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Poznejte novou bankovkou 5 € blíže

Pohled zblízka

NoVÁ TVÁŘ eURa

3 11

SÉRIe eURoPa: oChRaNNÉ PRVkY 

Lze je snadno zkontrolovat, ale obtížně padělat.

Díky zdokonaleným ochranným prvkům jsou nové bankovky 5 € vůči padělání ještě odolnější.  A stejně jako bankovky první série je lze snadno zkontrolovat.  Stačí jen tři kroky: 
ověřit je hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.

SÉRIe eURoPa 

Vlastnosti papíru – bankovka je na omak tuhá a pevná.
Plastický tisk – při levém a pravém okraji bankovky je hmatatelná řada krátkých plastických čar.  Také nános barvy na hlavním motivu, nápisech a na velkém hodnotovém 
čísle je na pohmat silnější.

Vodoznak s podobiznou – nastavte bankovku proti světlu. Zobrazí se podobizna Európy, hodnotové číslo bankovky a okno.  Položte bankovku na tmavý podklad  
a světlá místa ztmavnou. 
Ochranný proužek – nastavte bankovku proti světlu. Zobrazí se ochranný proužek v podobě tmavé linky. 

Hologram s podobiznou – nakloňte bankovku. Na stříbřitém proužku se objeví podobizna Európy, okno a hodnotové číslo bankovky.   
Smaragdově zelené číslo – nakloňte bankovku. Po hodnotovém čísle se pohybuje nahoru a dolů světelný efekt. Číslo také mění barvu ze smaragdově zelené na tmavě 
modrou. 

Přední strana nové bankovky 5 €

 1  koNTRola hMaTeM

 2  koNTRola NaSTaVeNíM PRoTI SVĚTlU

 3  koNTRola NakloNĚNíM
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SÉRIe eURoPa: zÁkladNí INFoRMaCe

„Tvář“ nových eurobankovek
 
Na bankovkách se po celém světě tradičně používají podobizny a průzkumy ukazují, 
že lidé tváře intuitivně poznávají. Eurosystém se rozhodl použít ve vodoznaku a na 
hologramu eurobankovek nové série podobiznu Európy, postavy z řecké mytologie. 
Její podobizna byla převzata z více než dva tisíce let staré vázy, která byla nalezena  
v jižní Itálii a je vystavena v pařížském Louvru. Európa má jasnou spojitost s evropským 
světadílem a bankovkám také propůjčuje lidský rozměr. 

PRVNí SÉRIe baNkoVka 5 € ze SÉRIe eURoPa

www.centralbank.ie

www.banque-france.fr

www.oenb.at

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.centralbankmalta.org

www.nbs.sk www.bsi.si

www.bundesbank.de

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy www.bcl.lu

www.dnb.nl

www.bportugal.pt

www.nbb.be

Přední strana

zadní strana

Důvěryhodný platební prostředek  

Eurobankovky se od svého zavedení před více než 
deseti lety staly jedním z nejdůvěryhodnějších 
platebních prostředků na světě. K zachování této 
důvěry nyní série Europa obsahuje nejmodernější 
prvky technologie výroby bankovek. 

Postupné zavádění od května 2013  

Nové bankovky budou uváděny do oběhu postupně během několika let počínaje 
novou bankovkou 5 € v květnu 2013. Bankovky první série budou v oběhu společně  
s novou sérií až do odvolání. I poté, co přestanou být zákonným platidlem, bude stále 
možné je bez časového omezení vyměňovat u kterékoli centrální banky Eurosystému.

Další informace lze získat zde:  
www.novatvareura-cs.eu

Mario Draghi,
prezident Evropské centrální banky

Více informací o eurobankovkách a mincích lze získat u příslušné národní centrální banky 

nebo na adrese:
 

Evropská centrální banka

kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main

Germany

Tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

e-mail: info@ecb.europa.eu

www.novatvareura-cs.eu

www.euro.ecb.europa.eu

www.eestipank.ee

www.bof.fi


