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Nová bankovka 2 000 Kč vzoru 2007 
 
Dne 2.července 2007 začaly pobočky České národní banky (ČNB) vydávat do peněžního 
oběhu na základě vyhlášky č.140/2007 Sb. novou bankovku nominální hodnoty 2 000 Kč 
vzoru 2007 (vyobrazení na obálce). Jedná se o první bankovku s podpisem současného 
guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy (bankovky vzorů 1993-1999 vyráběné až do současnosti nesou 
podpis bývalého guvernéra ČNB Josefa Tošovského, pouze 200 Kč vzoru 1998 podpis 
tehdejšího zastupujícího viceguvernéra Pavla Kysilky) a současně o první bankovku 
tzv. inovované emise. 
 
Inovovaná emise bude představovat bankovky stávajícího uměleckého a grafického 
provedení, tištěné ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, s.p. v Praze podle uměleckých návrhů 
akademického malíře Oldřicha Kulhánka, v rytinách a liniových rozkresbách Miloše 
Ondráčka a Václava Fajta a v designérských úpravách Františka Dvořáka, avšak s výrazně 
posílenou ochranou proti padělání. Je pravděpodobné, že bankovky dalších nominálních 
hodnot inovované emise budou následovat. Zcela jistě nebude inovována nominální hodnota 
20 Kč, již více než 10 let nevyráběná a plně nahrazená mincí a hodnota 50 Kč, minimálně 
padělaná a postupně nahrazovaná mincí. 
 
Bankovka je stejně jako předcházející vzory tištěna kombinací kolorujícího tisku z hloubky 
(hlavní tiskové obrazce líce – portrét, hlavní texty, hmatové značky pro nevidomé a 
slabozraké a opticky proměnlivá barva), sběrného tisku z výšky (suchého offsetu, 
zjednodušeně tisku s plochy – ostatní části líce a celý rub kromě série a čísla) a tisku z výšky 
z mechanických číslovačů (série a číslo na rubu). 
 
Posílená ochrana proti padělání se projevuje úpravami designu a změnou stávajících nebo 
doplněním nových ochranných prvků ve všech kategoriích. Rozdělení do kategorií nebývá 
v teorii ani praxi jednotné, v tomto pojetí se rozumí ochranné prvky 
1) pro nejširší veřejnost (zjistitelné pouhým okem), 
2) pro odbornou veřejnost (zjistitelné jednoduchými pomůckami), 
3) pro profesionály (zjistitelné složitějšími přístroji), 
4) pro zpracování v centrální bance (zjistitelné jen speciálními senzory) a 
5) k ovlivnění činnosti reprodukčních zařízení (znemožňující nebo ztěžující kopírování, 
skenování, grafickou úpravu a tisk). 
 

  
Vodoznak Letopočet 
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Podpis guvernéra ČNB Další designérské úpravy 

 
Nová bankovka je stejného rozměru jako předcházející vzory a má shodné základní parametry 
včetně druhu papíru. Vodoznak v průsvitu proti světlu tvoří nadále portrét Emy Destinnové, 
který je však doplněn tzv. elektrotypickým vodoznakem v podobě negativní (běločaré) číslice 
2000 s drobným ornamentem připomínajícím péřovou ozdobu. Na líci nese bankovka 
letopočet 2007, faksimile podpisu „Tůma“ vytištěné tiskem s plochy (na dosavadních vzorech 
tiskem z hloubky) a na obou stranách další designérské úpravy, z nichž nejnápadnější je 
doplnění žlutých kroužků v dolní části okraje (kuponu) a v částech tiskového obrazce. 
 

  
Iridiscentní pruh Ochranný proužek 

 
Jednobarevný obdélníkový iridiscentní pruh zlaté barvy byl nahrazen dvoubarevným 
vzorovaným iridiscentním pruhem překrývající se zlaté a modré barvy s odlišně řešenými 
opakujícími se negativními číslicemi 2000. Významné změny prodělal také tzv. okénkový 
ochranný proužek zapuštěný do papíru a vystupující v intervalech na jeho povrch na lícní 
straně. Proužek šířky 1,4 mm s opakujícím se negativním mikrotextem 2000 Kč, který svoji 
kovově lesklou stříbřitou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla neměnil, byl nahrazen 
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ochranným proužkem šířky 3 mm s opakujícím se šrafovaným negativním mikrotextem ČNB 
2000 Kč, který svoji kovově lesklou barvu mění v závislosti na úhlu dopadu světla 
z hnědofialové na zelenou. 
 

POLE efekt ochranného proužku 
 
Další novinkou je také tzv. POLE efekt ochranného proužku. Po přiložení pomůcky zvané 
POLE tester se na ochranném proužku projeví efekt POLE prvku v podobě šrafování 
světlejšími a tmavšími částmi ve tvaru kosodélníků. 
 

 
 

 
Líc a rub bankovky v ultrafialovém světle. 

 
Poslední skupinu změn představují ochranné prvky viditelné v ultrafialovém světle. Na líci 
byly dosavadní hlubotiskové partie zářící v ultrafialovém světle zeleně (horní polovina 
hodnotového čísla 2000 v levém horním rohu, část vlasů u levé tváře, nápis EMA 
DESTINNOVÁ, pravá část ozdobného šálu se skrytým obrazcem a jméno rytce 
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M.ONDRÁČEK SC.) doplněny partiemi zářícími v ultrafialovém světle oranžově (dolní 
polovina hodnotového čísla 2000 v levém horním rohu, text DVA TISÍCE KORUN 
ČESKÝCH, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, jméno autora O.KULHÁNEK INV. a hmatové 
značky pro nevidomé a slabozraké). Na rubu září zelenou barvou dolní (vodorovné) označení 
série a čísla. V levé dolní a pravé horní části líce i rubu pak září zelenou barvou ornamenty 
připomínající péřovou ozdobu. 
 
Bankovky téže nominální hodnoty vzorů 1996 a 1999 zůstávají nadále v platnosti! 
 
K vydání bankovky uspořádala ČNB dne 25.6.2007 v prostorách Expozice ČNB v budově 
ústředí Na Příkopě 28 v Praze 1 tiskovou konferenci, kde bankovku představil člen bankovní 
rady a vrchní ředitel ČNB Pavel Řežábek. Dále ČNB vydala tiskovou zprávu „ČNB vydává 
do oběhu nový vzor 2 000 Kč bankovky“, doplnila informace o bankovkách na webové 
stránce www.cnb.cz a vydala dva druhy informačních materiálů – oboustranný leták 
(osmistránková skládačka formátu A5) s detailními informacemi a jednostranný plakát 
formátu A3 se zjednodušenými informace, oba druhy tiskovin ve třech jazykových mutacích – 
české, anglické a německé. Informační materiály obsahují popis prvků prvních dvou 
zmíněných skupin, popis prvků třetí skupiny (např. v infračervené oblasti světelného spektra) 
naleznou profesionálové ve specializovaných informačních systémech, prvky čtvrté a páté 
skupiny ČNB nezveřejňuje. 
 
Pozorní sběratelé-specialisté si již povšimli, že v materiálech ČNB jsou vedle bankovek se 
sériovým písmenem C reprodukovány také exempláře se sériovým písmenem I. V době 
přípravy tiskových podkladů ještě nebyly k disposici definitivní bankovky ze sériové výroby a 
proto byly podklady částečně připraveny ze zkušebních nátisků nesoucích letopočet 2006 a 
sériové písmeno I. Tyto exempláře nejsou a nikdy nebudou uvedeny do oběhu. 
 
V souvislosti s vydáním nové bankovky je vhodné připomenout, že od 1.ledna 2007 je 
v účinnosti nová vyhláška č.553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat 
bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou 
napodobují (nahradila starší vyhlášku č.36/1994 Sb.). Vyrábět hmotné i nehmotné 
(elektronické) reprodukce a napodobeniny platných bankovek a bankovek, které 
mohou být za platné vyměněny, lze pouze zde vyjmenovanými způsoby (odpadla kompetence 
ČNB povolit individuálně výrobu i za podmínek, které sama vyhláška nepřipouští). Výroba 
reprodukcí v rozporu s touto vyhláškou je správním deliktem nebo přestupkem při reprodukci 
symbolů peněz a jejich napodobenin podle § 46c zákona č.6/1993 Sb. o České národní bance, 
za který může být ve správním řízení uložena pokuta až do 500 000 Kč. 
 

Jaroslav Moravec 


