
 

Vážení obchodní přátelé, 

vychází další měsíční zpravodaj, který tentokrát nejenže přináší přehled medailí a mincí připravených pro emisi v říjnu, ale na chvíli se vrací i k nedávnému 

veletrhu Sběratel, který bezesporu patří k nejvýznamnějším událostem pro milovníky (nejen) numismatiky. Česká mincovna na něm představila několik 

novinek. Asi největší úspěch jsme zaznamenali u mincovního dopisu, který byl prvním počinem svého druhu v historii samostatné České republiky. Už dnes 

Vám mohu slíbit, že mincovní dopis nebude chybět ani na příštím veletrhu Sběratel. Díky němu se k mincovnictví dostali také filatelisté, kteří s obdivem 

kvitovali technickou a estetickou úroveň naší kovové „známky“. 

Česká mincovna myslela i na ty z Vás, kdo jste do Prahy na veletrh nemohli přijet, několik posledních mincovních dopisů tak bude 

k dispozici na našem e-shopu. Všechny jsou opatřeny známkou České pošty a příležitostným razítkem veletrhu Sběratel. 

Řada z Vás se již jistě těší na nové mince České národní banky. Zlatá 5000 Kč mince Renesanční most ve Stříbře bude k dispozici 

od 12. října 2011 a stříbrná 200 Kč mince Petr Vok od 20. října 2011. 

V rámci emisního plánu České mincovny uvedeme na trh zlatou medaili k 400. výročí smrti Petra Voka. 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 

 

 

 

 

 



Novinky 

Zlatá 5000Kč mince Renesanční most ve Stříbře proof/standard 

 

Mosty jako symbol spojení. 

Počínaje rokem 2011 začala Česká národní banka emitovat zlaté pamětní mince s nominální hodnotou 5000 Kč v novém cyklu, jehož tématem jsou mosty 

České republiky. Zatímco první z nich byla věnována gotickému mostu v Písku, druhá mince zobrazuje renesanční most ve Stříbře. Stejně jako v prvním 

případě byl její výtvarný návrh vybrán v celostátní anonymní soutěži. Autorem vítězného návrhu se stal sochař Zbyněk Fojtů díky vyvážené kompozici obou 

stran, dokonalému vystižení stříbrského mostu a nápaditému použití charakteristických sgrafit a znaku z mostní brány. 

V bohatém horním městě Stříbře se těžilo stříbro a olovo, jeho důkladné opevnění odpovídalo zámožnosti i strategické důležitosti města. Z hradeb 

se vycházelo na renesanční dvouobloukový kamenný most, dále pod branskou věží na tříobloukový záplavový most. Mosty nejsou souosé a parapetem 

dvouobloukového mostu prochází odvodňovací korýtko. Světlost obou oblouků přes řeku Mži je odlišná, most je široký necelých šest metrů, avšak celková 

délka obou mostů činí 60 m. Samotná brána stojí na 5,15 m širokém návodním pilíři, věž má čtvercový půdorys s přístavkem pro spirálovité schodiště, 

obdélná okénka a kamenný reliéf s dobovým českým nápisem. Na věži, zakončené originální šestibokou jehlancovou stanovou střechou krytou prejzy, jsou 

zbytky renesančního sgrafita. Na mostě se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého – patrona mostů. Patro věže zpřístupňuje boční schodiště vysunuté 

na krakorcích. Most byl postaven v letech 1555–1560 a až do roku 2000 sloužil i automobilové dopravě. 

Na lícové straně je znázorněn detail sgrafitové výzdoby s reliéfem městského znaku (za raritu může být považován stranově otočený český lev). V obdélníku 

nad reliéfem je místo českého renesančního nápisu umístěn text: ČESKÁ REPUBLIKA, MOSTY, 5000 Kč. Nad reliéfem vidíme heraldická zvířata – českého 

lva, moravskou a slezskou orlici, pod městským znakem pak značku České mincovny. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-5000kc-mince-renesancni-most-ve-stribre
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-5000kc-mince-renesancni-most-ve-stribre


Rubová strana nabízí celkový pohled na most z mírného podhledu tak, aby vynikla mohutnost dvou hlavních oblouků a výjimečná mostecká věž (kromě 

Karlova mostu je to jediný most v České republice, který takovou věž má). V opisu je umístěn text: RENESANČNÍ MOST VE STŘÍBŘE, značka autora 

a letopočet ražby mince – 2011. 

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy s popisem mince a jejím plastickým vyobrazením. 

Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,55 g Provedení standard a proof 

Hrana 
 

standard – vroubkovaná 

proof – hladká 
Autor ak.soch. Zbyněk Fojtů 

 

 
 

Stříbrná 200Kč mince Petr Vok z Rožmberka proof/standard 

 

Poslední šlechtic z rodu Rožmberků. 

400. výročí úmrtí posledního představitele šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka z Rožmberka připomene stříbrná dvousetkorunová mince. 

Umělecký návrh mince, která je poslední ze čtveřice dvousetkorunových mincí vydaných v roce 2011, vznikl na základě celostátní anonymní soutěže 

vyhlášené Českou národní bankou. K realizaci byl vybrán a doporučen návrh averzní strany pana Jaroslava Bejvla a návrh reverzní strany pana Petra Horáka. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-petr-vok-z-rozmberka
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-petr-vok-z-rozmberka


Na líci dvousetkoruny je vyobrazen klášter ve Vyšším Brodě a pohřební štít Petra Voka. V opisu stojí název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a v řádku 

pak nominální hodnota mince „200 Kč“. Klášter založil Vok z Rožmberka roku 1259 a povolal sem cisterciáky z rakouského Wilheringu. Na přání zakladatele 

se Vyšší Brod stal rodovým klášterem a od 13. do 17. století v něm bylo pohřbeno deset generací této rodiny. Vyšebrodský chrám tak představuje 

nejvýznamnější české rodové mauzoleum. 

Rubové straně dominuje portrét Petra Voka. Po obvodu mince vpravo je text „PETR VOK Z ROŽMBERKA“ a letopočty 1611–2011. 

Materiál Ag 925 Průměr 31 mm 

Hmotnost 13 g Provedení standard, proof 

Hrana 
 

standard – vroubkovaná 

proof – hladká s popisem 
Autor 

averz – Jaroslav Bejvl 

reverz – Mgr. Petr Horák 

 

 
 

Zlatá půluncová medaile Petr Vok z Rožmberka 

 

Poslední šlechtic z rodu Rožmberků. 

Medaile připomíná významnou osobnost české renesance Petra Voka z Rožmberka. Tento šlechtic se intenzivně zajímal o vědu, literaturu, umění 

a kulturu. Byl významným mecenášem a podporovatelem českého umění. Jeho smrtí v roce 1611 vymřel jeden z nejvýznamnějších českých 

šlechtických rodů - Rožmberkové (Vítkovci). 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/temata/historicke-osobnosti/zlata-puluncova-medaile-petr-vok-z-rozmberka-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/temata/historicke-osobnosti/zlata-puluncova-medaile-petr-vok-z-rozmberka-proof


Averzní strana nese portrét Petra Voka v mladším věku. Plochu v nízkém reliéfu doplňuje jeho osobní pečeť. V opisu je jméno PETR VOK 

Z ROŽMBERKA a letopočty 1611 - 2011, vymezující 400. výročí úmrtí posledního mužského člena rodu Rožmberků. Reverzní strana zobrazuje 

zámek v Bechyni, k němuž měl Petr Vok osobní vztah – nechal jej přestavět a prožil zde velkou část svého života. V pravé části je umístěn erb 

rodu Rožmberků. V opisu je ZÁMEK BECHYNĚ, značka mincovny a označení ryzosti kovu. 

Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,56 g Provedení proof 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 400ks 

Autor ak.soch. Zbyněk Fojtů     

 

Zajímavosti 

Veletrh Sběratel 2011  

Událostí číslo jedna měsíce září byl bezesporu veletrh Sběratel. Tohoto svátku všech numismatiků a filatelistů se účastníme tradičně a je pro nás čest být jeho 

součástí. Atmosféra byla jako obvykle velkolepá. V prvním dni se před oficiálním začátkem vytvořil před výstavní halou početný dav návštěvníků, který se 

po otevření bran vrhnul na všechny sběratelské skvosty letošního ročníku. 

Ušetřen nebyl ani náš stánek. Již v prvních hodinách zmizela třetina všech mincovních dopisů, novinky, kterou si Česká mincovna připravila právě 

k příležitosti veletrhu. Čím byla tato novinka tak zajímavá? Je to především její primát na českém trhu a fakt, že spojuje svět numismatiky se světem filatelie. 

Unikum medaile zatavené v dopise pak spočívá v klasické oboustranné ražbě do předem opracovaných vroubkovaných polotovarů, takzvaných střížků. Ražba 

je u tohoto tvaru nesmírně náročná, neboť předpokládá specifický tvar razidel a naprosto precizní seřízení lisů. V tuzemsku je Česká mincovna jediným 

výrobcem, který tuto technologii ovládá. Výrobci nabízející různé imitace se sice na trhu vyskytují, nabízejí ale pouze jednostranné lisování do válcovaného 

plechu. Jedná se o takzvanou volnou bižuterní ražbu. Finální výrobek však postrádá kvalitu zpracování a preciznost, kterou znáte z našich mincí a medailí. 

Pro ty, kteří neměli šanci se veletrhu zúčastnit, máme dobrou zprávu. Posledních pár mincovních dopisů je nyní k dispozici na našem e-shopu. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/mosazna-medaile-prasna-brana-mincovni-dopis-proof


 

Nebyl to samozřejmě jen mincovní dopis, který jsme představili na veletrhu. Veřejnost zde měla možnost poprvé shlédnout stříbrnou kilogramovou medaili 

s motivem statutárního města Plzně. Jedná se o výrobek, který jde až na hranice našich možností a dokazuje, že technologie České mincovny drží krok 

se světem. 

Novinkou byla také možnost nechat si vyrýt svou fotografii do mosazné medaile. Tato služba, kterou mincovna nově nabízí, byla na stánku k dispozici 

návštěvníkům za veletržní cenu. Ti jí také hojně využívali a dá se říci, že se obsluha ani na chvíli nezastavila. Věříme, že tato nabídka potěšila všechny 

návštěvníky veletrhu. Medaile, které je možné personifikovat fotografií, najdete opět na našem e-shopu. 

Na závěr bychom rádi poděkovali pořadatelům a všem, kteří se zastavili u našeho stánku. Těšíme se na viděnou na dalším ročníku. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/investicni/stribrna-kilova-investicni-medaile-statutarni-mesta-cr-plzen-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/investicni/stribrna-kilova-investicni-medaile-statutarni-mesta-cr-plzen-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/personifikace-fotografii
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/mosazna-medaile-prasna-brana-mincovni-dopis-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/mosazna-medaile-prasna-brana-mincovni-dopis-proof


Medaile roku 2011 – nesmí chybět ve sbírce 

 

Letošní ročník soutěže „Medaile roku“ vyhrála stříbrná medaile z České mincovny „První pražská tramvaj“, které byla vydána k příležitosti 135. výročí 

zahájení provozu první koněspřežné tramvaje v Praze. Toto dílo vytvořil renomovaný český výtvarník, akademický sochař Zbyněk Fojtů. Pan Fojtů vytvořil 

medaili, která je i v mincovně považována za jednu z nejzdařilejších, která byla v minulém roce vydána. Podařilo se mu vystihnout všechny detaily pražské 

tramvaje a umístit do motivu i další zajímavý dobový prvek – historickou jízdenku. Inspiraci čerpal z fotografií a dalších dobových materiálů, nezbytná byla 

i návštěva Muzea dopravního podniku v Praze Střešovicích. 

„Byl jsem tam poprvé a překvapilo mě svou velikostí. V expozici jsou i autobusy a tramvaje, se kterými jsem jezdil jako dítě a tam jsem si uvědomil, jak jsou 

některé objekty z designérského pohledu krásné a osobité. Podkladů pro návrhy jsem sehnal hodně, kdyby medaile měla šest stran, tak by to pořád bylo málo 

na jejich ztvárnění.“ říká pan Fojtů. 

Na dotaz, zda mívá k některým svým mincím a medailím větší citové pouto doplňuje pan Fojtů slovy: „Jako výtvarník se snažím k návrhům přistupovat spíš 

citově, to platí především u portrétů. Přestože u některých témat převažuje technika a racionalita, základ je stejně vždy postaven na citu. Při ohlédnutí zpátky 

na mou tvorbu bych určitě našel mince a medaile, ke kterým jsem získal vřelejší vztah, jsou jimi například „Vstup ČR do EU“, „500 let od úmrtí Matěje 

Rejska“, medaile "Položení základního kamene Karlova mostu", "Viktor Ponrepo" a v poslední době právě medaile "První pražská tramvaj". 

Za Českou mincovnu bychom rádi poděkovali všem, kteří se soutěže zúčastnili. 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrna-medaile-prvni-prazska-tramvaj-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrna-medaile-prvni-prazska-tramvaj-proof


Světový pohár ve skocích na trampolíně 

Na přelomu září a října zažil Jablonec nad Nisou mimořádnou sportovní událost. V městské hale se 30. září a 1. října 2011 uskutečnil závod Světového poháru 

ve skocích na trampolínách. Skoky na trampolíně jsou mladou, dynamickou součástí rodiny gymnastických sportů. V roce 2000 byly zařazeny mezi 

olympijské disciplíny. Výkony sportovců ocenili nejen diváci, ale také Česká mincovna, která se stala partnerem závodů. Při této příležitosti bylo vytvořeno 

šest sad medailí pro sportovce a deset kusů pamětních medailí pro významné hosty šampionátu. Mincovna se cítí být pevně spojená s regionem, ve kterém 

působí. Partnerství s touto sportovní akcí vyplývá z našeho přesvědčení o smyslu zapojení firemního sektoru do dění v místě působení. Podporujeme například 

regionální Muzeum skla a bižuterie, nebo jabloneckou Uměleckoprůmyslovou školu. "Jsme rádi, že pro závod Světového poháru konaný v Jablonci nad Nisou 

připravila medaile právě Česká  mincovna. Jedná se o originální český výrobek, který bude sportovcům i po letech milou připomínkou této sportovní 

události.“ řekl Mincovnímu zpravodaji před zahájením závodů Miroslav Patrman, spolupořadatel akce a trenér reprezentace. 

 

Předávání na přehradě 

V rámci slavnostního zahájení Dne evropského dědictví se v sobotu 17. září sešli příznivci jabloneckých reálií u pomníku Otto Intzeho u hráze Jablonecké 

přehrady. Konalo se tam slavnostní blahopřání k stému výročí přehrady za přítomnosti představitelů města, Povodí Labe a České Mincovny. Po krátkých 

proslovech všech pozvaných předal zástupce mincovny, pan Zdeněk Vojtěch, panu Chmelařovi, správci přehrady a panu Velemu, místostarostovi Jablonce 

nad Nisou pamětní stříbrnou medaili k 18. výročí České mincovny a 100. výročí Jablonecké přehrady. Setkání proběhlo v příjemné komorní atmosféře. 

Děkujeme všem zúčastněným. 

 

 

Obchodní sdělení: 

Zlatá půluncová medaile a stříbrná medaile „Franz Liszt“ – emise přeložena na 14. 11. 2011. 

 

© Česká mincovna, a.s. 2011 

 

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

