
 

Vážení sběratelé, vážení obchodní přátelé, 

za námi je další měsíc, a proto Vám přinášíme nejnovější porci čerstvých informací ze světa mincí, medailí a dárkových předmětů zhotovených v České 

mincovně. 

Před námi je začátek letního období, pro nás to ale neplatí. Právě v červnu se všichni můžete těšit na bohatou nadílku novinek. Jsou mezi nimi velmi oblíbené 

medaile z cyklu hradů a zámků České republiky, Česká národní banka vydává další stříbrnou 200 Kč minci a za zvláštní pozornost stoji letošní ražba 

na požádání s pořadovým číslem 2. Tentokrát si připomeneme 130. výročí první činohry v Národním divadle. Medaile vychází ve stříbrném provedení. 

Věříme, že jde o titul, který nemůže chybět v žádné sbírce. V souladu s tradicí ražeb na požádání sdělí Česká mincovna emisní množství titulu těsně 

před samotnou ražbou. 

V polovině června proběhne v Plzni druhá emise lokálního dukátu v České republice. Po Jabloneckých grešlích jsme za podpory města Plzně 

připravili k uvedení do oběhu místní alternativní platidlo nazvané "40 plzeňských andělíčků". Přiletí přesně na začátek letošních 

slavností, které pod názvem „Historický víkend aneb strašidla a mumraje Plzeňské“ odstartují v pátek 10. 6. 2011. 

Velkou novinkou v naší nabídce je také stříbrná medaile k ukončení studia ve variantě s personifikací. Snad v každé rodině najdeme 

i tento rok úspěšného maturanta, hrdého čerstvého mistra svého řemesla, který se chystá změnit svět či novopečeného 

vysokoškoláka. Dejme jim vědět, jak moc si ceníme jejich úsilí, zaslouží si uznání! 

Na závěr mi ještě dovolte se pochlubit. Již na konci června totiž bude Česká mincovna slavit plnoletost, ano, bude nám 18! 

K oslavám chystáme překvapivou novinku. Sortiment Vaší mincovny obohatí jedinečná medaile. Nechte se překvapit! 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 



Novinky 

Zlatá uncová, čtvrtuncová a stříbrná medaile Hrad Loket 

 

Hrad přemyslovských panovníků. 

Románsko-gotický hrad Loket byl založen přibližně ve 3. čtvrtině 12. století za krále Vladislava II. na skalnatém vrchu nad řekou Ohří, kde se již předtím 

nacházelo staré slovanské hradiště Starý Loket. Hrad i přilehlé město dostaly svůj název podle mohutného meandru řeky obtékající město s hradem ve tvaru 

ohnutého lokte. Tento tvar zůstal zachován i v půdorysu hradu. 

Hrad Loket sloužil záhy po dokončení jako opora králi Václavovi I. při sporu s jeho odbojným synem, pozdějším králem Přemyslem Otakarem II. Od svého 

vzniku na něm často pobývali čeští přemyslovští panovníci a jejich rodiny, konala se zde významná diplomatická jednání. 

Averzní strana medaile zachycuje vysoký horizont hradu tak, aby boční pohled na něj půdorysně odpovídal tvaru lokte ruky, která je umístěna kompozičně 

pod něj. Jde o hlavní symbol hradu i města. Tento tvar ještě umocňuje netradiční umístění textu na medaili v pravém úhlu – ve tvaru lokte. Podobně netradiční 

je i řešení písma na reverzní straně medaile – tvoří nerovnoběžný opis, tentokrát ve tvaru erbu. Na reverzní straně medaile byl použit nejstarší výchozí symbol 

Přemyslovců, erb s motivem plamenné černé orlice. Orlice je symbolem panovnické moci. Orlice v plamenech pak značí výsadu panovníka, právo ohlašovat 

svůj příjezd na říšský sněm zapálením vesnic v okolí města sněmu. Na medaili je charakteristická černá barva orlice znázorněna jejím obrysovým plastickým 

pojednáním, aby její tělo bylo temné leskem úrovně podkladu. 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-loket
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-loket


Materiál Au 999,9 / Ag 999 Provedení proof 

Hmotnost 

 

31,10 g (1 Oz Au) 

7,78 g (1/4 Oz Au) 

31,10 g (Ag) 

 

Průměr 
37 mm 

22 mm 

37 mm 

Hrana 

hladká s popisem (1 Oz Au) 

hladká (1/4 Oz Au) 

hladká s popisem (Ag) 

 

Limitovaný náklad 
300ks 

500ks 

1000ks 

Autor Mgr.A Jan Hásek     

 

 
 

Zlatá uncová, čtvrtuncová a stříbrná medaile Hrad Bouzov 

  

Romantický hrad plný pohádek. 

Hrad Bouzov patří mezi nejvyhledávanější památky v České republice a je to oblíbené místo filmařů. Nachází se ve stejnojmenné obci západně od města 

Litovel na střední Moravě. Založení hradu se datuje do počátku 14. století. Jeho dnešní podoba však vznikla rozsáhlou romantickou přestavbou na přelomu 

19. a 20. století. Majitelé hradu, jenž získal patrně jméno po svém prvním známém držiteli Búzovi z Búzova, se často měnili. V jeho držení se vystřídala celá 

řada českých a moravských rodů. V roce 1999 byl hrad prohlášen národní kulturní památkou. V současnosti je Bouzov vyhledávanou lokalitou pro natáčení 

filmů a televizních projektů. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-bouzov
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-bouzov


Autor medaile Mgr. Petr Horák zvolil jako motiv averzní strany perspektivní pohled zepředu na hrad Bouzov, v horní části umístil v částečném opisu název 

hradu. Na reverzní straně je zachycena část interiéru hradu, sál s gotickým žebrovím, sloupem a erbem moravského markraběte Jošta, který byl jedním 

z četných majitelů hradu ve 14. století. 

Materiál Au 999,9 / Ag 999 Provedení proof 

Hmotnost 

 

31,10 g (1 Oz Au) 

7,78 g (1/4 Oz Au) 

31,10 g (Ag) 

Průměr 
37 mm 

22 mm 

37 mm 

Hrana 

 

hladká s popisem (1 Oz Au) 

hladká (1/4 Oz Au) 

hladká s popisem (Ag) 

 

Limitovaný náklad 
300ks 

500ks 

1000ks 

Autor Mgr. Petr Horák     

 

 
 

Stříbrná 200Kč mince Jiří Melantrich z Aventina 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-jiri-melantrich-z-aventina
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-jiri-melantrich-z-aventina


Mistr knihtisku, největšího objevu v dějinách lidstva 

Stříbrná dvousetkorunová mince připomínající 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina je v pořadí již třetí ze čtveřice dvousetkorunových mincí 

vydávaných Českou národní bankou v roce 2011. Umělecký návrh vzešel z celostátní anonymní soutěže vyhlášené ČNB, jejímž vítězem se stal Jan Smrž. 

Na averzní stranu mince autor umístil kompozici pěti knih, vpravo signet Jiřího Melantricha z Aventina a vlevo dva ozdobné dekory. Pod kompozicí knih 

je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“, rovněž ozdobně lemované. Při horním 

okraji dvousetkoruny najdeme značku České mincovny. Reverzní stranu tvoří přepis titulní strany Bible Melantrichovy vydané v roce 1570 se signetem 

vydavatele uprostřed. Ve výřezu nad vyobrazením titulní strany Bible lemovaném ozdobným dekorem je umístěn text „JIŘÍ MELANTRICH Z AVENTINA“ 

a letopočty „1511‒2011“. Při spodním okraji dvousetkoruny je značka autora dvousetkoruny, Jana Smrže, tvořená písmeny „J“ a „S“. 

Materiál Ag 925 Průměr 31 mm 

Hmotnost 13 g Provedení standard, proof 

Hrana 
standard – vroubkovaná 

proof – hladká s popisem 
    

Autor Jan Smrž     

K tomuto tématu vydává Česká mincovna i zlatou půluncovou medaili.

 

Zlatá půluncová medaile Jiří Melantrich z Aventina  

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlate/zlata-puluncova-medaile-jiri-melantrich-z-aventina-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlate/zlata-puluncova-medaile-jiri-melantrich-z-aventina-proof


Jiří Melantrich z Aventina, významný renesanční tiskař a nakladatel žijící v 16. století, postupně vybudoval z převzaté tiskárny velký tiskařský a nakladatelský 

podnik evropského významu. Základem jeho ediční činnosti byla bible, kterou vydal několikrát, mj. pod názvem Bible Melantrichova zvaná též Melantriška. 

Věnoval se i tisku různé náboženské a mravoličné literatury. Počinem evropského významu bylo vydání české a německé verze Herbáře nebo také Bylináře. 

Melantrich vydal přes 200 náboženských a naučných knih v češtině, němčině, latině a řečtině. Pyšnil se vkusnou úpravou, úhledností, vysokou odborností, 

jazykovou úrovní a obrazovou výzdobou svých knih. Technická i jazyková úroveň jeho tisku byla jedna z nejlepších na světě a kvalitní byl i jeho 

vydavatelský program. 

Byl členem městské rady Starého Města pražského a roku 1557 mu císař Ferdinand I. udělil šlechtický titul společně s erbem nesoucím latinské heslo 

"Nec igni cedit nec ferro". V překladu to znamená "Nepodlehne ohni ani meči". 

Akademická sochařka Majka Wichnerová na averzní straně medaile vyobrazila Jiřího Melantricha podle jeho jediného dochovaného portrétu na titulním listu 

Bible vydané v roce 1570. Za ním umístila signet J. Melantricha, jeho tiskařskou a nakladatelskou značku, v pozadí výřez z titulního listu téže Bible. Motiv 

je doplněn letopočty 1511-2011.  V horní části medaile je uvedeno jméno Jiřího Melantricha z Aventina. Na reverzní straně jsou vyobrazeny iniciály M, B, Q, 

velká zdobená počátečních písmena objevující se v Pěti knihách lékařských a v Bibli. Nad nimi je nápis „Bible česká“ a letopočet vydání 1570. Motiv reverzní 

strany uzavírá erb Jiřího Melantricha. 

Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,56 g Provedení proof 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 400ks 

Autor ak. soch. Majka Wichnerová     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ražba na přání č. 2 - Stříbrná medaile 130 let od otevření Národního divadla 

 

Národ sobě zbudoval Zlatou kapličku 

Národní divadlo je nejen jednou z dominant hlavního města a architektonickým skvostem. Je především symbolem soudržnosti a sebeuvědomění českého 

národa v době národního obrození a nejvyšší metou tuzemských umělců. 

Na averzní stranu medaile použil autor motiv z vítězného soutěžního návrhu opony namalované Františkem Ženíškem ve Vídni. Tato opona však byla zničena 

při požáru v roce 1881. Současná opona, dílo Vojtěcha Hynaise, neměla u odborné poroty příznivý ohlas a byla značně kritizována, veřejnost ji ale přijala 

nadšeně a tak byla odhalena v roce 1883 při druhém otevření divadla. V opisu medaile je umístěn text "130 LET OD OTEVŘENÍ NÁRODNÍHO 

DIVADLA".  

Na straně reverzní jsou použity motivy z plakátu pro světovou premiéru opery Libuše při příležitosti prvního otevření Národního divadla dne 11. června 1881. 

V dolní polovině medaile je umístěn opis "NÁROD SOBĚ" charakterizující všenárodní sbírku pro vybudování Národního divadla. V kruhových medailoncích 

jsou pak dva letopočty: 1868 a 1881. První z nich je rokem položení základních kamenů, přivezených z různých míst Čech a Moravy. Slavnost položení 

základního kamene Národního divadla proběhla 16. května 1868 a první poklep tehdy provedl František Palacký. Rok 1881 je pak letopočtem otevření 

Národního divadla. 

Ražba na přání – emisní náklad se bude odvíjet od počtu objednávek. 

V souvislosti se soutěží o nejlepší námět na medaili bude vítěznému autorovi námětu, panu Karlu Votavovi, předána tato medaile. 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/razba-na-prani-c-2
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/razba-na-prani-c-2/razba-na-prani-cislo-2-130-let-od-otevreni-narodniho-divadla-proof


Materiál Ag 999 Průměr 40 mm 

Hmotnost 29 g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem, číslovaná Limitovaný náklad dle počtu objednávek 

Autor ak. soch. Vladimír Oppl     

 

 
 

Stříbrná medaile Jan Janský 

 

K devadesátému výročí úmrtí českého vědce, propagátora dárcovství krve. 

Jan Janský byl český lékař, psychiatr a neurolog, který se zasloužil o objevení a klasifikaci čtyř základních krevních skupin. V době objevení těchto skupin se 

používalo značení římskými číslicemi I–IV. Později se však od tohoto označování upustilo a používá se značení A, B, AB a O, pod nímž jej dnes znají všichni 

dobrovolní dárci krve. 

Tento zásadní objev nebyl v době svého vzniku roku 1907 doceněn. Teprve v roce 1921, kdy Jánský zemřel, uznala americká lékařská komise jeho prvenství. 

V pomyslném soupeření o tento primát byl Janský upřednostněn před rakouským lékařem K. Landsteinerem, který sice objevil krevní skupiny před Janským, 

ale rozlišil pouze tři, nikoli čtyři. 

Akademický sochař Jiří Věneček na averzní stranu umístil portrét Jana Janského, v opisu jeho jméno, doplněné životními daty. Reverzní strana znázorňuje 

jako hlavní motiv mikroskop doplněný čtyřmi krevními skupinami s novodobým pojmenováním A, B, AB a O, společně s jejich vyobrazením. V opisu motiv 

dokončuje text – Objevitel čtyř krevních skupin. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/temata/soudobe-osobnosti/stribrna-medaile-jan-jansky-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/temata/soudobe-osobnosti/stribrna-medaile-jan-jansky-proof


Materiál Ag 999 Průměr 50 mm 

Hmotnost 42 g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 500ks 

Autor ak. soch. Jiří Věneček     

 

 

Stříbrná medaile k životnímu jubileu 70 let 

  

Kulaté jubileum, k němuž žádný dárek není dost drahý.  

K sedmdesátinám by gratulanti neměli chodit s prázdnou. Stříbrná medaile je důstojným a hodnotným dárkem, který určitě potěší. 

Averzní strana nese motiv zátiší s lahví sektu a dvěma poháry, blahopřáním a kompozicí květin. V opisu jej dotváří text „K sedmdesátinám“, ve spodní části je 

umístěna značka mincovny a ryzostní punc. Reverzní straně dominuje zdobná číslice „70“ doplněná větvičkami z růží. Ve spodní části medaile je 

zakomponována značka autora Jaroslava Bejvla. 

Materiál Ag 999 Průměr 50 mm 

Hmotnost 42 g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem Náklad není limitován 

Autor Jaroslav Bejvl     

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrna-medaile-k-zivotnimu-jubileu-70-let-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrna-medaile-k-zivotnimu-jubileu-70-let-proof


Stříbrná medaile Ukončení studia s možností personifikace 

  

Dárek k maturitě i promoci. 

Ukončení studia je významnou životní událostí a příležitostí k oslavě nejen pro studenta, ale i pro jeho rodiče, prarodiče, sourozence a všechny blízké osoby 

a přátele, kteří mu při studiu pomáhali. Ať již se jedná o maturitu nebo promoci. Obdarováním studenta cenným dárkem s věnováním potěšíte jeho i sebe. 

Akademický sochař Jan Lukáš vytvořil k této příležitosti krásnou medaili, která bude studentovi významný životní úspěch už navždy připomínat. Na averzní 

straně jsou znázorněny knihy poskládané na sobě s růží na vrchu, motiv je doplněn v opisu textem „Ukončení studia“. Na reverzní stranu medaile můžete 

nechat vyrýt vzkaz obdarovanému – váš dárek pak bude zcela jedinečný. Pro vyrytí věnování a personifikačních údajů je určeno středové matové pole. 

Obvod reverzní strany medaile zdobí motiv připomínající hvězdy, krystalky nebo květiny. 

Materiál Ag 999 Průměr 50 mm 

Hmotnost 42 g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem Náklad není limitován 

Autor ak. soch. Jan Lukáš     

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrna-medaile-ukonceni-studia-s-personifikaci-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrna-medaile-ukonceni-studia-s-personifikaci-proof


Zajímavosti 

Vyhodnocení soutěže „Česká mincovna našim dětem“  

Česká mincovna zveřejňuje oficiální výsledky výtvarné soutěže ke Dni matek pro žáky základních škol, která byla vyhlášena dne 8. března 2011 v rámci 

projektu „Česká mincovna našim dětem“. Soutěže se zúčastnilo na 78 škol z celé republiky. Děti měly na téma Den matek vytvořit kresebný návrh umístěný 

do kružnice o průměru 150mm. Z celkového počtu 524 obdržených návrhů vybrala odborná komise České mincovny složená ze zaměstnanců společnosti i 

externích odborníků pět nejzdařilejších prací, které naleznete v naší fotogalerii, zde. 

 

Výsledky soutěže: 
1. Jakub Rusnáček, VII. A., ZŠ Vítkov 

2. Markéta Adamcová, IX. B., ZŠ Vítkov 

3. Eliška Pohořelá, 11 let, ZUŠ Plzeň 

4. Eliška Rosenbergová, MŠ předškoláci, ZŠ a MŠ Šanov 

5. Lucie Linková, ZŠ praktická a speciální, Lužiny 

 

Vítězný návrh, jehož autorem je Jakub Rusnáček, VII. A, ZŠ Vítkov, bude předán profesionálnímu výtvarníkovi, který vytvoří sádrový model. Na jeho 

základě bude na jaře roku 2012 realizován nový medailonek ke Dni matek. K prvoražbě bude přizván vítěz soutěže, který jako odměnu obdrží od České 

mincovny stříbrný medailonek ke Dni matek z dílny Bc. Zuzany Hubené, DiS. a vstupenku pro celou třídu do expozice Lidé a peníze v České národní bance. 

Účastníci soutěže na 2. – 5. místě obdrží rovněž stříbrný medailonek ke Dni matek z dílny Bc. Zuzany Hubené, DiS. 

 
 

Akce Lokální dukát v Plzni 

Česká mincovna se společně s renomovanou polskou numismatickou firmou Karkonoski Dom Numizmatyczny podílí v měsíci červnu na akci „Lokální 

dukát“ ve statutárním městě Plzni. Jedná se o osvědčený model, který v Polsku přijalo za své téměř čtyřicet měst. Lokální dukát se po předem určené časové 

období stává v partnerských městech alternativním platidlem, které můžete uplatnit ve vybraných obchodech, restauracích, památkách atd. Může ale také plnit 

funkci suvenýru nebo originálního dárku pro Vaše blízké. Emise těchto dukátů je omezená, takže takovýto suvenýr časem nabývá i sběratelské hodnoty. 

V České republice se prvním městem, které vydalo svůj lokální dukát, stal Jablonec nad Nisou, domovské město České mincovny. Pod názvem Jablonecká 

grešle byly dukáty v prodeji v loňském roce na jabloneckých vánočních trzích. 

http://www.mint.cz/cs/o-nas/korporatni-materialy/fotogalerie/akce-cm
http://www.mint.cz/cs/o-nas/korporatni-materialy/fotogalerie/akce-cm
http://www.lokalnidukat.cz/stat_trescis/index/24


Druhým městem v pořadí se stává Plzeň se svými Plzeňskými andělíčky. Prodej andělíčků odstartuje v Plzni o Historickém víkendu, který se koná 10. – 12. 

června 2011. Jedná se již o tradiční akci plnou šermířských vystoupení, pohádek, koncertů, divadelních představení a dalších kulturních zážitků pro celou 

rodinu. Andělíčky pak bude možné zakoupit na dobovém tržišti v centru města a budou platit až do konce příštího roku.  

Autorem předlohy je Peter Vogel. Na reverzní straně je vyobrazen znak Plzně, na straně averzní stylizovaný andělíček s nápisem 40 plzeňských andělíčků. 

Česká mincovna Vás tímto srdečně zve na druhý červnový víkend do Plzně.

 

© Česká mincovna, a.s. 2011 


