


Tato brožura vznikla společně s výstavou 20 let chráníme 
českou korunu u příležitosti kulatých narozenin naší národní 
měny – české koruny. Dohromady s interaktivní internetovou stránkou 
chranimekorunu.cz má za cíl představit vám, jak Česká národní banka 
pečuje o korunu. 

Na výstavě navíc zjistíte, že dotýkat se exponátů nemusí být 
zakázáno, ale naopak vřele doporučeno. Uvidíte i řadu zajímavých 
ukázek a možná vás překvapí některá pozoruhodná fakta o české 
koruně. Poznáte, že Česká národní banka nejen dává do oběhu peníze, 
ale dohlíží i na podnikání na fi nančním trhu a stará se, aby ceny byly 
stabilní a banky, pojišťovny a další fi nanční instituce zdravé. Věříme, 
že atraktivní forma přispěje k tomu, že se budete dobře bavit a něco 
nového se dozvíte.

Tato brožura vznikla společně s výstavou 20 let chráníme



Postavíte-li se v Praze v ulici 
Na Příkopech přímo před budovu České 
národní banky a podíváte-li se vzhůru, 
váš pohled se jistě zastaví na impozant-
ním sousoší. Jde o Lva a Světlonoše – 
patrony České národní banky. Ale proč 
právě oni? Nechme je tedy, aby se vám 
sami představili.

SVĚTLONOŠ

„Jsem Světlonoš, patron České 
národní banky. Říká se, že jsem 
moudrý a prozřetelný. S pochodní 
v ruce dohlížím na fi nanční trh 
a pečuji o cenovou stabilitu, tedy 
o udržení nízké a stabilní infl ace, což 
přispívá k ekonomické prosperitě 
a výkonnosti českého hospodářství. 
Posvítím si na všechny fi nanční insti-
tuce, které se chovají nezodpovědně. 
Snažím se vždy dívat dostatečně 
dopředu, abych včas odvrátil nebez-
pečí ohrožující českou ekonomiku 
a český fi nanční systém.“ 

LEV

„Asi mě znáte jako krále zvířat, 
reprezentanta síly a majestátu. 
Ve službách České národní 
banky hrdě střežím českou 
korunu – jsem tak symbolem 
její fyzické ochrany. V boji proti 
padělání bankovek mi pomáhají 
hlavně ochranné prvky. 
Ty komplikují práci padělatelům, 
a navíc nám všem umožňují 
snadnější rozeznání padělků 
od pravých bankovek. Pod můj 
patronát ale spadají i další 
oblasti fyzické ochrany koruny, 
například přeprava peněz obrně-
nými vozidly nebo jejich 
bezpečné uchování v trezorech.“



Hlasitý lví řev má varovat každého, kdo si neváží naší 
měny – české koruny. Ale co o ní vlastně víme? Každému 
je jasné, jaký je hlavní účel peněz, ale většina z nás už 
si ani neuvědomí, že samotné bankovky a mince jsou 
v podstatě uměleckými díly. Proč vypadají tak, jak vypadají, 
a jak se vlastně zrodila česká koruna? A máte opravdu 
jasno v tom, které mince a bankovky se stále používají 
a které už dnes nejsou v oběhu?

Česká národní banka vznikla 1. ledna 1993 jako 
nástupce Státní banky československé. V únoru 1993 
došlo k odluce české a slovenské měny od bývalé společné 
československé měny a v samostatné České republice 
byla jako peněžní jednotka uvedena do oběhu 
koruna česká.

Hl i ý l í ř á k ždéh kd i áží ší



Autorem návrhů všech českých bankovek je akademický 
malíř Oldřich Kulhánek. U mincí je to trochu rozmanitější. Zadání 
navrhnout podobu korunové mince dostalo šest osvědčených 
designérů československých mincí, ten nejlepší návrh podle názoru 
hodnotitelské komise předložila akademická sochařka Jarmila 
Truhlíková-Spěváková. Mince ostatních nominálních hodnot byly 
vyrobeny podle návrhů akademického sochaře Jiřího Prádlera 
(10 haléřů), pana Jaroslava Bejvla (20 haléřů), akademického sochaře 
Vladimíra Oppla (50 haléřů a 20 Kč), akademické sochařky Jarmily 
Truhlíkové-Spěvákové (2 Kč), akademického sochaře Jiřího Harcuby 
(5 Kč) a akademického sochaře Ladislava Kozáka (10 a 50 Kč).

O čem je hra KORUNOMÁNIE?
Hra představuje výčet nejrůznějších bankovek a mincí. Hráč má 
za úkol je správně roztřídit na platné a neplatné. Hra probíhá na čas, 
za špatné vyřazení mince nebo bankovky hráč dostane bodovou
penalizaci.



 „Na fi nančním trhu nemůže působit kdokoli, proto stojím 
před jeho branou a rozhoduji, koho pustím dovnitř,“ 
představuje Světlonoš důležitou roli centrální banky. Každý, 
kdo chce vstoupit na fi nanční trh s nabídkou složitějších 
fi nančních služeb, podléhá její kontrole a musí dostat povolení. 
Získat jej ale není tak jednoduché. Zahrnuje soubor pravidel, 
která žadatelé musí znát, a požadavků, jimž musí vyhovět. 

Žadatelem plánujícím poskytovat služby na fi nančním trhu může 
být právnická nebo fyzická osoba. Mezi právnické osoby patří 
banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční 
společnosti, penzijní fondy, směnárny a další subjekty. 
Fyzickou osobou rozumíme pojišťovacího či investičního 
zprostředkovatele.
  
Každý žadatel musí splňovat celou řadu kritérií. U fyzických osob 
je to kromě jiných hlavně plnoletost, odborná způsobilost, praxe 
(většinou 3 roky). Právnické osoby musí mít především dostatek 
fi nančních prostředků a schopnost prokázat jejich původ, stejně 
tak i dostatečné zázemí a odpovídající počet zaměstnanců 
s odbornými předpoklady. Dále je nutné předložit obchodní plán.



O co jde ve hře STRÁŽCE BRÁNY?
Hra je koncipována jako kontrola subjektů vstupujících na trh. Jste 
v roli České národní banky, která posuzuje subjekty podle určitých 
pravidel a požadavků. Z horního okraje obrazovky padají „míčky“, 
mají na sobě různé nápisy – podle přijatelných podmínek vstupu 
na trh (např.: >18, bezúhonný, s praxí, odborník). Tyto musíte nechat 
spadnout až do dolní části obrazovky, kde je brána symbolizující 
vstup na trh. Mezi padajícími míčky jsou ale i subjekty nevhodné ke 
vstupu na trh (s nápisy jako: <18, trestaný, bez praxe, bankrot apod.). 
Tyto pak musíte dotykem vyřadit, než spadnou až k bráně. Ale pozor, 
míčky padají rychleji, a zvyšuje se tak obtížnost.



Světlonoš s pochodní v ruce střeží v zastoupení České 
národní banky stabilitu fi nančních institucí v České 
republice, nic mu neunikne. Pomáhá s přípravou zákonů, 
které určují práva a povinnosti účastníků fi nančního trhu. 
Kontroluje chování a zdraví jednotlivých institucí a zároveň 
dohlíží na správné fungování fi nančního systému jako 
celku. Pokud Česká národní banka odhalí, že fi nanční 
instituce porušila pravidla, může s ní zahájit správní řízení 
a nařídit jí nápravu zjištěných nedostatků. Také jí může 
udělit pokutu či odejmout licenci nebo zrušit registraci.

Pro zjednodušení si můžeme účastníky fi nančního 
trhu představit třeba jako auta na závodní dráze. Mohou 
to být různé značky, řídí je různí řidiči, ale auta všech 
značek musí dodržovat pravidla závodu a pohybovat se 
na vyznačené dráze. Stejně tak musí účastníci fi nančního 
trhu dodržovat určité zákony a povinnosti. A jakou roli tu 
pak hraje Česká národní banka? Podobnou jako například 
traťový komisař, tedy určitý rozhodčí závodu, který dohlíží 
na to, aby byla zachována plynulost jízdy a zaručena 
bezpečnost všech účastníků.

Č



Finančně zdravé a veřejností respektované fi nanční instituce jsou 
jedním ze základních stavebních kamenů stabilního fi nančního systému. 
Česká národní banka tedy dbá nejen na to, aby jednotlivé společnosti, 
nad nimiž vykonává dohled, dodržovaly příslušná pravidla obezřetného 
chování a jednání se zákazníky stanovená regulací, ale stará se také 
o stabilitu fi nančního systému jako celku.

Pokud si troufnete dohlížet na fi nanční trh, zkuste naši hru 
na výstavě nebo na www.chranimekorunu.cz.

O čem je hra ZÁVODNÍCI?
Tato hra reprezentuje další funkci České národní banky – dohled nad 
subjekty na bankovním trhu. Ty jsou ve hře symbolizovány auty na závod-
ní dráze. Všechna auta musí dodržovat společná pravidla závodu a pohy-
bovat se na vyznačené dráze, stejně jako musí účastníci fi nančního trhu 
dodržovat určité zákony a povinnosti. Hráč je v roli traťového komisaře. 
Jakmile auto poruší některé pravidlo, rozsvítí se u něho kontrolka s infor-
mací, o který prohřešek jde. Hráč pak takové auto musí dotykem navést 
do depa. Čím déle jezdí auto s výstrahou po dráze, aniž by ho hráč poslal 
do depa, tím více trestných bodů naskakuje a tím je provoz méně plynulý. 
Provinilých aut neustále přibývá, a hra je tak čím dál těžší.



Z kapitánského můstku se hlásí Světlonoš, aby vám představil 
své další poslání, které je zároveň hlavním úkolem České ná-
rodní banky. Je jím udržení cenové stability, tedy nízké a sta-
bilní infl ace. Ptáte se, co to ta infl ace vlastně je? Jde o změnu 
hladiny, nikoli té vodní, nýbrž cenové. Při vysoké infl aci se ceny 
často zvyšují a dochází ke znehodnocování kupní síly peněz. 
Peníze tak vlastně ztrácejí svoji hodnotu. Ekonomice se daří 
nejlépe, když je infl ace nízká, nikoli vysoká. Snahou České ná-
rodní banky je udržet infl aci blízko 2 %. Odborně se tomu říká 
„cílování infl ace“.

Centrální banka je jako kormidelník
Centrální banka je ve své snaze o udržení stabilních cen často 
přirovnávána ke kormidelníkovi těžkého tankeru. Když kormi-
delník pohne kormidlem, trvá značnou dobu, než se tanker oto-
čí do požadovaného směru. Kormidelník proto musí sledovat 
moře daleko před sebou, aby se včas dokázal vyhnout případ-
ným překážkám. Stejně tak je to s dopadem měnové politiky na 
vývoj ekonomiky. Změní-li dnes Česká národní banka měnovou 
politiku, projeví se to v ekonomice za zhruba 12 až 18 měsíců. 
Namísto dalekohledu centrální banka používá svou prognózu, 
v níž odhaduje budoucí ekonomický vývoj, aby byla schopna 
reagovat na případné nebezpečí. 



O co jde ve hře KAPITÁN INFLACE?
Hráč má za úkol řídit loď a dostat ji v pořádku do přístavu k molu 
s nápisem „2 %“, které symbolizuje cílovou dvouprocentní infl aci. 
Na výstavě je hra o to zajímavější, že loď zde hráč ovládá pohybem 
rukou (hra funguje za pomoci Kinectu). Po celou dobu mu vše 
znesnadňují vnější vlivy (proud, vítr), ty loď vychylují z kurzu a je 
zde riziko, že zakotví u špatného mola (na jiném cílovém procentu). 
Hra je o to těžší, že loď vždy reaguje s drobným zpožděním, tak 
jako je tomu ve skutečnosti, kdy ekonomika reaguje se zpožděním 
na podněty České národní banky. Hra má několik kol se stupňující se 
obtížností (v každém dalším kole jsou silnější a četnější vnější vlivy).

Předpokládá pohyb úrokových sazeb, tak aby bylo dosaženo 
infl ačního cíle. V námořní terminologii prognóza ukazuje, jak při 
daných meteorologických podmínkách zajistit, že tanker udrží 
správný kurz a dopluje do svého přístavu.

Jak se rozhoduje?
O nastavení úrokových sazeb pravidelně, osmkrát do roka, rozhoduje 
sedmičlenná bankovní rada. Výsledkem zasedání je rozhodnutí, zda 
ponechat, či změnit nastavení úrokových sazeb. Bankovní rada řídí 
celou Českou národní banku a její členy jmenuje prezident.



„Chráním českou korunu a bojuji proti padělkům,“ 
ozývá se statečně z tlamy obklopené mohutnou 
hřívou. I to je povinnost Lva ve službách České 
národní banky. V boji proti padělání bankovek 
mu pomáhají hlavně ochranné prvky. Ty kom-
plikují práci padělatelům a nám všem umožňují 
snadnější rozeznání padělků od pravých banko-
vek. Vyžadují ale neustálý vývoj. Zkrátka jde o to, 
být před možnými padělateli vždy alespoň o krok 
napřed. Proto se bankovky stále vylepšují jak 
z hlediska jejich tisku, tak pokud jde o materiály 
a technologie.

„Bankovky mohou být hezké, ale bezpečné 
být musí.“ (Alex Jarvis, bývalý ředitel tiskárny 
bankovek Bank of England)

Ochranné prvky mají dvojí význam: znesnadnit 
práci padělatelům a umožnit rozeznání padělku 
od pravé bankovky.



1. Vodoznak
Tvoří ho portrét Františka Palackého a nega-
tivní (běločaré) hodnotové číslo 1000 s lipo-
vým listem. Při pohledu z lícní strany je portrét 
stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.

2. Okénkový proužek s mikrotextem
Proti světlu je proužek vidět z obou stran jako 
souvislá tmavá linka s prosvítajícím opakujícím 
se šrafovaným mikrotextem ČNB 1000 Kč. 
Vystupující části mění v závislosti na úhlu do-
padu světla barvu z hnědofi alové na zelenou.

3. Soutisková značka
Kruhová,  tvoří ji písmena „ČR“. Z jedné strany 
bankovky je viditelná pouze jedna část značky, 
z druhé strany část zbývající. V průhledu proti 
světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky 
na sebe díky profesionálnímu tisku přesně 
navazují. 

4. Skrytý obrazec
Tvoří ho číslo označující hodnotu bankovky. 
Je umístěn na lícní straně na rameni portrétu. 
Zobrazí se při naklopení bankovky do vodorov-
né polohy. Z delší strany bankovky je obrazec 
pozitivní (svělý), z kratší negativní (tmavý).  

5. Proměnlivá barva
Lipový list mění zbarvení v závislosti na úhlu 
sklopení bankovky na dopadajícím světle. 
Zlatá barva se promění v zelenou.

6. Iridiscentní pruh
Jsou na něm negativně vyznačeny číslice 
1000 a najdeme ho na lícní straně blíže pravé-
mu okraji bankovky. Je dvoubarevný, zprava 
vzorovaný. Při sklopení bankovky na dopadají-
cím světle získává slabý zlatý a fi alový nádech 
s kovovým odleskem. 

7. Mikrotext
Tvoří konturu velkého hodnotového čísla na 
lícní straně a je i vpravo od portrétu v pruhu 
základní barvy. Na rubové straně je také 
v pruhu základní barvy mezi státním znakem 
a pravým okrajem – slovně označuje hodnotu 
bankovky. Na líci uprostřed u velkého slovního 
označení hodnoty a na rubu v ornamentu pod 
státním znakem jsou mikrotextové iniciály 
Františka Palackého.

Ochranné prvky mají tři úrovně: 
•  určené široké veřejnosti 

(musí být jednoduché, pozo-
rovatelné bez pomůcek)

•  určené odborné veřejnosti 
(pokladníkům apod.)

•  určené pro strojové 
vyhodnocování

Ochranné prvky jsou na všech 
bankovkách. Předvedeme si 
je na tisícikoruně.

laaa nna 
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O čem je hra BEZPEČNÁ BANKOVKA?
Na displeji vidíte tisícikorunovou bankovku bez ochranných prvků. 
Skutečné ochranné prvky jsou zvlášť a hráč je musí dotykem 
a posunutím umístit na jejich správné místo na bankovce.






