jeho zástupce Meyer
v nové české mincovně rozpoznali budoucího
velkého zákazníka. Věděli, že když naše nástro-
jaře naučí vyrábět proofová razidla a techni-
kům prozradí, co všechno technologie výroby
razidel vyžaduje, mají zajištěn odbyt polotova-
rů – stříbrných střížků na hodně let dopředu.
My jsme do té doby netušili, že vídeňská min-
covna patří k největším zpracovatelům mone-
tárního stříbra a zlata na světě. ČNB je zároveň
ujistila, že do budoucna u nich hodlá zpracová-
vat své zásoby drahých kovů na mincovní polo-
tovary.

Své dobré vztahy s Vídní ČNB potvrdila také
tím, že první dvě pamětní mince 200 Kč s moti-
vem 1. výročí schválení Ústavy České republiky
a 650. výročí založení pražského arcibiskupství
a položení základního kamene ke katedrále
svatého Víta si nechala razit právě zde. Stříbro
ČNB dodala ze svých rezerv. Nelze nevzpome-
nout, že za sekci peněžní ČNB jednal přede-
vším dr. Jaroslav Moravec. Tento bankovní ex-
pert nás často do Vídně doprovázel a rád nám
předával své bohaté znalosti. Byli jsme vníma-
vými žáky. Probíral jsem s ním nejen odbornou
problematiku, ale stal se mým vděčným diskuté-
rem v oblasti společenského života, který vždy
Jaroslav vnímal v širších souvislostech. Kdy
jsme si spolu začali tykat, si už nevzpomínám,
ale postupně jsme se stali trvalými přáteli.

Instalace nového medailového razicího lisu si
v mincovně vyžádala nezbytné stavební úpravy.
Bylo nutné vytvořit uzavřený prostor se speciál-
ními filtry, které by zaručovaly čistotu vzduchu
srovnatelnou s prostředím operačního sálu.
Důvod byl prostý. Ražba hliníkových mincí za-
těžuje okolní prostředí množstvím jemného
prachu, což nejen zdravotně obtěžuje obsluhu
lisu a tyto emise by znemožnily ražbu proof.
Potřebný zrcadlový lesk by nevznikl.

Realizaci s velkým osobním nasazení připra-
voval Mirek Vítek. Vymínil si, že medailový lis
bude mít oranžovou barvu, zatímco lisy min-
covní jsou zelené. Úkoly Pepy Pazoura byly mé-
ně nápadné, ale o to důležitější. Výroba proofo-
vého razidla je mimořádně náročná. Zkoušely
se nové písky pro matování razidel. Bylo nutné,
aby rytci zvládli složitou techniku prořezávání
jemné fólie na místech, která budou krýt lesklé
chromované plochy při pískování. Všichni se
rychle učili. Ani já jsem nezůstal stranou toho-
to procesu. Mé úkoly však byly úplně jiné.

Smluvní vztahy s dodavatelem medailového
lisu představovaly obvyklé rituály. Technická
problematika se řešila vždy věcně se smyslem
pro cílené perfektní fungování. Cenové otázky
naopak vyvolávaly patřičné emoce, ale jejich
řešení vzniklé napětí následně uvolňovalo.
Nikdo nebyl vítězem ani poraženým, takovým
byl W. Frank obchodním virtuosem.

Dohodnout s ČNB ceny za ražbu pamětních
stříbrných mincí nebyl lehký úkol. Přípravě
jednání s Ing. Vokatým jsem věnoval značnou
pozornost. Na cenách pro ražbu ve standard-
ním provedení, která se příliš neliší od oběž-
ných mincí, jsme se snadno dohodli. Zásadní
rozdíl však byl u ražeb ve špičkovém provedení
– proof. S razidly se musí zacházet s mimořád-
nou opatrností a jejich samotný vznik vyžaduje
vykonání více jak 40 operací. Odlišná je i ražba.
Do razicího kroužku v lisu se ručně zakládá
pouze jeden střížek a razí se na několik úderů
po sobě, zpravidla na tři a více, podle výšky re-
liéfu.

Životnost razidla se počítá pouze na 100 do-
brých mincí. Kontrola kvality ražby je mimo-
řádná a vysoká zmetkovitost musí být zakalku-
lována předem do cen. Přesvědčit Františka
Vokatého o všech těchto zvláštnostech a pro-
mítnout je do ceny stříbrné dvoustovky byl ná-
ročný úkol. Jako vždy jsme se ale nakonec do-
hodli.

Banka rozhodla, že první stříbrnou pamětní
mincí, kterou ČM razí, bude Ochrana a tvorba
životního prostředí. Autorem sádrového mode-
lu je akademický sochař Ladislav Kozák. Den
emise byl stanoven na 30. 11. 1994. Pro ČM to
byla velká výzva. Výsledkem experimentů
a především zásluhou rytců v čele s Ivanem
Emanem se koncem září v mincovně zrodily
první odražky. Byli jsme nadšeni. Ražby v pro-
vedení standard i proof byly opravdu zdařilé.
ČNB je bez výhrad schválila a dala písemný
souhlas k zahájení hromadné výroby v obou
kvalitách.

Celkem bylo u této pamětní mince vyraženo
20 541 kusů v běžné kvalitě a 1 997 kusů ve
špičkové kvalitě. Mimořádný zájem sběratelů,
kteří tuto ražbu rychle vykoupili, svědčí o tom,
že se jedná o opravdový unikát.

V příští kapitole si přečtete, jak se razí zlaté pa-
mětní mince

Jan Vízek, bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 14./

Stříbrná pamětní mince, foto Jan Vízek, ml.Stříbrná pamětní mince, foto Jan Vízek, ml.


