
Vá!ení klienti,

drah!m kov"m se v posledních t!dnech pom#rn# da$ilo. Investo$i se 
pomalu vzdávají p$edstavy, %e by se úrokové sazby v Americe mohly 
je&t# letos zv!&it, a p$izp"sobují tomu své chování. Zam#$ují se na zlato 
a sází na jeho dal&í r"st. Aktuální cena zlatého kovu se nyní pohybuje 
kolem 1 175 dolar" za unci, co% odpovídá zhruba 3,5m#sí'nímu 
maximu – za tu dobu si p$ipsalo 6,6 procenta. V dolarovém vyjád$ení 
pomalu umazává své ztráty a oproti lednu je u% jen o procento levn#j&í. 
Pro 'eské investory je ale d"le%it#j&í, jak se cena zlata vyvíjí v korunách. 
(NB zatím 'eské m#n# nedovoluje posílit, co% se pozitivn# odrá%í na 
cen# zlata. Za poslední m#síc v korunách zhodnotilo o 3,7 procenta 
a o 2,6 procenta od po'átku roku. Ani st$íbro nezaostává, jeho cena  
v dolarech vzrostla za poslední m#síc o 10,6 procenta na 16,12 dolar" 
za unci, tedy o 2,7 procenta od po'átku roku. V korunách je od ledna 
v!&e dokonce o 5,5 procenta. 

V tomto 'ísle Novinek Vám p$iná&íme ohlédnutí za ji% t$etím ro'níkem 
Vy&ehradského fóra, na&í nejv#t&í vzd#lávací akce pro ve$ejnost. 
Jak ukázal leto&ní ro'ník, Vy&ehradské fórum si mezi Vámi získává 
'ím dál v#t&í oblibu – tento rok dorazilo do Kongresového centra na 
Vy&ehrad# více ne% tisíc lidí. Svou zásluhu na tom mají p$edev&ím 
jména p$edná&ejících, kter!mi byli Marcela Hrubo&ová, Jaroslav Brychta  
a Markéta )ichta$ová. 

Marcela Hrubo&ová p$edstavila sv"j projekt finan'ní gramotnosti  
a návod, jak dosp#t ke skute'nému bohatství. Investovat bychom 
podle ní m#li jen do toho, 'emu skute'n# rozumíme. Jaroslav Brychta 
vysv#tlil p$í'iny ekonomické krize 2008 a varoval p$ed p$ístupem politik"  
a centrálních bank, kte$í d"sledky krize nevy$e&ili, ale pouze je zamaskovali 
dal&ím obrovsk!m zadlu%ením. P$í&tí krize bude mít kv"li tomu mnohem 
tvrd&í dopad. Markéta )ichta$ová vyzkou&ela, co p$ítomní poslucha'i 
vydr%í, a rozhodla se je vyd#sit svou paralelou mezi pádem *ímské $í&e 
a sou'asn!m stavem Evropy: vnit$ní spory, nájezdy barbar", prost$edí, 
kde nikdo skute'n# nevládne, obrovské v!daje na sociální dávky... 
Vy&ehradské publikum bylo ale odvá%né a vydr%elo a% do konce. Za 
odm#nu se dozv#d#lo, jak se v dne&ní dob# nejlépe zajistit na d"chod. 

Vy&ehradské fórum jsme tentokrát spojili také s k$tem na&í zbrusu nové 
st$íbrné mince Velká 'ínská ze+ ze série Sedm div" sv#ta. Starov#ká 
(ína byla jednou z nejvysp#lej&ích civilizací své doby a p$inesla sv#tu 
mnoho skv#l!ch vynález", ale nápad nahradit peníze z drah!ch kov" 
papírov!mi bankovkami se jí v"bec nevyplatil. 

(tení plné inspirace Vám p$eje

Pavel Ryba 
spoluzakladatel 
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Vy%ehradské fórum 2015 aneb Jak b#t p&ipraven na 'asy dobré i zlé

Finan'ní gramotnost, ekonomická krize a zaji&t#ní na d"chod – 
to byla hlavní témata Vy&ehradského fóra 2015, které 7. $íjna ji% 
pot$etí po$ádala spole'nost Golden Gate v Kongresovém centru 
na Vy&ehrad#. ,e jde o okruhy skute'n# zajímavé a aktuální, 
dosv#d'uje i rekordní ú'ast na konferenci, kterou si letos p$i&lo 
poslechnout více ne% 1 000 náv&t#vník". Krom# znám!ch 
ekonomick!ch osobností, jako je Marcela Hrubo&ová, Jaroslav 
Brychta a Markéta )ichta$ová, 'ekaly p$ítomné také dv# exkluzivní 
autogramiády a p$ekvapení v podob# k$tu druhé mince ze série 
Sedm div" sv#ta, ji% Golden Gate postupn# vydává.

Mediálním partnerem akce byl stejn# jako loni Investi'ní web, 
kter! Vy&ehradské fórum sledoval %iv# na Twitteru. Ve'erem 
tradi'n# provázela skv#lá moderátorka Bára Tachecí.



MARCELA HRUBO(OVÁ: Opravdové 
bohatství je ve svobod" a nezávislosti

P$edná&kov! blok za'al tím nejzákladn#j&ím – finan'ní  
gramotností. Slova se jako první ujala Marcela Hrubo&ová, autorka 
projektu Finance pro radost, její% vá&ní je finan'ní vzd#lávání 
jednoduchou a zábavnou formou. „Kdo neumí hospoda$it se 
sv!mi pen#zi, nem"%e b!t bohat!. V%dy bude závisl! na jin!ch 
osobách,“ upozornila ekonomka a zárove- vysv#tlila, v 'em 
skute'né bohatství spo'ívá a jak k n#mu dojít. Na pomoc si 
vzala svou postavi'ku – ku$átko Pípo, o&kubanou slepici, která si  
k majetku dopomohla kreditními kartami, leasingem, hypotékou 
a dal&ími p"j'kami. Skute'né bohatství je ale podle Marcely 
Hrubo&ové ve finan'ní svobod# a nezávislosti. 

Finan'ní gramotnost znamená v#d#t, jak peníze vyd#lat, jak je 
$ídit, spravovat a kone'n# jak peníze rozmno%ovat, ve zkratce 
V*SR. Zásadním pravidlem je pak rozd#lovat sv"j p$íjem podle 
vzorce 1 + 7 + 2. Znamená to, %e 10 % platu je na&e osobní 
odm#na za práci, kterou si ud#láme radost, 70 % je m#sí'ní 
re%ie ve form# b#%n!ch v!daj" za bydlení, jídlo, oble'ení nebo 
nap$íklad spo$ení na nov! automobil a zb!vajících 20 % p$íjmu 
bychom m#li odkládat na hromádku %elezné rezervy. „Je to 
zaji&t#ní pro skute'né p$ípady nouze: smrt partnera, onemocn#ní 
dít#te, rozvod, dlouhodobá nemoc,“ up$esnila ekonomka. 
,elezná rezerva m"%e b!t také skv#l!m zdrojem pasivního p$íjmu. 

„Peníze d#lají peníze,“ p$ipomn#la Marcela Hrubo&ová staré r'ení. 
Upozornila také na to, %e pom#r t$í základních hromádek se m"%e 
m#nit podle p$íjm" a mo%ností ka%dého z nás. 

Svou %eleznou rezervu bychom nikdy nem#li sv#$ovat pouze 
jednomu typu finan'ních aktiv. Nejlep&ím zp"sobem, jak ji chránit 
p$ed znehodnocením, je rozd#lit ji podle pravidla t$í loukotí: do 
nemovitostí (sta'í i v malém), finan'ních aktiv (akcie, dluhopisy)  
a komodit (drahé kovy, um#ní). Zapomínat nesmíme ani na 
investici do vzd#lání. 
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JAROSLAV BRYCHTA: Krize není náhoda

Ji% pot$etí p$edstavil své názory na Vy&ehradském fóru hlavní 
analytik X-Trade Brokers Jaroslav Brychta. Tentokrát vysv#tlil 
p$í'iny i d"sledky finan'ní krize z roku 2008. Spustily ji problémy  
s hypote'ními úv#ry na americkém trhu. Pok$iven! systém vznikal 
n#kolik let, údaje ukazují, %e prudké zrychlení v zadlu%ování 
tamních domácností za'alo u% v roce 2000 za p$isp#ní vládních 
agentur. Odkupováním problémov!ch úv#r" podporovaly 
poskytování extrémn# levn!ch hypoték i chud!m domácnostem, 
aby si mohly splnit sv"j americk! sen o vlastním bydlení. 
 
Velké mno%ství t#chto domácností ale najednou p$estalo b!t 
schopno své závazky splácet a bankám z"stala tzv. toxická 
aktiva. Aby nezkrachovaly, odkoupily nesplácené úv#ry centrální 
banky. „Dluh tedy vlastn# p$evzali dr%itelé m#ny dané zem#,“ 
vysv#tluje Jaroslav Brychta. 

„Nyní je situace relativn# stabilizovaná, ale za jakou cenu? Jen 
Evropská a japonská centrální banka vytisknou ro'n# v p$epo'tu 
140 miliard dolar",“ poukazuje Brychta. D"sledky krize, která 
vznikla kv"li neúnosnému zadlu%ování, tedy centrální banké$i  
a politici maskují za pomoci dal&ího zadlu%ování. Nyní jsou 
podle ekonoma mo%ná pouze dv# $e&ení: bu+ nechat trhy úpln# 
padnout, to ale politici nedovolí, nebo zb!vá tzv. japonská cesta. 
„Je to $e&ení, které skrze znehodnocení m#ny ochudí celou 
spole'nost a zlikviduje st$ední t$ídu,“ upozornil Brychta na to, %e 
japonsk! jen ztratil v pr"b#hu posledních let asi 30 procent své 
hodnoty.  

D"le%ité je proto diverzifikovat své úspory podle hesla b!t p$ipraven 
a neb!t p$ekvapen. Pokud p$ijde dal&í krize, bude se t!kat akcií, 
nemovitostí i dluhopis". P$edev&ím dluhopisy pova%uje analytik  
v sou'asnosti za velmi rizikové aktivum. Proto radí nepodce-ovat 
hotovost a rozhodn# nezapomínat na drahé kovy. Jsou velmi 
jednoduch!m zaji&t#ním proti inflaci i proti deflaci. 

MARKÉTA (ICHTA)OVÁ: EU nutn" skon'í 
bankrotem

Známá ekonomka si dala za úkol v&echny p$ítomné na 
Vy&ehradském fóru po$ádn# vyd#sit. Budoucnost na&í civilizace 
toti% nevidí práv# r"%ov#. P$irovnávala sou'asn! stav Evropy ke 
konci *ímské $í&e: vnit$ní spory, nájezdy barbar", prost$edí, kde 
nikdo nevládne, obrovské v!daje na sociální dávky, neúnosné 
da-ové zatí%ení… „Je&t# deset let m"%eme v klidu spát, ne% 
dopadneme jako *ím,“ p$edpovídá Markéta )ichta$ová.
 
Sociální dávky jsou podle $editelky spole'nosti Next Finance 
obrovsk!m problémem. „Dvaa'ty$icet procent státního rozpo'tu 
na n# vydáváme v dob#, kdy ekonomika roste o 4,6 procenta, 
co% je nejrychlej&í r"st v Evrop#,“ uvedla. N#mecko vydává 
je&t# víc – p$es padesát procent svého rozpo'tu. Jeho &t#drost 
nyní m"%e za to, %e do zem# podle nejnov#j&ích odhad" p$ijde 
letos a% 1 200 000 migrant". „N#mecko jim p$ipravilo ohromné 
lákadlo. Ka%dému imigrantovi v#nuje 374 eur m#sí'n# 'istého.  
A dvaa'ty$icet procent imigrant" skute'n# v N#mecku azyl získá,“ 
$ekla )ichta$ová. 
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Kritizuje také neustále se zvy&ující da-ovou kvótu v EU. Vysoké 
dan# nejsou podle ekonomky nutností vysp#lého státu, je to 
nefunk'ní $e&ení, které sv#d'í jen o neschopnosti státního 
aparátu. Dal&ím problémem je rychle se zvy&ující zadlu%ení celé 
Evropy. Nikoho nep$ekvapuje ohromn! nár"st státního dluhu  
k HDP u Portugalska, )pan#lska, *ecka nebo Irska. Jen%e t$eba 
Velká Británie nemá za sebou %ádnou pomoc kv"li dluhu ani krizi, 
má pravicovou vládu, a p$esto její dluh k HDP hr"zn!m zp"sobem 
roste. (esko si na první pohled vede proti tomu pom#rn# obstojn#, 
jako by dluh k HDP klesal. „Je to tím, %e 'eská ekonomika 
v"'i HDP velice rychle roste, a tím – spí&e omylem – dochází 
k mírnému stahování tohoto ukazatele,“ uvádí 'ísla na pravou 
míru )ichta$ová. A hlavn# v posledních dvou letech docházelo 
k rozpou&t#ní dluhové rezervy, tedy jakési rezervy pen#z ve 
státním rozpo'tu na hor&í 'asy. Toto evropské zadlu%ení nem"%e 
'asem skon'it jinak ne% hromadn!m bankrotem. To znamená 
odepsáním evropského dluhu. Jednostrann!m vyhlá&ením, %e 
evropské zem# u% nejsou schopny dluh splatit.

Optimismem nenapl-uje autorku n#kolika bestseller" ani pohled 
na finan'ní trhy. „Dnes jsme vysoce nad tím, kde jsme byli  
v okam%iku p$eh$áté akciové bubliny v roce 2008, kdy% p$i&la 
ekonomická krize,“ upozor-uje. Slab! v!voj HDP od Evropy p$es 
Ameriku a% po Asii ale v %ádném p$ípad# obrovsk! r"st akciov!ch 
trh" neospravedl-uje. Na d"chod se dá v dne&ní dob# nejlépe 
p$ipravit hlavn# dv#ma zp"soby: nákupem nemovitostí a drah!ch 
kov" – za p$edpokladu, %e je máme jako dlouhodobou investici. 
„Akcie, dluhopisy a d"chodové fondy jsou fajn, ale ne te+, kdy% 
jsou finan'ní trhy p$eh$áté a Evropa dle mého názoru sm#$uje do 
pekla,“ uzav$ela )ichta$ová.

Kdo z poslucha'" si uv#domil, %e se zatím v#t&ina p$edpov#dí 
Markéty )ichta$ové vyplnila, musel mít b#hem její p$edná&ky 
minimáln# husí k"%i…

Poklad ani Tahák nesmí chyb"t

Chmurné vyhlídky do budoucna, které nastínili n#kte$í p$edná&ející, 
zpest$ilo malé p$ekvapení v podob# k$tu druhé st$íbrné mince 
ze série Sedm div" sv#ta, tentokrát s motivem Velké 'ínské zdi. 
Kmotrem mince se stal Jaroslav Brychta.

Krom# mincí a mnoha nov!ch informací m#li náv&t#vníci 
Vy&ehradského fóra exkluzivní mo%nost odnést si dom" také 
Zlat! poklad s vlastnoru'ním podpisem Markéty )ichta$ové. Tato 
nejnov#j&í kniha, kterou napsala se sv!m man%elem Vladimírem 
Pikorou, je tentokrát v#nována d#tem. Jde o pohádky, které mají 
nenásilnou formou u'it d#ti, jak ve sv#t# financí obstát a nedostat 
se do obtí%í. T#&í nás, %e tato kniha m#la svou premiéru práv# na 
Vy&ehradském fóru.

Svou knihu p$edstavila a podepisovala také Markéta Hrubo&ová. 
Její Tahák na úsp#&né podnikání je velmi u%ite'n!m návodem, 
jak úsp#&n# obstát v podnikání a je&t# si cel! proces u%ívat. Je 
ur'ena za'ínajícím i pokro'il!m podnikatel"m, jim% poskytne 
ve&keré praktické informace, které pot$ebují znát. 
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Vybrané Tweety Investi'ního webu z Vy%ehradského fóra 2015

Kdo neumí hospoda$it se sv!mi pen#zi, nem"%e 
b!t bohat!. V%dy bude závisl! na jin!ch osobách, 
zam#stnavateli, státu, ...

Hrubo%ová

1 + 7 + 2 = 10 – Máme t$i hromádky: 1 = 10 %  
z p$íjm" odm#na sob#, 7 = 70 % %ivotní náklady  
(i úspory na nové auto), 2 = 20 % %elezná rezerva.

Hrubo%ová

Bohatství není 20 milion" v majetku, kter! je&t# 
spot$ebovává peníze.

Hrubo%ová

Bohatství je pasivní p$íjem = rentiérství.

Hrubo%ová

Hromádku %elezné rezervy rozd#líme/
diverzifikujeme na t$i 'ásti.

Hrubo%ová

1. Nemovitosti (i v men&ím), 2. komodity (zlato, 
st$íbro, um#ní), 3. finan'ní produkty (akcie, 
dluhopisy) + 4. vzd#lání.

Hrubo%ová

Od 90. let USA za'aly podporovat trh  
s bydlením. Sou'ástí amerického snu bylo 
vlastnit nemovitost.

Brychta

Brychta

Brychta

Brychta

Brychta

Brychta

Osobn# preferuji drahé kovy a obchodování  
s nimi prost$ednictvím sofistikovan#j&ích 
nástroj" (deriváty, opce).

Brychta

Novodobé vzpoury = BREXIT, GREXIT, 
Katalánsko, Skotsko, Baskicko, ...

(ichta&ová

Uprchlická krize není ni'ím jin!m ne% 
filozofick!m sporem mezi západní a v!chodní 
spole'ností. Ráda se p$idám k té v!chodní.

(ichta&ová

Je&t# deset let m"%eme v klidu spát, ne% 
dopadneme jako *ím.

(ichta&ová

V EU to nem"%e skon'it jinak ne% hromadn!m 
bankrotem.

(ichta&ová

V#$íte-li, %e zbankrotuje *ecko nebo Itálie, 
investujte do zlata.

(ichta&ová

Byty = po pravd# nic moc investice. Jsme 
teprve tam, kde jsme byli v roce 2008.

(ichta&ová

Zato pozemky byly moc fajn. Ani jejich cenu 
p$íli& neovlivnila krize.

(ichta&ová

Fondy nesly v roce 2013 1,45 %, v roce 2014 
1,35 %. Kdo by investoval do fond", a ne do 
pozemk" (nemovitostí)...

(ichta&ová

I chudé domácnosti si mohly vzít 100% 
hypotéku za 1% úrok.

Tendence politik" je stejná jako v roce 2000 = 
hlavn# nic nenechat padnout – to by se $eklo, 
%e jsme selhali.

Ekonomick! mainstream si myslí, %e jde lé'it 
dluhovou krizi dal&ími dluhy, proto%e se nám 
poda$í z dluh" vyr"st.

Dluh by musel r"st pomaleji ne% HDP. To se ale 
ned#je, t$eba USA rostou o 2 % a zadlu%ují se 
3,5% tempem.

Nepodce-ujte „blb!“ cash. Nesty+te se 
za investice do hotovosti, kdy% investicím 
nerozumíte.



Reakce na Vy%ehradské fórum 2015: skv"lí &e'níci a v#borná organizace

Ú'astníky Vy&ehradského fóra 2015 jsme po ukon'ení akce 
po%ádali, aby nám sd#lili své názory na $e'níky a dojmy z celého 
ve'era. Moc jim za v&echny jejich post$ehy d#kujeme, jsou pro 
nás d"le%itou inspirací pro dal&í ro'níky. P$iná&íme Vám v!b#r 
n#kolika z nich: 

ZH: D!jiny se opakují. V"born" p#íklad – $ím. Obrovská 
zadlu%enost jednotliv"ch stát&. Evropsk" bankrot na obzoru. 
V'ichni #e(níci v"borní. Oce)uji velkou práci se zaji't!ním  
a organizací VF. Mo%nost nákupu knih, v"stavka mincí. V"borná 
organizace. Pou(ení jsme obdr%eli, nyní se musíme #ídit 
zdrav"m selsk"m rozumem.

JV: Paní *ichta#ová odnesla Vy'ehradské fórum do jin"ch sfér :o).

DS: Tohoto roku to bylo fantastické.

AT: Bo%í! :-) U%ila jsem si to! D!kuji.

JW: D!kuji za pozvání, bylo to p#íjemné setkání a mám hodn! 
podn!t& na zm!nu a uv!dom!ní.

VM: Neprofesionalita lidí, kte#í odcházeli v pr&b!hu diskuze. 
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Sedm novodob!ch div" sv#ta, to jsou unikátní a obdivuhodné 
stavby, které p$ipomínají, %e pokud 'lov#k chce, m"%e 
dokázat tak$ka cokoliv. V&echny divy jsou symboly zanikl!ch, 
ale ve své dob# nejvysp#lej&ích kultur. Konec t#chto civilizací 
obvykle nep$i&el náhle, trval mnoho let. Typick!m pr"vodním 
znakem byl postupn! úpadek celé spole'nosti doprovázen! 
hyperinflací a krachem místní m#ny. To se t!ká i staré (íny. 
Ta krom# mnoha jin!ch velmi pokrokov!ch vynález", jako je 
kompas, st$eln! prach nebo papír, vymyslela i první bankovky, 
ideální nástroj vládnoucí dynastie, jak vy$e&it nedostatek 
drah!ch kov" a pokr!t vysoké náklady na války a dal&í státní 
v!daje. 

My v Golden Gate ale víme, %e nejlep&í je sázet na skute'né 
hodnoty, které p$etrvávají u% po celá staletí, nikoli na papír. Na 
Vy&ehradském fóru 2015 jsme proto p$edstavili a slavnostn# 
pok$tili na&i druhou minci ze série Sedm div" sv#ta, tentokrát  
s motivem Velké 'ínské zdi. Mince jsou vyrobeny z ryzího st$íbra, 
z kovu, kter! v&echny civilizace více ne% úsp#&n# p$e'kal. Role 
kmotra se zhostil ekonom a analytik Jaroslav Brychta, kter! 
dlouhodob# kritizuje nar"stající zadlu%ování a znehodnocování 
m#n za pomoci kvantitativního uvol-ování. Drahé kovy jsou 
navíc jeho oblíbenou investicí a zaji&t#ním portfolia. 

Minci pro Golden Gate – stejn# jako v p$ípad# prvního  
Il Colossea – vyrazila (eská mincovna na základ# návrhu 
mladého a velmi talentovaného návrhá$e Asamata Baltaeva. 

Druhá mince spole'nosti Golden Gate je na sv"t"!  
Poznejte Velkou 'ínskou ze* 
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Asamat má na svém kont# u% mnoho úsp#&n!ch projekt". 
Pro (eskou mincovnu vytvo$il minci s portrétem Gustava 
Fabergého, je% je ulo%ena uvnit$ Fabergého vejce. B!vá také 
úsp#&n! v sout#%ích vypsan!ch (eskou národní bankou ((NB) 
a Národní bankou Slovenska (NBS). Pro (NB navrhl nap$íklad 
krásnou minci ,elezobetonov! most v Karviné-Darkov#. Zatím 
posledním Asamatov!m úsp#chem je v!hra v sout#%i na návrh 
mince Ladislav Náda&i-Jégé pro NBS a první místo v sout#%i 
návrh" na st$íbrnou minci Zemská jubilejní v!stava pro (NB.

Mince Velká 'ínská ze+ byla vydána v limitované edici  
3 000 kus" a získáte ji spole'n# s 'íslovan!m certifikátem 
p"vodu. Rubovou stranu mince zdobí motiv Velké 'ínské zdi, 
na lícové stran# je portrét Jejího Veli'enstva královny Al%b#ty II. 
Nyní si ji a% do 6. 12. 2015 m"%ete zakoupit za zv!hodn#nou 
cenu 1 490 K'.

Pr$kopnická +ína

Kde jinde mohly vzniknout první papírové peníze ne% v (ín#,  
v zemi, která papír vymyslela. Do&lo k tomu za vlády císa$e 
Hien Tsunga v letech 806–821. Nosit s sebou t#%ké kovové 
mince bylo pro (í-any nepraktické, a proto za'aly vznikat 
zvlá&tní úschovny mincí. Lidé je zde odevzdali a dostali 
místo nich papírové stvrzenky, které pak mohli pou%ívat p$i 
obchodování. Jejich hodnota se shodovala s mno%stvím 
drahého kovu, které reprezentovala. Papírové peníze tedy 
nejprve vznikly z praktick!ch d"vod", aby lidem zjednodu&ily 
%ivot. Jen%e vládnoucí dynastie brzy zjistila, %e se dá jejich 
pomocí vy$e&it nedostatek m#di k v!rob# mincí a %e ovliv-ování 
mno%ství ob#%iva s sebou nese také obrovskou moc, a za'ala 
si vydávání bankovek monopolizovat. Opat$ila je svou pe'etí  
a u% po roce 1020 byla m#na su%ována hyperinflací. Ve$ejnost 
k papírov!m pen#z"m naprosto ztratila d"v#ru a jejich vydávání 
bylo nakonec za dynastie Ming okolo roku 1455 zakázáno. 

Práv# tato dynastie nechala postavit Velkou 'ínskou ze+  
v té podob#, jakou dnes známe. Jde o nejv#t&í stavbu lidské 
historie a 'ísla, která ji popisují, jsou neuv#$itelná. P#tadvacet 
tisíc strá%ních v#%í, t$i sta tisíc mrtv!ch v první fázi její stavby 
a délka, která se v t#ch nejst$ízliv#j&ích odhadech pohybuje 
okolo 8 860 kilometr". Jak p$esn# je Velká 'ínská ze+ dlouhá, 
se toti% neví p$esn#. Hlavní „h$bet“ má podle odborník" délku 
okolo &esti tisíc kilometr", v n#kter!ch místech se ale ze+ 
táhne v n#kolika liniích a v posledních letech v#dci objevují dal&í 

a dal&í zbytky zdi v oblastech, kde s ní v prvních odhadech 
v"bec nepo'ítali. V roce 2012 se tak objevila zpráva, %e ze+ 
mo%ná celkov# m#$í p$es 21 tisíc kilometr". 

Období dynastie Ming b!vá pova%ováno za jedno z nejdel&ích 
období $ádné vlády a sociální stability v historii lidstva, kdy 
'ínská civilizace m#la vysokou úrove- a za'ínala vytvá$et 
kapitalismus. Mingové byli poslední 'ínskou národní dynastií, 
vládnoucí (ín# po t$i století. Její konec doprovázely p$írodní 
katastrofy, neúroda, války a jak jinak, také m#nová krize. 
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