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Obnově památníků 1. světové vál-
ky se Jablonec věnuje už od roku
2016, kdy došlo ke zmapování je-
jich stavu na území města. Vedení
města tehdy rozhodlo postupně
opravit stávající památníky a vytvo-
řit nová pietní místa tam, kde už ne-
stojí.

Památníky na Vrkoslavicích a na
Dobré Vodě potřebovaly jen leh-
kou údržbu, v podstatě stačilo jen
je očistit a obnovit nápisy. 

Památník s klečící ženou v Lu-
čanské ulici v Pasekách od jablo-
neckého sochaře Franze Huba si
vyžádal větší zásah. Kamenické
práce provedl osvědčený kameník
a restaurátor Petr Verich letos,
k doplnění desek se jmény by mělo
dojít na jaře. Na obnovu zatím za
91 tisíc přispěla městu darem 50 ti-
síc korun Jablonecká nástrojárna. 

Letos také prošel zásadní obno-
vou za 2,5 milionu monumentální
žulový památník v Tyršových sa-
dech. Vrátily se na něj desky se
jmény 863 padlých, zemřelých ne-
bo ztracených Jablonečanů.

Tzv. Háj hrdinů v lese nad Do-
movem důchodců v Jabloneckých
Pasekách se letos podařilo obnovit
díky dobré spolupráci a finanční
podpoře Lesů ČR. 

Novotou září pamětní deska na
kostelní zdi ve Mšeně a také
v Rýnovicích. Obě mají připomínat
památníky, které tam stávaly od
30. let do období po druhé světové
válce, kdy byly zničeny. Jejich au-
torem je akademický sochař Jiří
Dostál, který spolu se svým synem
grafikem Ondřejem obě pamětní
desky stylizoval do podoby někdej-
ších památníků. Výtvarné zpraco-

vání, výroba i osazení obou desek
vyšlo na 400 tisíc korun. 

Na obnovu lukášovského památ-
níku už je zpracovaný projekt a ta-

ké se připravuje kompletní rekon-
strukce velkého památníku v ko-
konínském lesoparku.

(mh)

Uctili jsme památku obětí 1. světové války
Sté výročí ukončení 1. světové války si Jablonec připomněl už 27. října v Tyršově parku speciálním programem pro všechny
generace nazvaným Konec 1. světové války aneb Jak se žilo na bojišti. U příležitosti Dne veteránů položil Petr Beitl 
a Lukáš Pleticha květiny a oba zapálili svíčky u památníků válečných obětí v různých částech města v pátek 9. listopadu.

Tzv. Háj hrdinů, foto Markéta Hozová Mšeno, foto Radka Baloghová

Rýnovice, 
foto Jiří Endler

Dobrá Voda, foto Markéta Hozová

Jablonecké Paseky,
foto Markéta Hozová

Vrkoslavice, foto Markéta Hozová
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■ Jablonecké maličkosti XXXI.

Tentokrát se vypravíme do ulice 28. října na
návštěvu k Jablonecké paní. Je v tomto měs-
tě jen málo uměleckých děl, v nichž by se tak
snoubila symbolika skla a prosperity jako
na tomto malovaném okně, které se nachází
ve vstupní hale současné policejní budovy,
bývalého Hoffmannova exportního domu. 

Ale poslechněme si ten příběh od začátku. Pravda,
v Jablonci druhé poloviny 19. století nebyl nijak
ojedinělý. Dne 28. července 1875 se do rodiny
dalešického obchodníka se skleněným zbožím
Franze Hoffmanna narodil synek Heinrich. Ja-
ko šikovný mladík působící v otcově firmě do-
končil roku 1891 studia obchodu na Kheilově
institutu v Praze. Následně jej roku 1893 firma
vyslala jako obchodního agenta do Paříže. Doba
sklu a módě přála a Hoffmannův prodejní um
byl nepřehlédnutelný; již roku 1900 transformo-
val původní rodinný obchod skleněnou bižute-
rií a kameny do firmy pojmenované po něm Hein-
rich Hoffmann Gablonz. Otec Franz vedl jeho
jabloneckou centrálu a úspěšný Heinrich řídil
pařížskou pobočku. Ekonomický vzestup firmy
pochopitelně zkomplikovalo vypuknutí první
světové války, kdy se Heinrich nuceně stahuje
z Paříže a jeho podnik z francouzského trhu
a rozsáhlých odbytišť pod kontrolou mocností
vůči Rakousku-Uhersku náhle nepřátelských. 

Vydělal si ovšem do té doby natolik dobře, že
si ve stejném roce mohl dovolit požádat jablo-
neckého architekta Roberta Hemmricha, aby
mu navrhl velkolepý exportní dům č. 8–10 s vý-
robními halami v tehdejší ulici Josef Pfeiffer
Strasse 29, dnešní ulici 28. října. Na místě pů-
vodně měl stát rozsáhlý objekt jeho tchána
Franze Hübnera, ten ovšem v roce 1910 zemřel
a plochu se rozhodl využít pro své záměry prá-
vě Heinrich. Doba ale nebyla úplně příznivá
a dům byl dokončen až v roce 1918. 

Hoffmannova firma přežila tíživá léta první
světové války a po ní zaznamenala velký roz-
květ, díky němuž se stala jednou z největších ve
městě. Vedle bižuterních kamenů se ve druhé
polovině 20. let začala orientovat i na tehdy ve-
lice módní uměleckou krystalerii. Zahraniční
zastoupení měla nově v Německu i Itálii. Roz-
květ ovšem krutě zabrzdila hospodářská krize
a následně druhá světová válka. Tvůrce úspě-

chu Heinrich Hoffmann umírá, prý dobrovolně,
v červenci 1939, tedy v době, která přála všemu
možnému, jen ne křehké skleněné kráse, s níž
spojil celý svůj život. Zůstal po něm jen onen
velký exportní dům v ulici 28. října. A v něm
Jablonecká paní. 

Výjev na okně znázorňuje ženu mocně ozdo-
benou bižuterií a vysypávající ze symbolického
rohu hojnosti broušené kameny a náhrdelníky
z perel a korálků, které dopadají mezi děti. Ty
reprezentují různé národy, k nimž kdysi mířilo
jablonecké zboží – najdeme zde dítě evropské,
indiánské, africké, australské či japonské.
Všechny se zdobí krásou, která vytéká z dílen
města, jež zde jednoznačně identifikuje znak
s jabloní a stříbrnou řekou. Nad hlavou má že-
na ještě symbol firmy – barevného motýla
a okolo ní pak jsou na dalších vitrážích pro-
středky dopravy, která pomáhala vyvážet Hoff-
mannovy výrobky do celého světa – lokomotiva
a loď. Všechny výjevy z vitráže se opakují i na
fasádě domu, z čehož lze usuzovat, že okno
vzniklo společně s budovou. 

Jablonecká paní je nejmladší ze symbolic-
kých alegorií znázorňujících města a zdroj je-

jich bohatství. Podobných bychom našli v údolí
Nisy a jizerskohorském podhůří více. Sjedno-
cuje je jedno – vždy se jedná o ženy, neboť ně-
mecké slovo Die Stadt, čili město, je – na rozdíl
od českého slova – femininem. Asi nejstarší je
Liberecká paní, umístěná od roku 1893 v okně
na schodišti v hale tamní radnice, kde drží
symbolický štít s městským znakem. Podobně
bychom našli Frýdlantskou paní z roku 1896 na
okně, které osvětluje schodiště frýdlantské rad-
nice – mladá žena s kloboukem ozdobeným rů-
žemi třímá v ruce vavřínový věneček coby zna-
mení úspěchu; u nohou pak vřeteno, ozubené
kolo a tovární komín coby zdroje tohoto úspě-
chu. Krásná je Žitavská paní na chodbě tamní
radnice: s bujným poprsím, rozpuštěnými zla-
tými vlasy, korunkou na hlavě a štítem s vel-
kým písmenem Z, ztepilá a dobře živená, nad
hlavou girlandy s bohatou úrodou ovoce; u no-
hou pak typický žitavský produkt – zeleninu.
I když: bůhví, proč je mezi všemi těmi hlávkami
zelí, mrkvemi a cibulí najednou také ananas.
Scenérii rozverně doplňují dva králíčci, sedící
těsně u jedné ze zelných hlávek. A Tanvaldská
paní – secesní v červeném a s mohutným ští-
tem ve velkém sále tanvaldské radnice…

Jablonecká paní je nejmladší z nich. Byla vy-
robena ve stylu art deco ve firmě Richard
Schlein Grottau (Richard Schlein, Hrádek nad
Nisou). Kupodivu nešlo o jablonecký podnik,
ale o českou odnož proslulé žitavské dílny Die
Kunstwerkstätten für Glasmalerei, Kunstglaserei
und Messing-Verglassung von Richard Schlein
(Umělecké dílny malířství skla, uměleckého
sklenářství a zasklívání v mosazi Richarda
Schleina). Podnikatel a žitavský městský radní
Schlein se později v podnikání spojil s rodinou
Türcků a firma dále nesla název Türcke & Schlein.
Hrádecká pobočka zanikla za první republiky,
žitavský hlavní podnik fungoval až do roku
1964. Dnes je krásně zrestaurovaná část původ-
ní výrobní haly využita pro potřeby divadelních
dílen. A na zdi má dokonce obnovenou rekla-
mu připomínající původní využití. Každý se tak
může vydat dolů po proudu Nisy a podívat se
na místa, kde bývala firma, která zrodila Jab-
loneckou paní – alegorii města a jeho skleně-
ného bohatství.

Marek Řeháček

Jablonecká paní v exportním domě

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.

2. prosince 1918, č. 330, strana 2, 3, 4, 5, V
Jablonec. Byla založena německá národní
strana, která sdružuje německou radikální, ně-
meckou pokrokovou stranu a německé národní
sdružení ve Vídni. 

Jablonec. Vláda provincie Deutschböhmen
zřídila Volkswehr jako doplněk policie s úko-
lem chránit obyvatelstvo proti násilí, loupežím,
svévoli a porušení zemského míru.

Kokonín. Česká patrola o síle tří mužů ode-
brala několika občanům chleba, který si koupi-
li v kraji. Okamžitě ho nakrojili a začali jíst.
Objevili se však členové Vojenské rady a chleba
vrátili majitelům.

3. prosince 1918, č. 331, strana 1, R
Paříž. Cíle československé republiky. Dr. Be-
neš prohlásil, že Češi nebudou Němce proná-
sledovat. Sčítání lidu prokáže, že v republice
není 3,4 milionu Němců, ale sotva 2,5 milionu.
Budou mít vlastní školy, instituce a dokonce
univerzitu.

6. prosince 1918, č. 334, strana 1, R
Rusko. Bolševické vraždy. Potvrzují se zprávy
o zavraždění velkoknížete Nikolaje Nikolajevi-
če, velkokněžny Feodory, princů Michaela,
Pavla a Konstantinoviče. Carevna se svými pěti
dětmi byla také zavražděna.

7. prosince 1918, č. 335, strana 1, 2, 12, R a V
Jablonec. Požár v hotelu Gablonzer Hof v Pod-
horské ulici vypukl včera okolo šesté večer
a zachvátil a zničil střechu. Kolemjdoucí si
všimli kouře a zavolali hasiče. Zazněla siréna,
ale než přijely oba městské sbory, vyšlehl už ze
střechy plamen. Hasiči pod vedením pana Julia
Kiesewettra odvedli dobrou práci – v osm hodin
byl už požár uhašen. 

9. prosince 1918, č. 337, strana 2, 3, 5, V
Jablonec. Zpráva o schůzi v jablonecké tě-
locvičně 7. 12. Byla založena Německá nacio-
nální strana (Deutschnationale Partei). Na zá-
věr schůze přečetl pan Prade text telegramu
prezidentu Wilsonovi, v němž žádají o právo na
sebeurčení Němců.

11. prosince 1918, č. 339, strana 1, 3, R a V
Jablonec. Dnes ráno ve 4 hodiny zazněla siré-
na – hlásila vstup československých vojáků
v síle 300 mužů a 8 důstojníků směrem z Rádla,
Vrkoslavic a Černé Studnice. Česká patrola při-
vedla pana starostu K. R. Fischera, redaktora

Gablonzer Tagblattu Richarda Böhma a policej-
ního komisaře Karla Heineckeho do kanceláře
Vojenské rady v Hotelu Arnold. Pánové se s pro-
testem podrobili obsazení města. Ve městě je
klid, vojenské hlídky chodí po městě, banky
a spořitelna jsou obsazeny. Na střechách prů-
myslové a obchodní školy jsou umístěny kulo-
mety. Pošta a telegraf jsou zavřené, nádraží je
obsazeno. Starosta vyzval občany ke klidu.

Jablonec. Ode dneška visí na cimbuří radni-
ce červenobílá vlajka. Doufejme, že bude zru-
šen kordon mezi námi a českým územím a bu-
deme se moci zásobit potravinami a že Národní
výbor prosadí dodávky chlebové mouky pro naše
obyvatelstvo. Právo na sebeurčení, které vznik-
lo z krve této války, by mělo platit pro všechny
národy bez výjimky.

12. prosince 1918, č. 340, strana 1, 2, 4, 6, R a V
Jablonec. Městská rada bude mít 7 němec-
kých a 4 české zastupitele (termín do 20. 12.).
Na poště zůstává vedení v původní sestavě.
Služební přísahu složí po skončení mírové kon-
ference. Volkswehr byla odzbrojena a zrušena.
Liberec zatím obsazen nebyl, ale na Ještědu je
prý posádka 400 mužů.

13. prosince 1918, č. 341 strana 1, 4, 5, R a V
Jablonec. Od dnešního poledne je v Jablonci
vyhlášeno stanné právo. Velitelství sdělilo, že
je to kvůli vloupání do objektu bývalé Vojenské
rady této noci. Domovní dveře se zavírají
v 7 h večer. Od 10 h večer se musí každý občan
zastižený na ulici na zavolání zastavit a legiti-
movat se. Hostince se zavírají v 9 h večer. 

Mšeno nad Nisou. 400 textilních dělníků vstou-
pilo do stávky, protože ředitel jim nepřiznal
náhradu úkolové mzdy kvůli potížím se svět-
lem. Pracovalo se pouze 8 hodin místo 10.
Velitel okupační jednotky a ředitel Franz se do-

hodli na vyplacení 20% náhrady za ušlou mzdu.
Dělníci stávku ukončili.

14. prosince 1918, č. 342 strana 1, 3, R a V
Vrkoslavice a Hrádek jsou obsazeny Čechy.
Smržovka je obsazena od 12. 12.

Jablonec. Stanné právo zrušeno od 7 h večer.

16. prosince 1918, č. 344 strana 1, 4, 5, V
Liberec byl obsazen Čechy dnes ráno. Zdá se,
že vše proběhlo v klidu.

19. prosince 1918, č. 347 strana 1, 2, R a V.
Vojáci z Železného Brodu včera obsadili obce
Antonínov, Dolní Maxov, Mariánské boudy
a Josefodol.

22. prosince 1918, č. 350, strana 1, 2, R
Praha. Příjezd prezidenta Masaryka. Výstřely
z děl, hlahol zvonů, tak ho včera vítalo hlavní
město mladé republiky, kam proudily davy lidu
v pestrých krojích z Čech a Moravy. Špalír, kte-
rým projelo 40 automobilů s českými předsta-
viteli, sahal od nádraží až k Hradčanům.

Jablonec. Včerejší slavný den měl být náleži-
tě oslaven od 21.–24. 12. i v německých měs-
tech vyvěšením vlajek v zemských barvách.
Bohužel se u nás nenašlo tolik látek, dávno
jsme z nich ušili prádlo. Místní Češi uspořádali
večer lampionový průvod a před radnicí zazpí-
vali Kde domov můj.

23. prosince 1918, č. 351, strana 1, 2, 3, V
Jablonec. Včera dopoledne procházel naším
městem průvod s hudbou, jehož se zúčastnili
sokolové, svátečně oblečená děvčata a naše čes-
ká garnizona s bílo-červenou vlajkou. Vojáci
měli sebou kulomety. Na ulicích se objevili ob-
čané s černo-červeno-zlatými stužkami, kteří
byli předvedeni českými vojáky na policejní
stanici. Odpoledne za ně intervenoval pan sta-
rosta a pánové Plischke a Singer a bylo dohod-
nuto, že nošení německých trikolor už nebude
perzekuováno. 

24. prosince 1918, č. 352, strana 4, V
Jablonec. Nebezpečí epidemie neštovic.
Dodržujte v postižených rodinách karanténu. 

28. prosince 1918, č. 350, strana 1, R a V
Jablonec. Česká menšina má na radnici tyto zá-
stupce: František Slavík, Alois Malík, Josef Ko-
čí, Miloslav Skrha, Eduard Mlejnek st., Josef
Holas, Josef Halbhuber, Josef Florián, František
Balák, Vincenc Roubíček, Josef Louda a Fran-
tišek Hartl.

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. prosince 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 listopadového kvízu: Dne 10. září
1918 byl zvolen v pořadí šestým jabloneckým

starostou Karl Richard Fischer. Nahradil tak
Adolfa Heinricha Posselta, který stál v čele měs-
ta 37 let.

Gratulujeme výhercům listopadového kvízu,
kterými se stali Jaroslava Drbohlavová, Věra
Fichnová a Táňa Samešová

Otázka na prosinec
V říjnu 1936 byl v Tyršových sadech odhalen
pomník obětem první světové války. Po druhé
světové válce byl však zničen, obnoven byl pak
letos v říjnu. Kolik jmen celkem je na osmnácti
tabulích zapsáno?
a) 724
b) 863
c) 952

Letošní zásadní obnova monumentálního žulového
památníku v Tyršových sadech stála 2,5 milionu Kč. 

Členové českého menšinového Národního výboru Jablonec
nad Nisou v roce 1918 před českým Národním domem.

Foto Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou 
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Většina lidí si pod pojmem medaile předsta-
ví kus barevného kovu kulatého tvaru zavě-
šený na stuze, který úspěšnému sportovci na
stupních vítězů předává zasloužilý funkcio-
nář. Medaile, než si ji šťastný sportovec urov-
ná na své hrudi, vzniká ale hodně složitě.

Mezinárodní sportovní akce mají pro tvorbu
sportovních medailí přísná pravidla a organizá-
toři neradi připouštějí, aby je razil někdo jiný,
než určí tvrdá sportovní lobby. V roce 2004, kdy
se v Praze konalo Mistrovství světa v ledním
hokeji, jsem měl možnost se s těmito meziná-
rodními praktikami seznámit.

Mincovna v té době již několik let razila pro
Český hokejový svaz sportovní medaile. Každo-
ročně jsme pro ně dodávali sady pro vítěze
všech ligových kategorií, počínaje extraligou
mužů až po dorostence. Nebylo proto divu, že
jsem generálního sekretáře svazu Jindřicha
Micku již v roce 2003 požádal o spolupráci ve
vazbě na chystaný světový šampionát. Vysvětlil
mi, že se jedná o velice komplikovanou záleži-
tost, kterou v rukou pevně třímá Světová hoke-
jová federace IIHF se sídlem v Ženevě a ta má
svého dvorního dodavatele medailí. Kompeten-
ce Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) jsou
v této věci prakticky nulové. Pokud chce min-
covna tyto medaile vyrábět, musí své zástupce
vyslat do Ženevy. Nechtěli jsme tuto mimořád-
nou příležitost jen tak vzdát. V mládí jsem na
vesnické úrovni hokej hrál a hokej, to je i kus
národní hrdosti každého Čecha. Úspěch z Na-
gana z roku 1998 byl ještě dostatečně živý, a tak
jsme zájem o ražbu medailí pro mistrovství
světa v Praze vzali mimořádně vážně.

Na výtvarné návrhy medailí se sportovní te-
matikou jsme měli mladého talentovaného pro-
fesora z jablonecké umělecké školy Petra Horáka.
Když jsem mu předal tiskoviny s logem IIHF
a s logem Mistrovství světa 2004, vypracoval
mnoho kresebných návrhů budoucích medailí.
Ty byly prostřednictvím Ing. Micky zaslány do
Ženevy zároveň s dopisem předsedy svazu
Karela Guta. Dopis obsahoval přání pořadatelů
v Praze, aby IIHF učinila výjimku a dodávku
sportovních medailí si objednala v České min-
covně.

Po deseti letech fungování byla výrobní tech-
nika a technologie naší mincovny na evropské
špičkové úrovni. Rovněž se úspěšně rozvíjela
i obchodní činnost. Tu od jara 2003 zdatně vedl
Libor Křapka. V hokejové terminologii řečeno
to byl můj odchovanec, který patřil do základní
sestavy našeho týmu. Tento zdravě ambiciózní
a dobře jazykově vybavený mladý muž se po-
stupně stával mým klíčovým spolupracovní-
kem a řešil se mnou ty nejsložitější obchodní
případy.

Byli jsme rozhodnuti, že musíme vyhrát.
V Ženevě měl pořizování medailí ve své kom-
petenci zástupce finského svazu Raimo Laino-
nen. Kresebné návrhy medailí se mu líbily,
a tak neváhal a zaslal nám v létě 2003 technic-
ké parametry medailí. Musely mít průměr mi-
nimálně 50 mm, aby se na mohutných hrudích
hokejistů dostatečně vyjímaly. Zároveň si sta-
novil výrobní cenu ve švýcarských francích,
kterou nesmíme překročit. Tímto postupem
nás značně zaskočil, neboť jsme předpokládali,
že budeme mít z této zakázky velkou reklamu
a alespoň nějaký profit. Jeho cenový návrh na-
ši představu vůbec nesplňoval. Pokrýval sotva
výrobní náklady na zhotovení razidel včetně
sádrového modelu, který jsme museli Petru
Horákovi zaplatit. Nechápali jsme, který výrob-
ce ve Švýcarsku může být tak laciný. Určitě to
nebyla státní mincovna v Bernu, ta se výrobou
medailí vůbec nezabývá, věnuje se výhradně
ražbě peněz.

Po čilé korespondenci jsme se konečně kon-
cem srpna 2003 s Raimo Lainonenem v Praze
potkali. S Liborem Křapkou jsme na jednání šli
s jasným předsevzetím, musíme uzavřít smlou-
vu, která bude pro mincovnu představovat dal-
ší mezinárodní úspěch. Český trh se sportovní-
mi medailemi jsme již několik let ovládali
a představitelé fotbalového, basketbalového
a hokejového svazu byli našimi stálými ob-
chodními partnery. Museli jsme přesvědčit i pa-
na Lainonena. Tento vysoký, urostlý, blonďatý,
modrooký finský manažer byl mimořádně
zdatný obchodník. Libor Křapka mu představil
naše vzorky ražeb medailí, já jsem mu věnoval
sadu oběžných mincí České republiky, která
měla na přebalu fotografie s motivem Nagano
1998. Byl to argument silnější, než jsme očeká-
vali. Raimo Lainonen byl spokojen a smlouvu
s námi podepsal. Přání českých fanoušků se
však nenaplnilo a medaile vyrobené v Jablonci
si naši hoši na krk nepověsili. Skončili na ne-
populárním 5. místě.

Spolupráce s Českým olympijským výborem
Jinou kapitolou medailí se sportovní tematikou
se staly medaile, které mincovna začala razit ve
spolupráci s Českým olympijským výborem
(ČOV). ČOV navázal úzkou spolupráci s ČNB,
která ve svém počátku české olympijské hnutí
finančně podporovala. Ekonomický ředitel
ČOV Jiří Kynos, bývalý vynikající sprinter, měl
pro naši medailovou tvorbu zvláštní slabost. Na
jeho krku mnohokrát zacinkaly medaile z do-
mácích i mezinárodních soutěží. Sláva ze svě-
tových běžeckých oválů mu nezamotala hlavu
a jako sportovec a voják neztratil kontakt s běž-
nou realitou života, navíc měl mimořádný cit
pro výtvarné umění. Nízký reliéf medailí ve
kvalitě proof ho zvlášť zaujal.

Spolu s dr. Surgou z ČNB přišel Jiří Kynos
s myšlenkou vyrobit pro ČOV pamětní medaili
jako drobný dárek, který bude určen pro pre-
zentaci ČOV na letní olympiádě v Atlantě 1996.
Sádrové modely si nechal vytvořit u ak. soch.
Ladislava Kozáka. Rukopis ČNB na této medai-
li byl patrný, neboť měla shodné technické pa-
rametry s pamětní mincí nominálu 200 Kč.
Medaile od mistra Kozáka vzbudila v Atlantě
velkou pozornost, všichni byli překvapeni vyso-
kou kvalitou ražby i hodnotou výtvarného ná-
mětu. 

Když se po dvou letech chystala již zmíněná
zimní olympiáda v japonském Naganu, nebylo
pochyb, že se výborný nápad s pamětními me-
dailemi bude opakovat. Přípravě jsme s Jiřím
Kynosem věnovali zvláštní péči. Hokejový tur-
naj určitě vejde do historie zimních her. Nikdo
z nás netušil, že se začne psát také nová histo-
rie českého hokeje.

Postup byl podobný jako u Atlanty. Výtvarný
návrh připravil mistr Kozák. Na medaili bylo
logo olympiády – stylizovaný květ s nápisem
Nagano 1998 včetně olympijských kruhů. Na

rubové straně nápis Český olympijský výbor,
lev a kruhy. Mincovna přišla s nápadem připra-
vit ještě jednu variantu lícové strany, kde by byl
dominantním motivem hokejista. Parametry
medailí měly opět technické specifikace shod-
né s mincí 200 Kč.

Novinkou bylo množství medailí. Mincovna
si ve smlouvě vymínila, aby rozhodující množ-
ství bylo určeno pro tuzemský sběratelský trh
a jen menší část z celkové emise sloužila jako
dárkový předmět, kterým se ČOV bude v Na-
ganu prezentovat. Před olympiádou a v jejím
průběhu jsme využili příznivou situaci a doká-
zali jsme obě varianty medailí dobře prodávat.
Jak čeští hokejisté na turnaji postupně zdoláva-
li jednoho soupeře po druhém, tak se medaile
s hokejistou prodávala stále více a více. Ob-
chodní oddělení neustále tlačilo na výrobu, ať
urychlí svoji produkci. Zákazníci nechtějí čekat
a bojí se, že se na ně z limitované série nedo-
stane.

Jako většina fanoušků, tak i já s oběma syny
a výjimečně i manželka, jsme se brzy ráno v ne-
děli 22. 2. 1998 dívali na finále hokejového klá-
ní v Naganu. Mé nadšení ze zlaté výhry 1:0 mě-
lo trošku jiný nádech než u zbytku naší rodiny.

Neprodleně jsem volal domů Mirka Vítka, vel-
kého sportovního nadšence, ať prověří, jak
rychle dokážou vyrobit razidla, ze kterých by se
dala razit z ryzího zlata varianta hokejového
Nagana. Hned následující den jsem objednal
zlaté střížky pro průměr medaile 31 mm,
o hmotnosti 15,56 g, Au 999,9. Během dvou týd-
nů bylo na světě skutečné zlaté hokejové
Nagano. Obchodní úspěch byl nevídaný. Každý
zlatý hokejista obdržel od předsedy ČSLH Guta
jeden kousek na památku.

Jiří Kynos se ukázal nejen jako zdatný eko-
nomický ředitel, ale i jako prozíravý marke-
tingový manažer, který stejně jako my věřil, že
hokejová varianta naganské medaile přinese
velký úspěch.

Mincovna ve spolupráci s ČOV vytvořila no-
vou tradici a každé dva roky razila medaile
s olympijskou tematikou.

Postupem času mezinárodní olympijský výbor
začal prodávat svá marketingová práva reklam-
ním agenturám, které za použití loga olympiád
platily závratné částky a začaly si svá práva ne-
kompromisně hlídat. Mincovna nemohla risko-
vat mezinárodní arbitrážní řízení a případné
pokuty za porušení marketingových licencí. Od
roku 2004 se oficiální loga vyskytují jen na me-
dailích pro potřeby ČOV – nejsou předmětem
prodeje. Medaile ražené v režii mincovny mají
za licenční poplatek využitou reverzní stranu
ČOV bez olympijských kruhů a lícová strana je
tematicky modifikovaná, aby se nedotkla cizích
práv. Výtvarníci tak mají možnost vytvořit vlast-
ní představu loga a s olympijskou tematikou
mohou nakládat podle své fantazie.

Jan Vízek, bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 17./

Sada medailí pro pražské MS v ledním hokeji v roce 2004


