
 

Vážení obchodní přátelé, 

na prahu letních prázdnin Vám přinášíme čerstvou porci nejnovějších informací z jablonecké mincovny. Tentokrát rovnou na dva měsíce dopředu. Další číslo 

zpravodaje vyjde až na přelomu srpna a září. 

Minulý měsíc jsem Vám slíbil překvapivou novinku z našeho sortimentu. Tou je úplně první nekulatá medaile, kterou jsme schválili 

do běžné ražby. Po četných zkouškách jsme konečně spokojeni s kvalitou, proto nezůstane jen u pilotního projektu. Plánujeme 

plynulé pokračování a rozšiřování nekulatých medailových sérií. Pro leckterého z Vás jsou nekulatý střížek či medaile už běžnou 

součástí sběratelského života. Pro nás je to významný milník, který jakoby symbolicky podtrhuje význam 18. výročí vzniku firmy, 

naši plnoletost. 

V letním zpravodaji Vám také povíme více o vyhodnocení dětské soutěže ke Dni matek, představíme letošní sadu replik historických 

mincí, které vyjdou v polovině srpna a v neposlední řadě se můžete těšit i na sadu pamětních medailí k našemu výročí. Připravená je 

varianta ve stříbře a také již zmíněná obdélníková varianta vyhotovená z obecného kovu. 

Všem našim přátelům a příznivcům přeji jménem kolektivu České mincovny krásné prázdniny a budu se těšit na setkání třeba hned 

na začátku září u příležitosti letošního veletrhu Sběratel v Praze, kde mincovna samozřejmě nesmí a nebude chybět.  

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 

 

 



Novinky 

Medaile k 18. výročí České mincovny a 100. výročí jablonecké přehrady 

 

Česká mincovna - nositelka tradic české výtvarné a medailérské tvorby. 

Česká mincovna byla založena 1. 7. 1993 po rozdělení Československa na dva samostatné státy. Od počátku je tvůrcem a výhradním dodavatelem české 

měny, české koruny. Pro potřeby České národní banky razí všechny oběžné a pamětní mince. Kromě toho rozvíjí vlastní výrobu medailí, replik historických 

mincí, žetonů a medailonků. 

Kompozice averzní strany je založena na dominující číslovce „18“ v kvalitním, lesklém provedení. Osmičku symbolicky představují dva kotoučky: mince 

a medaile. Lesklé mincovní pole kotoučků není v rovině rovnoběžné a hloubka reliéfu zasahuje pod úroveň mincovního pole. V úrovni pole je číslovka „1“ 

a kotouček s novým logem České mincovny. V plastickém opisu je text „18. výročí České mincovny“ a ve dvou řádcích výroční data. Značka autora a punc 

ryzosti a mincovny jsou na této straně. 

V mincovním městě Jablonec nad Nisou se mincovna nachází u známé přehrady, jejíž stoleté výročí bylo zvoleno jako motiv reverzní strany medaile. 

Přehrada na Nise je největší vnitroměstskou vodní plochou ve Střední Evropě. 

Centrem kompozice reverzní strany je kvalitní lesklá plocha jablonecké přehrady s ploškami druhé a třetí vodní hladiny, které jsou součástí přehradního 

komplexu. Přehrada je komponována z mírného nadhledu, aby bylo zobrazeno okolí a bylo tak zřejmé, že je součástí města. Město je zastoupeno svým erbem 

v kvalitním lesklém poli a svisle pod ním věžemi radnice a kostela na Horním náměstí. V plastickém opisu je text „100 let jablonecké přehrady“. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-k-18-vyroci-cm-a-100-vyroci-jablonecke-prehrady-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-k-18-vyroci-cm-a-100-vyroci-jablonecke-prehrady-proof


Materiál Ag 999 Průměr 34 mm 

Hmotnost 16 g Provedení proof 

Hrana  hladká s popisem Limitovaný náklad 500ks 

Autor ak. soch. Jiří Dostál     

 

 
 

Mosazný obdélníkový žeton k 18. výročí České mincovny 

 

Česká mincovna rozvíjí ražbu medailí z nekulatých střížků. 

První takto odlišnou medailí je mosazný žeton k 18. výročí České mincovny. 

Na averzní straně je v horní části vyobrazen stylizovaný znak města Jablonce nad Nisou. Ve štítu se nachází travnatý pahorek, ze kterého vyrůstá jabloň 

s plody. Z kořenů stromu vyvěrá pramen, tekoucí v oblouku vpravo dolů. Na horním okraji obruby spočívá zděná koruna s pěti stínkami. Motiv je ve spodní 

části doplněn značkou mincovny ČM s korunkou. Reverzní stranu zaujímá po celé ploše nápis Česká mincovna, s letopočty založení a výročí 1993-2011. 

Materiál Ms 80 Průměr 16x25 mm 

Hrana hladká Provedení proof 

Autor MgA. Miroslav Schovanec DiS. Limitovaný náklad 500ks 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/mosazne/mosazny-obdelnikovy-zeton-k-18-vyroci-ceske-mincovny-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/mosazne/mosazny-obdelnikovy-zeton-k-18-vyroci-ceske-mincovny-proof


Repliky historických mincí Přemek Opavský 

Přemek I., vévoda Opavský 

Přemek I. Opavský (1365‒1433) byl nejmladším synem Mikuláše II. a jeho třetí ženy Jitky Nemodlínské, vnukem Mikuláše I., nemanželského syna českého 

krále Přemysla II. Otakara a Anežky z Kuenringu, zvané Palceřík. Měl tři starší bratry – Jana I., Mikuláše III. a Václava II., sám se pravděpodobně narodil 

až po smrti svého 77letého otce. Do zletilosti nejmladších bratrů Václava a Přemka byl jejich poručníkem nejstarší Jan I. Od roku 1377, kdy byli uznáni 

plnoletými, společně vládli polovině Opavska; první čtvrtinu – krnovskou spolu s Ratibořskem – držel nejstarší Jan I., druhou – hlubčickou – Mikuláš III. 

Po smrti Václava II. v roce 1381 se Přemek stal suverénním pánem poloviny Opavska, ke které roku 1394 po smrti Mikuláše III. připojil i hlubčickou čtvrtinu. 

Přemek I. Opavský je významnou osobností dějin přelomu 14. a 15. století. Jako švagr moravského markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra císaře Karla 

IV., a strýc jeho tří synů Jošta, Prokopa a Jana Soběslava, patřil k nejvyšším elitám lucemburské doby. Byl proto přímým účastníkem nejen rodinných bojů 

mezi znesvářenými posledními Lucemburky, ale i následujícího náboženského konfliktu mezi katolíky a husity. 

 
 

Replika dukátu Přemka Opavského 

 

Na averzní straně unikátního dukátu je vyobrazena postava panovníka v rouchu, s atributy. Motiv doplňuje opis DUX OPPAVIA. Reverzní strana nese znak 

opavského vévodství ve tvaru čtvrceného erbovního štítu, první a čtvrté pole je polcené, druhé a třetí pole s orlicí. Motiv uzavírá opis PRSEMISLAVS DEI 

GRACIA. 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/repliky-historickych-minci-premek-opavsky
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/repliky-historickych-minci-premek-opavsky/replika-unikatniho-dukatu-premka-opavskeho-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/repliky-historickych-minci-premek-opavsky/replika-unikatniho-dukatu-premka-opavskeho-stand


 

Materiál Au 986 Průměr 20 mm 

Hmotnost  3,49g Provedení standard 

Hrana hladká Limitovaný náklad 500ks 

Autor ak. soch. Jan Lukáš     

 

 
 

Replika stříbrného haléře Přemka Opavského 

 

Na averzní straně haléře je vyobrazen znak opavského vévodství ve tvaru půleného erbovního štítu, s textem MONETA DVCIS v opisu. Reverzní strana nese 

motiv helmy se dvěma rohy, křídlem v pozadí a opisem OPPAVIENSIS. 

Materiál Ag 999 Průměr 40 mm 

Hmotnost 29 g Provedení standard 

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 1000ks 

Autor ak. soch. Jan Lukáš     

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/temata/historicke-osobnosti/replika-stribrneho-halere-vevody-opavskeho-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/temata/historicke-osobnosti/replika-stribrneho-halere-vevody-opavskeho-stand


Mosazná medaile Opavští Přemyslovci 

Každoročně jsou repliky historických mincí, zasvěcené historickým postavám a událostem, doplněny mosaznou medailí k danému tématu. 

Motiv medaile na averzní straně zaujímá podobiznu Přemka Opavského v dobovém obleku. Portrét je doplněn čtvrceným erbem, se dvěma polcenými poli 

a dvěma poli s orlicí. Po obvodu medaile se rozprostírá nápis v částečném opisu „Přemek I. Kníže Opavský“. Reverzní strana medaile nese fragment z averzní 

strany jezdecké pečeti Přemka Opavského, z roku 1433. Motiv je v horní části medaile doplněn životními daty Přemka Opavského 1365 - 1433. 

Materiál Ms 80 Průměr 50 mm 

Hmotnost 45 g Provedení standard 

Hrana hladká Náklad 500ks 

Autor ak. soch. Jan Lukáš     

 

Zajímavosti 

Výtvarná soutěž ke Dni matek - slavnostní předávání cen 

 

Ve spolupráci s Českou národní bankou uspořádala Česká mincovna dne 13. června 2011 prohlídku expozice „Lidé a peníze“, 

která byla odměnou vítězům výtvarné soutěže o nejlepší návrh medaile ke Dni matek pro rok 2012. Tato soutěž určená žákům 

základních škol byla vyhlášena naší společností počátkem března letošního roku. Z celkem 524 návrhů bylo vybráno pět 

nejúspěšnějších prací, jejichž autoři obdrželi za své výtvarné schopnosti stříbrný medailonek ke Dni matek z dílny výtvarnice 

Zuzany Hubené společně se vstupenkou do stálé expozice v ČNB, kde proběhlo i slavnostní předání cen. 

Vítězný návrh Jakuba Rusnáčka, VII. A., ZŠ Vítkov, bude předán profesionálnímu výtvarníkovi. Ten podle něj vytvoří sádrový 

model nového medailonku. Na jaře roku 2012 bude tento medailonek realizován a vítěz přizván k prvoražbě. 

  

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/temata/historicke-osobnosti/mosazna-medaile-opavsti-premyslovci-stand
http://www.mint.cz/cs/o-nas/korporatni-materialy/fotogalerie/akce-cm


 

Tisková konference a Den otevřených dveří 

Dne 30. června uspořádala Česká mincovna tiskovou konferenci k 18. výročí založení firmy. V rámci konference byly představeny dvě čerstvé ražby. 

První nekulatá medaile v našem výrobním portfoliu, která je důkazem toho, že mincovna inovuje a chce svým zákazníkům nabízet nové a zajímavé výrobky. 

Druhou představenou novinkou je stříbrná medaile spojující výročí mincovny se stým výročím jablonecké přehrady. Její zvláštností je číslovka 18, kruhové 

plochy v osmičce totiž vytvářejí svým atypickým náklonem ojedinělé světelné odlesky. 

Téhož dne se dveře České mincovny poprvé v historii otevřely široké veřejnosti. Od dvanácti hodin do půl třetí odpoledne měli všichni předem přihlášení 

zájemci možnost seznámit se s výrobními prostory mincovny a s technologickými postupy spojenými s ražbou mincí a medailí. Prohlídky se zúčastnil hojný 

počet návštěvníků. Většina z nich měla vůbec poprvé možnost shlédnout na vlastní oči mincovní a medailové lisy v provozu. Výklad obstarali zkušení 

zaměstnanci mincovny, kteří poskytli návštěvníkům zasvěcený komentář a odpovídali i na jejich zvídavé dotazy. U příležitosti Dne otevřených dveří bylo také 

možné zakoupit v podnikové podejně výše zmíněné medaile za akční ceny, čehož značná část návštěvníků využila. 

Atmosféra odpoledne byla velmi příjemná a tímto děkujeme všem, kteří vážili cestu do České mincovny, ať už z blízkého, nebo z dalekého okolí. Věříme, 

že návštěva pro Vás byla přínosem a těšíme se za rok na viděnou! 

 

© Česká mincovna, a.s. 2011 

 


