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O tom, že Jablonečtí se ze vzniku nového státu
úplně neradovali, jste si mohli přečíst v minu-
lém čísle měsíčníku v článku archiváře a histo-
rika Jana Kašpara. Snad i proto je pro Jablonec
nad Nisou větším tématem nejen letošního
podzimu konec první světové války. Však pří-
pravy na sté výročí, stejně jako opravy a úpra-
vy památníků na tento válečný konflikt začaly
už před rokem, či dokonce dvěma. 

V první světové válce zahynulo nebo zmizelo
téměř 900 jabloneckých mužů, Jablonec měl
v té době cca 30 tisíc obyvatel, a tak se dá říci,
že válka poznamenala téměř každou rodinu.
Památníky připomínající válečné oběti se stavě-
ly začátkem 30. let nejen v samotném Jablonci,
ale i v okolních vesnicích, které jsou dnes ne-
dílnou součástí města. Dodnes se dochovaly na
Dobré Vodě, na Vrkoslavicích nebo v Pasekách.

Největším v Jablonci a v kraji vůbec je monu-
mentální památník v Tyršových sadech. 

Ten byl odhalen v říjnu 1936 a kromě reliéfů
na bocích žulového monolitu a německého ná-
pisu „Vlast děkuje svým mrtvým synům“ nesl
na stěně směřující do parku i bronzové desky
se jmény 863 obětí války. Ve vlně protiněmec-
kých nálad po roce 1945 zmizely z památníku
desky se jmény a odsekán byl i původní ně-
mecký nápis. Naštěstí zůstala zachovaná archi-
tektura pomníku s reliéfy. 

Díky letošní rekonstrukci se desky na památ-
ník vrátily. Nejsou sice bronzové, ale žulové,
stejně jako v minulosti nesou však v archivních
materiálech dochovaná jména těch, kteří padli,
zemřeli nebo zůstali nezvěstní. V tomto případě
bylo pátrání po mrtvých poměrně snadné.
Všechna byla totiž uvedena v takzvaném Slav-
nostním spise, který byl vydán u příležitosti
výstavby pomníku. Symbolické odhalení a slav-
nostní akt požehnání nově opraveného památ-
níku se odehraje v sobotu 27. října ve 13 hodin
v rámci akce Konec 1. světové války aneb Jak se
žilo na bojišti.

Téměř detektivní pátrání po jménech obětí
čekalo historiky, archiváře a hlavně nadšence
v případě dnes již neexistujících památníků
v Rýnovicích a ve Mšeně. Tam zničené památ-
níky nahradí pamětní desky. Ty budou slav-
nostně odhaleny na kostelích v obou městských
částech. Tedy téměř v místech, kde památníky
kdysi stály. Autorem obou pietních míst je aka-
demický sochař Jiří Dostál, který spolu se svým
synem Ondřejem navrhl nejen podobu, ale
i grafické zpracování nápisů na deskách. Výro-
bu pak obstarali kameníci z Kamenosochařství
Dvořák na Nové Vsi. Slavnostní odhalení a po-
žehnání pamětní desky na kostele v Rýnovicích
se koná v úterý 30. listopadu v 17 hodin. Tentýž
akt se u kostela ve Mšeně odehraje v úterý 6. lis-
topadu v 16.30 hodin.

Vlastní výročí konce války je datováno na 11.
listopadu. V tento den primátor města Petr Beitl
u zbývajících existujících památníků na Dobré
Vodě, na Vrkoslavicích a v Jabloneckých Pase-
kách položí květinu, a uctí tak památku všech
válečných obětí. Památníky v Kokoníně, Luká-
šově a na Proseči se svého obnovení dočkají
v následujících letech. (mh)

Oslavy ve znamení úcty,
vlastenectví a pokory 
Říjen a listopad letošního roku se obléká do slavnostnějšího hávu než kdykoli
jindy. Po celé republice se konají připomínkové akce ke 100. výročí vzniku
samostatného Československa.

Část seznamu obětí uvedená ve Slavnostním spise 
vydaném u příležitosti výstavby pomníku v říjnu 1936

Foto Petr Vitvar

Foto archiv MMJN
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■ Jablonecké maličkosti XXX.

Možná nebudu daleko od pravdy, když řek-
nu, že v presbytáři kostela sv. Anny stojí jed-
na z nejstarších věcí v Jablonci nad Nisou.
Věc je to nepříliš známá, ale pro obyvatele
města může mít nesmírně symbolický vý-
znam pro uvědomění si kontinuity zdejšího
života. Křtitelnice. 

Pietně ponechaná byla prastará křtitelnice
v kostele svaté Anny při všech jeho přestavbách
a změnách vybavení, které probíhalo zejména
v 19. století. Ve značně zbědovaném stavu zde
tak přežila dodnes. 

Svatoanenský kostel je v Jablonci připomí-
nán již roku 1356 a zmínka o něm je zároveň
nejstarší zmínkou o městě samém. Původní
kostel byl nicméně dřevěný a musela v něm být
křtitelnice gotických tvarů, pokud tedy nebyla
zdejší novorozeňátka křtěna v cínové míse, jak
to bývalo v chudých obcích také někdy obvyklé.
Kostelík byl vypálen roku 1469, ale na jeho
místě vznikl později svatostánek nový. Dlouhá
léta se ve vlastivědách uvádělo, že novou stav-
bu nechal postavit roku 1590 majitel maloskal-
ského panství Karel z Vartenberka opět ze dře-
va. Ovšem poslední velká rekonstrukce kostela
prováděná v presbyteriu odhalila zdivo, které
vzbudilo pochybnosti, protože působí dojmem
podstatně starším, než je zděná barokní stavba,
kterou v letech 1685 až 1687 nechala postavit
Marie Polyxena, hraběnka Desfours. Lze si tu
tedy lehce zaspekulovat, že minimálně část
stavby zbudované Vartenberkem roku 1590
mohla být také kamenná. 

Z kamene je i křtitelnice – vytesána byla ze
šedivého pískovce. Kalichu podobné dílo stojí
na noze renesančního tvaru zakončené u země
osmihranným podstavcem. Na první pohled za-
ujme její poněkud humpolácké zpracování, ka-
menná mísa nahoře je oproti noze značně vyo-
sená. Restaurátor Petr Verich, který křtitelnici
společně s dalšími kamennými prvky z kostela
opravoval na jaře roku 2006, odhadl, že zpraco-
vání díla odkazuje na 80. léta 17. století. Těžko
říci, jestli vycházel ze slohové příbuznosti ji-
ných obdobných křtitelnic či spíše ze skuteč-
nosti, že v té době byl postaven zděný kostel

a křtitelnice mohla být ve stejné době pořízena
jako součást jeho nového vybavení. 

Jenže starší kostel postavený Vartenberky ta-
ké nemohl být žádnou dřevěnou chýší, uváží-
me-li, že v něm byl zavěšen bohatě zdobený
a na svoji dobu luxusně provedený zvon s ně-
meckými nápisy připomínajícími urozené do-
nátory z řad majitelů panství a bohatších patri-
otů. Zvon, dodnes jako zázrakem dochovalý ve
sbírkách Muzea skla a bižuterie, byl jasně poří-
zen pro nově postavený kostel. To potvrzuje
český nápis na jeho plášti, který hlásá: Slylt gest
tento zwon od yakuba zwonarze rodycze mel-
nyczskeho w boleslawy mladem nad gyzerau le-

ta panie 1590 čili Tento zvon je ulit Jakubem
rodákem mělnickým v Mladé Boleslavi nad
Jizerou léta páně 1590. 

Renesanční křtitelnice, jakkoliv není zdaleka
tak pěkně umělecky propracovaná, by klidně
mohla pocházet ze stejné doby, a byla by tak
stará více jak čtyři století. Tomu by nasvědčo-
valo i zpracování jejího podstavce s nohou,
v čemsi nikoliv nepodobnou tvarům – jinak
ovšem podstatně zručněji zpracovaným – ku-
želkám zábradlí na hradě Grabštejně. Bylo by
to logické, protože Jablonec coby součást malo-
skalského panství měl v té době spíše vazby
k českému vnitrozemí než k umělecky vytříbe-
ným dílnám Horní Lužice. Je tak klidně možné,
že křtitelnici na objednávku Vartenberka či ně-
koho z tehdejších jabloneckých obyvatel vyte-
sal kdosi z řemeslníků působících v Pojizeří,
kde byl vždy dostatek vhodného pískovce. 

Křtitelnice přežila všechna lepší i horší obdo-
bí svatoanenského kostela. V roce 2006 zde stá-
le stála zaprášená, poškozená a plná špíny. V té
době město Jablonec nad Nisou převzalo kostel
a začalo jej s podporou evropských dotací vel-
koryse obnovovat. Na jaře 2006 se tak poškozené
křtitelnici začal věnovat restaurátor Petr Verich.
Mísa, do níž se vkládala nádoba s vodou, byla
vyčištěna od písku a popela. Po odstranění ko-
vové obruče, která ji držela pohromadě, byla
rozebrána a znovu slepena. Při očišťování bylo
potvrzeno, že původně byla celá křtitelnice na-
třena cihlově červenou a bílou vápennou bar-
vou. Pozůstatky původní polychromie tak na tě-
le památky dodnes vytvářejí nesprávný dojem,
že je vytesána z narůžovělého pískovce, typic-
kého pro oblast horního Pojizeří. 

Po rekonstrukci byla křtitelnice ponechána
v prostoru kostela, jen nedaleko od původního
oltáře. Stojí tam stále, poněkud zapomenutá,
ale zachráněná pro příští generace. Je to pro
mne tak zvláštní pocit, dotknout se toho staré-
ho kamene, který sloužil ke křtům celých gene-
rací Jablonečanů, jejichž životy tak propojuje
napříč čtyřmi stoletími. Za tím dotykem je pak
letmý pohled do tváře tisíců a tisíců lidí, kteří
žili na tomto místě. 

Marek Řeháček

Křtitelnice v kostele sv. Anny

Kresba Petr Ferdyš Polda

Autor Dominik Strnad
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130 let železnice v Jablonci nad Nisou /3. díl/
V rámci připomínání 130. výročí jablonecké
železnice se několika snímky vrátíme k posled-
ní zásadní proměně jabloneckého nádraží. 

Stavba s názvem Rekonstrukce železniční trati
Liberec–Tanvald, která přinesla novou podobu
železniční stanice se dvěma bezbariérovými
nástupišti, byla zahájena 29. října 2014 a vlaky
se po novém kolejišti rozjely 13. července 2015.
Jde o proměnu století, když největších úprav
a rozšíření se jablonecké nádraží dočkalo v ro-
ce 1894 v souvislosti s prodloužením trati do
Lučan nad Nisou 12. července 1894 a následně
11. října 1894 do Tanvaldu. 

Celkové náklady na rekonstrukci trati z let
2014 a 2015, která přinesla i modernizaci sdě-
lovacího a zabezpečovacího zařízení spolu
s modernizací a zabezpečením všech železnič-
ních přejezdů, činily bezmála 880 mil. Kč. 

Výstavbu spolufinancovala Evropská unie
z Fondu soudržnosti v rámci Operačního pro-
gramu Doprava, a to 651 mil. Kč, což činí více
než 80 % způsobilých nákladů. Zbývající fi-
nanční prostředky z národních zdrojů poskytl
Státní fond dopravní infrastruktury.

Jindřich Berounský

Podoba jabloneckého nádraží dnes. Snímek z 29. 9. 2018 zachycuje křižování vlaků Liberec–Szklarska Poreba
a zvláštní parní vlak k připomenutí 130. výročí železnice.

Pohled na železniční stanici Jablonec nad Nisou 
po snesení kolejiště, 24. 4. 2015

Budování bezbariérových nástupišť 
jabloneckého nádraží, 6. 6. 2015

Navážení štěrku a pokládání nového kolejiště 
železniční stanice Jablonec n. N., 21. 6. 2015

100 let designu českého a slovenského skla
V rámci mezivládního projektu České a Slo-
venské republiky Společné století připravilo
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou jedinečnou výstavu věnovanou feno-
ménu designového nápojového skla z let
1918-2018, v němž obě země stále patří mezi
renomované světové výrobce. 

Při přípravě výstavy Dva v jednom spojila jablo-
necká státní sbírková instituce své síly s Umě-
leckoprůmyslovým museem v Praze a Slo-
venským sklárským múzeem v Lednických
Rovniach. Tato spolupráce umožnila autorům

Petru Novému, Milanu Hlavešovi a Patriku
Illovi připravit reprezentativní průřez českého
a slovenského nápojového skla, kde nechybí
jak nadčasové bestsellery, tak designové expe-
rimenty a sběratelské exkluzivity. Z výrazných
osobností minulosti první republiky se jedná
o práce Ladislava Sutnara či Ludviky Smrč-
kové, z období socialismu Miloše Matouška,
Jozefa Staníka, Milana Meteláka či Pavla Hlavy.
Období od roku 1989 po současnost pak repre-
zentují návrhy studia Olgoj Chorchoj, Jiřího
Pelcla, Ronyho Plesla či Patrika Illa, 

„Právě v oblasti nápojového skla se obě země
historicky nejvýrazněji doplňovaly a ovlivňo-
valy. Název pak odkazuje nejen na blízké sou-
sedství Česka a Slovenska v srdci Evropy, ale
i na společný stát z let 1918-1992 při vědomí
souvztažností a odlišností, jež zůstaly zachová-
ny nehledě na společensko-politické poměry,“
vysvětluje Petr Nový, proč si jako téma výstavy
autoři zvolili tuto oblast a jako název sousloví
Dva v jednom. 

K výstavě vznikla také stejnojmenná publika-
ce o rozsahu více než 300 stran s rozsáhlým ob-
razovým doprovodem v českém, slovenském
a anglickém jazyce. Jedná se přitom o vůbec
první zpracování tématu českého a slovenské-
ho skla. „Jeho historie i současnost je nejen za-
jímavým kulturně-historickým tématem, ale
byla pro nás i badatelskou výzvou. Jde o příbě-
hy, které se sice prolínají, ale nikdy zcela ne-
propojí,“ podotkl její editor Petr Nový. Pro ná-
vštěvníky je připraven i speciální interaktivní

program seznamující hravou formou s pojmy,
které jsou nápojovému sklu vlastní, a to účel,
tvar, barva, dekor a emoce. 

Vernisáž výstavy Dva v jednom proběhne
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin. Navštívit ji tu
můžete až do 14. dubna 2019. 

Tím ale úplně neskončí. „V příštím roce za-
míří do Slovenského národného múzea v Bra-
tislavě, kde bude prezentována v exkluzivních
výstavních prostorách Bratislavského hradu,“
doplnila ředitelka jabloneckého Muzea skla
a bižuterie Milada Valečková. (mv)

Poháry Heart, B.A.G Vsetín, design Rony Plesl, foto Aleš Kosina
Nápojový soubor 1978, Spojené sklárne Lednické Rovne, 

design Josef Taraba, foto Aleš Kosina
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Zvládnutí ražeb oběživa, pamětních stříbr-
ných a zlatých mincí na konci roku 1995
dávalo mincovně velké perspektivy. Navíc ši-
kovně stanovené ceny přinášely výrazné
ekonomické efekty. Mincovně se v letech
1994–1998 opravdu dařilo. Někdo by řekl, že
po takové prudké horečce musí zákonitě při-
jít vychladnutí. Naštěstí nepřišlo.

Mincovna už všechno uměla a proof ražby
zvládala na výbornou. ČNB svoji spokojenost
projevila tím, že koncem roku 1995 s Bižuterií
Českou Mincovnou, a. s., jak majitelé svoji fir-
mu nechali nově přejmenovat, uzavřela pětile-
tou smlouvu na výrobu oběživa.

Smlouvy na ražbu pamětních mincí byly jed-
noleté, ale nebylo pochyb, že banka i v této ob-
lasti má zájem o víceleté obchodní vztahy. Svoji
důvěru potvrdila, když pořizování střížků
z drahých kovů ve Vídni přesunula do pravo-
moci mincovny. Nebylo pochyb, že jsme se sta-
li pro Vídeň mimořádně zajímavými zákazníky,
naše objednávky se meziročně trvale navyšova-
ly. Výměna zkušeností mezi odbornými tech-
nickými pracovníky se stala běžnou praxí a ob-
chodní návštěvy mezi oběma mincovnami pro-
bíhaly permanentně.

Česká mincovna začala konečně hledat vlast-
ní cestu, kterou by se nějak odlišovala od stát-
ních mincoven okolních zemí. Přispěla k tomu
náhoda. V Praze jsem se setkal s velmi zajíma-
vým člověkem, Tomášem Těthalem. Představil
se mi sebevědomý manažer kolem čtyřicítky,
který na sebe ochotně prozradil, že studoval ja-
dernou fyziku v Sovětském svazu, a má know-
how na technologie, které se v Čechách běžně
nevyskytují. Zdůraznil, že v areálu jaderného
centra v Řeži u Prahy sídlí jejich firma, která
umí vyrábět různé druhy hologramů.

Na Českou mincovnu, jako slibně se rozvíje-
jící firmu, ho upozornil ředitel Státní tiskárny
cenin Richard Bulíček. Hologram se při výrobě
cenin začal využívat jako nový ochranný prvek.
Když může výrobce papírových bankovek vy-
užívat hologram, tak proč ne také mincovna.

Spojení Těthal a Vízek slibovalo nové mož-
nosti. Moje první návštěva v provozovně v Řeži
ve mně vyvolala smíšené pocity. Překvapilo mě,
že základním jazykem je zde ruština. Mozkem
nových technologií byl pan Jermolájev. Mluvil
obstojně česky a vypadal jako opravdový ruský
vědec. Působil seriózně a udělal na mě dobrý
dojem. Používal odborné termíny, kterým jsem
moc nerozuměl, přestože ruštinu ovládám.
Přirozený instinkt mi velel mít se na pozoru,
protože jadernou fyziku v Rusku nestudovali o-
byčejní hoši z ulice. Lákalo mě ale něco nové-
ho, co jsem v evropských mincovnách dosud
neviděl, a bylo to silnější než moje opatrnost.
Navíc jsem si říkal, že Richard Bulíček by se jen
tak s někým do obchodování nedal. Tisk ban-
kovek je pod bedlivým dohledem nejen ČNB,
ale i speciálních útvarů tajných služeb. Tito pá-
nové mají své možnosti, jak výrobu českých pe-
něz ochránit před vlivy nežádoucích osob.

Následná návštěva lidí z firmy Czech Holo-
graphy v mincovně prověřila možnosti naší
vzájemné spolupráce. Do hry ještě vstoupil pan
Houha, který měl v Řeži na starosti technickou
stránku výroby. Svým chováním, vyjadřováním
a přístupem k řešení problémů na nás působil
ze všech holografistů nejlépe. První dojem ne-
zklamal. Rádi jsme s ním spolupracovali.

Začali jsme společně hledat možnosti, jak ho-
logram využít pro výrobu mincí, případně me-
dailí. Bylo to velké pokušení pro Mirka Vítka
i Pepu Pazoura vyvíjet něco naprosto nového
a překročit hranice běžné mincovní výroby.
Nechtěl jsem připustit myšlenku, že by se holo-
gram lepil na mincovní plochu. Mincovní výro-
ba je založena na principu ražby. Houha
s Pazourem se pustili do společného vývoje.
Moc jsem si od tohoto spojení dvou chytrých
a šikovných techniků sliboval. Zásadní jednání
se odehrávala v mé kanceláři a vždy jsme veš-
keré kroky pečlivě zapisovali, abychom neztra-
tili ani jeden nový poznatek. Během půl roku,
za notného přispění pana Jermolájeva, se zro-
dil první silný niklový plech s holografickým
obrazem, který by se dal použít jako razník.

Technologie se neustále zdokonalovala a zkou-
šely se různé povrchové úpravy střížků, které
by dostatečně zřetelně odrážely a prosvěcovaly
holografickou ražbu. Koncem roku 1998 už ra-
žené hologramy měly potřebnou kvalitu, která
snesla i přísná kriteria ČNB. Mincovníci a ho-
lografisti úspěšně ukončili společný vývoj.
Malé série medailí s hologramem byly opravdu
zdařilé a začaly se používat pro komerční úče-
ly jako reklamní žetony.

ČNB v té době hledala nějaký originální ná-
pad, kterým by trvale připomínala příchod ma-
gického roku 2000. Ve výtvarné soutěži odbor-
ná bankovní komise vybrala k realizaci návrh
mladého umělce Otakara Duška. Do celkové
koncepce nové pamětní stříbrné mince s nomi-
nálem 2 000 tento avantgardní výtvarník zakom-
ponoval hologram na zlaté inleji. Ta měla být
vsazena do raženého mincovního pole a vytvo-
řit tak úplně nové spojení stříbra a zlata v jed-
né minci.

Centrální banka ve své vyhlášce z 22. 10.
1999, č. 241/1999 Sb., vyhlásila technické para-
metry nové pamětní mince 2000 Kč takto: 

kov Ag 999, inlej Au 999,9
průměr 40,00 mm, zlatá vložka 16,00 mm
hmotnost 34,214 g, inlej 3,111 g
hrana hladká s vlisem – ČNB Ag 0,999,

31,103 g, ČNB Au 999,9, 3,111 g.

ČNB rozhodla, že se budou razit dvě varianty
ve špičkové kvalitě v celkovém počtu 20 000 ku-
sů. Den emise byl stanoven na 1. 12. 1999.

Náročnější úkol mincovna od ČNB ještě ne-
dostala. Připravili jsme cenu ražby mince včet-
ně hologramu a banka ji po mnoha jednáních
akceptovala. Zadavatelé z banky chtěli mít pře-
devším jistotu, že vývoj nové technologie zlaté
inleje s raženým hologramem bude dostatečně
kvalitní a ukáže světu, jak mincovní mistři
z Jablonce za sedm let své existence vyrostli.

Experti z holografické firmy velice intenzivně
hledali a zkoušeli mnoho různých konstrukcí
hologramu a ověřovali, jak co nejvíce prodlou-
žit životnost niklového razníku s holografickým
záznamem. K výrobě požadovaných 20 000 ku-
sů bylo potřeba vytvořit v galvanických lázních
obrovské množství plechů. Z nich pak mincov-
na na vlastním speciálně konstruovaném vyse-
kávacím zařízení připravovala razníky.

Dlouho se hledal potřebný tlak, kdy razník
obtiskne svůj obraz do zlata a vznikne alespoň
pět–sedm dobrých inlejí. Zkoušel se i nový mate-
riál, pomocí kterého by se inlej zafixovala do
předem vyražené misky ve stříbrné proofové

ražbě. Zmetkovitost u ražeb stříbrného nosiče
byla značná. Na mincovním poli bylo příliš
mnoho lesklých ploch bez reliéfu. Každá nečis-
tota stříbra, zejména drobné tmavé tečky a světlé
flíčky byly po ražbě často patrné. Zkompletovat
20 000 mincí, které budou vyhovovat přísné
kontrole ČNB, byl nesplnitelný úkol. Celá min-
covna byla trvale ve dvou směnách na nohou.
Razit hologram v noci při umělém osvětlení ne-
bylo možné. Obsluha lisu nedokázala rozeznat,
zda je hologram kvalitní, nebo má v sobě díry,
které holografický efekt narušují.

Smířili jsme se s faktem, že do 1. 12. 1999 ne-
jsme schopni všechny mince k uvítání roku
2000 vyrazit. Nakonec se banka spokojila s tím,
že jsme v daném termínu vyrobili 14 000 kusů
ve variantě matové a 3 000 kusů s převahou zr-
cadlového lesku. 

Unikátní mince o nominálu 2 000 Kč vzbudi-
la velkou pozornost. Byli jsme právem hrdí, že
jsme jako první na světě vyrobili něco tak tech-
nicky náročného. Hologram byl obdivován, ale
sochařské ražené dílo z mince příliš nevyzařo-
valo. Skutečně to byla sice výtvarně zajímavá
kompozice, ale z hlediska ražeb nevýrazná
mince. Třetí tisíciletí jsme překvapili, ale s tím
druhým, kde ražený reliéf byl doveden k doko-
nalosti, jsme se moc důstojně nerozloučili.

Brzy jsme zjistili, že půl roku před námi pou-
žili na minci hologram v kanadské mincovně
v Ottavě. Radost nám to ale nezkazilo, i druhé
místo na světě je krásné.

Počáteční rozpaky sběratelů brzy vystřídala
velká sháňka. Varianta s převážně zrcadlovým
mincovním polem byla rychle vyprodána a během
roku 2000 se už obtížně dala koupit i ta druhá.

Zájem o využití raženého hologramu už cent-
rální banka více neprojevila. Mincovna brzy
poznala, že cesta, kterou se s Czech Holography
vydala, nemá budoucnost. Podařilo se nám spo-
lečné know-how prodat mincovně ve Varšavě,
která polskou národní banku přesvědčila o za-
jímavosti použití hologramu na pamětní mince.
Byla to poslední spolupráce s pány Těthalem
a Houhou. Oni začali hledat nové směry podni-
kání v ochranných prvcích. My jsme se poučeni
pokorně vrátili k tradičním formám ražeb a na
cesty, které jsme již léta intenzívně prošlapávali.

V příští kapitole si přečtete, jak se razí pamětní
mince se sportovní tematikou

Jan Vízek, bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 16./

Pamětní mince s hologramem, nominál 2 000 Kč, 
foto archiv České mincovny

Ražba zlaté inleje s hologramem, 
foto Jaroslav Moravec, ČNB

Leštění razidla, 
foto Jaroslav Moravec, ČNB


