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Placení v Peru 
V Peru se většinou platí místní měnou Nuevo sol (PEN), kurs cca 7.20 Kč/PEN. Americký dolar (kurs 

2.7 PEN/$) akceptují jen lepší restaurace a hotely, popř. prodejce vyhlídkových letů nad planinou Nazca.  

Peruánské bankovky 

Nový sol má pět denominací bankovek: 

 
200 PEN – přední strana 

 
200 PEN – zadní strana 

 
100 PEN – přední strana 

 
100 PEN – zadní strana 

 
50 PEN – přední strana 

 
50 PEN – zadní strana 

 
20 PEN – přední strana 

 
20 PEN – zadní strana 

 

10 PEN – přední strana 

 

10 PEN – zadní strana 

 

http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen200-a.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen200-b.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen100-a.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen100-b.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen50-a.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen50-b.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen20-a.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen20-b.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen10-a.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen10-a.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen10-b.jpg
http://peru-foto.xf.cz/bankovky-img/pen10-b.jpg
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Staré peruánské bankovky 

V některých malých obchůdcích, zejména v okolí centrální pošty v Limě, můžete narazit na prodejce, 

kteří se vám pokusí vrátit staré neplatné bankovky (peruánské libry, soles de oro, nebo tzv. Inti). Vrácené 

peníze si pozorně zkontrolujte, a bezcenné historické papíry nepřijímejte. Nic si za ně nekoupíte a ani 

v bance vám je nevymění. 

10 liber (1922): 

     

10 Sol de oro (1976): 

     

10 Intis (1985): 

      
 

Rozpoznávání padělků 

V Peru koluje spousta falešných bankovek a jejich distribuce je samozřejmě cílena především na turisty. 

!!! Na bankovku 200 solů narazíte jen výjimečně. Před přijetím si ji důkladně zkontrolujte!!! 

Základní ochranné prvky si vysvětlíme na bankovce S/.20. 

 

Zdroj: http://www.andeantravelweb.com/peru/tips/peruvian-nuevos-soles-bank-notes-money-of-peru.html

http://cdn-css.limaeasy.com/images/jreviews/2289_1922-10-libras-peruanas-de-oro-back-4-1362186951.jpg
http://cdn-css.limaeasy.com/images/jreviews/2289_1922-10-libras-peruanas-de-oro-front-4-1362186951.jpg
http://cdn-css.limaeasy.com/images/jreviews/2245_1976-10-soles-de-oro-back-160-1362197833.jpg
http://cdn-css.limaeasy.com/images/jreviews/2245_1976-10-soles-de-oro-back-160-1362197833.jpg
http://cdn-css.limaeasy.com/images/jreviews/2245_1976-10-soles-de-oro-front-160-1362197833.jpg
http://cdn-css.limaeasy.com/images/jreviews/2231_1985-10-intis-back-180-1362200532.jpg
http://cdn-css.limaeasy.com/images/jreviews/2231_1985-10-intis-back-180-1362200532.jpg
http://cdn-css.limaeasy.com/images/jreviews/2231_1985-10-intis-front-180-1362200532.jpg
http://www.andeantravelweb.com/peru/tips/peruvian-nuevos-soles-bank-notes-money-of-peru.html
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(1) Vodoznak 

Když se proti světlu podíváte na bílou plochu při levém okraji bankovky, měli byste tam objevit obrázek 

hlavního motivu lícové strany platidla: 

 

!!! Pozor, i některé falsifikáty mohou být opatřeny vodoznakem, i když jen snížené kvality!!! 

(2) Inkoust měnící barvu 

Na pravém okraji bankovky jakékoli denominace je uprostřed velkým číslem vytištěna její hodnota. 

Pokud se na ni podíváte zpříma, měla by mít leskle červenofialovou barvu, která ovšem při bočním 

pohledu zezelená. Falsifikáty samozřejmě barvu nemění: 

   

(3) Skrytý obrázek 
Zhruba ve čtvrtině dolního okraje každé bankovky najdete barevný obdélník: 
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Pokud se na něj podíváte zblízka, měli byste v něm vidět hodnotu bankovky. Při pohledu z velmi ostrého 

úhlu (přes okraj papíru) je toto číslo zřetelnější, samozřejmě jen u pravé bankovky: 

 

Výměna peněz 

Peníze si měňte ve větších městech. Jinde, zejména na vesnicích, jsou směnárenské kapacity minimální. 

Výměna hned na letišti vyžaduje pečlivé přepočítání peněz, neboť směnárníci zkouší využít toho, že máte 

za sebou dlouhý let, a často se „spletou“. 

Výměna v bankách je zdlouhavá, neoficiální pouliční směnárníci zase často podvádí falešnými 

bankovkami, přitom poplatky mají stejné jako banky. Využijte spíše některé z oficiálních pouličních 

směnáren. Jsou rychlé, mají dlouhou otevírací dobu i dobré kurzy. Jejich pracovníky poznáte podle toho, 

že nosí žluté vesty. 

Poplatky za směnu se většinou pohybují mezi 1 - 2%, v hotelích mohou být ještě vyšší. Vyžadujte 

bankovky nižších nominálních hodnot (billetes pequeñas), max. 50 solů. 

Většina směnáren přijímá i € (kurs cca 3.7 PEN/€), ale nejvhodnějším oběživem ke směně je americký 

dolar (kurs začátkem června 2014 2.7 PEN/$). Směnárníci odmítají přijímat poškozené, popsané a 

ušpiněné bankovky, ale také stodolarové bankovky série CB, neboť z této série pocházelo mnoho 

falzifikátů. Ze stejného důvodu (obava z padělku) vám nemusí přijmout větší množství jednodolarových 

bankovek, nebo za ně budou vyžadovat poplatek navíc.  

Výběr z bankomatů (cajeros automáticos) 

Bankomaty najdete ve všech větších peruánských městech. Mívají nastaven denní, a některé i snížený 

noční limit pro výběr, a občas prý z nich vypadne i padělek. I oficiální banky si takto vylepšují zisky, na 

webu je popsán případ falešné padesátisolové bankovky v Ollantaytambo. 

Bez poplatku fungují bankomaty Banco Credito de Peru (BCP), které mají ovšem nastaven limit max. 

600 PEN (200 $), nebo Interbank Peru (denní limit 1500 PEN, tedy cca 500 $, noční limit 500 PEN). 

Nejvyšší denní limit, 1900 PEN, tedy cca 680 $, nabízí Banco Continental (BBVA), která si však za 

výběr strhává 5 $. Navíc vrací nejdříve peníze a pak kartu, takže hrozí, že jí zapomenete ve stroji. 

Většina bankomatů vydává S/.50 nebo S/.100 bankovky. 

Placení kartou 

Platbu kartou akceptují pouze vybraní obchodníci ve větších městech, přičemž si k ceně nákupu 

automaticky přiráží 10 %. 

Placení v hotovosti 

Bankovky S/.50 či 100 uplatníte pouze v supermarketech, velkých lékárnách nebo lepších restauracích. 

Tak velké státovky je lepší nechat si okamžitě rozměnit v pobočce nějaké oficiální banky. 

Vždy u sebe mějte dostatek drobných mincí (S/.1, S/.2 a S/.5). Někteří pouliční prodejci a restauratéři 

odmítají vrátit dokonce na 20 PEN. Běžně se stává, že s vaší bankovkou odběhnou pryč, aby jí rozměnili. 

Zmizí třeba na půl hodiny, a testují tak vaší trpělivost, popř. napjatost vašeho časového rozvrhu. Proto při 

placení nejprve obchodníkovi ukažte bankovku a zeptejte se ho: “Tienes cambio? “. 


