
 

 

Vážení sběratelé, vážení obchodní přátelé, 

jaro je období nového života a i my jsme se rozhodli přinést vám něco nového. Počínaje březnem 2011 budeme počátkem každého měsíce vydávat 

elektronický Mincovní zpravodaj pro všechny zájemce o informace týkající se novinek souvisejících s činností České mincovny. Touto formou vás budeme 

informovat o mincích a medailích, které budou v souladu s emisním plánem uvedeny v daném období na trh, a zároveň o novinkách, které v mincovně 

připravujeme. 

V prvním čísle bych se rád zmínil o dvou „horkých“ mincovních novinkách. První z nich je vůbec první v mincovně realizovaná ražba medaile, které 

pracovně říkáme „ražba na přání“, u níž je do poslední chvíle před vydáním motiv neznámý. Na první medaili tohoto druhu byl vybrán motiv 650. výroční 

narození Václava IV. Jedná se o zlatou medaili, jejímž autorem je Mgr. A. Jan Hásek. 

Druhým unikátem je kilová zlatá investiční medaile s motivem 2000 Kč bankovky s portrétem Emy Destinnové představující zároveň 

ojedinělou investiční příležitost.   

Za zmínku také stojí, že od ledna 2011 nabízíme možnost personifikace vybraných medailí či medailonků. Jméno, datum či váš vzkaz 

je na vybraný dárek vygravírováno laserem tak, že nedochází k úbytku kovu. 

V příštím čísle vám povíme více o další lahůdce, kterou pro vás připravujeme – přenosu fotografií na medaile a medailonky. Uvítáme 

vaše názory a připomínky i náměty na další možná témata. Zasílejte je prosím na adresu mince@mint.cz. 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

mailto:mince@mint.cz


 

Novinky 

Ražba na přání č.1- Zlatá medaile 650 let od narození Václava IV.

 

„Král bez koruny“, aneb slabý král v nešťastné době“ 

Václav IV. (1361–1419), syn a dědic císaře Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické byl korunován na českého krále již ve svých dvou letech. 

V patnácti byl zvolen římsko-německým králem a v tomtéž roce v Cáchách korunován. Zpočátku aktivní panovník se ve složité vnitropolitické situaci kvůli 

objektivním obtížím začal postupem času vyhýbat vladařským povinnostem. Více se zajímal o lov a svá milovaná zvířata, která choval ve velkém v Královské 

oboře. V té době prožívaly České země, těžce zasažené morovou ranou v roce 1380, pomalý ústup z výsluní, na které je vynesl Václavův otec Karel IV. Král 

se dostal do sporů s vyšší šlechtou a v roce 1394 ho dokonce zajala a věznila panská jednota. Jeho složitou situaci zhoršovaly i trvalé spory mezi členy 

lucemburského rodu. Vzhledem ke své nečinnosti a nezájmu o vládu byl nejprve zbaven faktické vlády v Čechách, kde se musel podřídit požadavkům šlechty, 

a v roce 1400 byl (na 9 let) sesazen z trůnu římského krále. Václav nejprve podporoval husitské hnutí, ale svůj postoj časem přehodnotil. Když husité 

v červenci 1419 vyhodili jím dosazené radní z oken pražské radnice, dostal srdeční záchvat a 16. srpna téhož roku zemřel. 

Na averzu je vyobrazen portrét krále Václava IV. Autor výtvarného návrhu medaile se inspiroval sochou Václava IV. od Petra Parléře na Staroměstské 

mostecké věži vybudované podle návrhu tohoto všestranného umělce ve 2. polovině 14. století, která patří k nejpůsobivějším dílům světské gotiky na světě. 

Král je zde zachycen v mladém věku s císařskou korunou na hlavě. Socha vznikla v období mezi léty 1380–1400. 

Na reverzní straně najdeme siluetu hradu Točník, jenž nechal v konci 14. století zbudovat nedaleko hradu Žebrák právě Václav IV. jako své reprezentační 

sídlo. Hrad postavený na skále na vysokém kopci měl králi kromě pohodlí zajistit také větší bezpečnost. Točník přečkal neponičen husitskou revoluci, ačkoli 
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v roce 1425 jej obléhalo bezmála osmitisícové vojsko tři dny. Podoba hradu na medaili odpovídá jeho vzhledu v době vzniku – adekvátně k dobové podobě 

krále Václava IV. Autor návrhu vyšel z odborné archeologické rekonstrukce podoby hradu v 15. století. 

Ve spodní části – pod hradem – umístil autor deset erbů všech zemí pod vládou krále Václava IV. Erby byly jak počtem, tak i původním seřazením úplnou 

obdobou heraldické výzdoby Staroměstské mostecké věže v Praze. Na medaili nechybí ani osobní znak a oblíbený motiv krále – ledňáček – který provází také 

plastiky na Staroměstské mostecké věži a současnou výzdobu kaple na Staroměstské radnici. Je umístěný v kruhu pod erby. 

Kód v eshopu 30603-641 Průměr 37 mm 

Ražba na přání č. 1 650 let od narození Václava IV. Provedení proof, číslovaná emise, ražba na hranu (opis ČMJN) 

Materiál Au 999,9 Datum emise 2011 

Hmotnost 31,1 g Autor Mgr.A. Jan Hásek 

 

 
 

Zlatá investiční medaile s motivem 2000korunové bankovky 

 

Medaile je druhou ze série „České bankovky na českých medailích“. Stejně jako na bankovce, i na medaili je hlavním motivem podobizna světoznámé operní 

pěvkyně Emy Destinnové (1878 – 1930) v době její největší slávy. Ve svých začátcích se mladá česká pěvkyně v Praze neuplatnila, a proto odjela do 

zahraničí. Svou kariéru zahájila v Berlíně a teprve po úspěších v Londýně a Paříži jí bylo umožněno představit se v Praze. V roce 1908 již vystupovala 

v Metropolitní opeře v New Yorku. Zpěvačka bravurně zvládla repertoár více než 80 velkých operních rolí.V roce 1928 se natrvalo vrátila do Čech – na svůj 

zámek ve Stráži nad Nežárkou, kde žila až do své smrti. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/investicni/zlata-investicni-medaile-s-motivem-2000-kc-bankovky-ema-destinnova-stand
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Inspirací pro tvorbu portrétu Emy Destinnové na averzní straně medaile znázorňující oduševnělou tvář Emy Destinnové z podhledu byla 

inscenace Metropolitní opery „Madam Butterfly“. Zpěvačka má ve vlasech na levé straně vpletenou snítku vavřínové ratolesti s plody. Ve spodní části vlasů 

na pravé straně je zakomponována číslice 2 000 a pod ní přes rameno pěvkyně jakoby přehozen šál s květinovým dekorem. Na druhé straně v pozadí se opět 

objevuje symbol slávy, vavřínová ratolest. Na spodní straně je umístěno umělecké jméno pěvkyně. 

Reverzní strana medaile je apoteózou hudby. Ve vnitřním prostoru písmene „D“, iniciály pěvkyně, stylizovaného do tvaru strunného hudebního nástroje 

připomínajícího housle, je zakomponována hlava Múzy hudby a lyriky Euterpé ověnčena listy a plody vavřínu. Hlava bohyně vychází ze smyčcového 

hudebního nástroje, který je na svém spodním okraji ozdoben opět listy vavřínu. Spodní částí prochází v pozadí prohnuté pruhy připomínající stylizované 

ozdobné stuhy. 

Medaile je dodávána spolu s grafickým listem s portrétem Emy Destinnové, který je číslován a signován autorem ak. mal. Oldřichem Kulhánkem. 

Do plastického provedení návrh převedl ak. soch. Vladimír Oppl. 

Materiál Au 999,9 Průměr 85 mm 

Hmotnost 1000 g Provedení standard 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 100 ks 

Autor ak. mal. Oldřich Kulhánek     

 

 
 

Pamětní stříbrná mince ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200-kc-mince-zahajeni-vyuky-na-prazske-konzervatori
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Pamětní stříbrná 200 Kč mince vydaná ke 200. výročí zahájení výuky na pražské konzervatoři vznikla na základě celostátně vyhlášené anonymní soutěže 

na umělecký návrh, Českou národní bankou. Tato mince je první ze čtveřice dvousetkorunových mincí vydávaných ČNB v roce 2011. K realizaci byl vybrán 

a doporučen návrh MgA. Martina Daška. 

Pražská konzervatoř, jako jedna z nejstarších škol tohoto zaměření v Evropě, byla založena v roce 1808. Hlavním impulzem k založení školy bylo provolání 

pražské hudbymilovné šlechty. Po zveřejnění tohoto záměru se začaly shromažďovat finanční prostředky a škola si získala velké množství podporovatelů. 

V roce 1810 založil tento šlechtický spolek organizaci pojmenovanou „Společnost pro zvelebení hudby v Čechách“, která pak následujících 100 let 

konzervatoř financovala a řídila. 24. 4. 1881 byl tak zahájen první školní rok. Koncerty orchestru a žáků v tehdejších profesionálních orchestrech byly 

pro Prahu nenahraditelné. Zlatá doba pražské konzervatoře vznikla v roce 1884, kdy škola získala nové prostory v budově Rudolfina. Po sloučení 

s varhanickou školou se tak konzervatoř rozšířila o výuku hry na klavír, varhany, skladbu a dirigování. Posléze se stal ředitelem školy Antonín Dvořák, který 

tak vychoval celou plejádu významných skladatelů. Konzervatoř se usídlila v budově Na Rejdišti, na pražském Starém Městě, kde působí dodnes. 

Konzervatoř se následně stále vyvíjela, až dospěla v renomovanou školu s dvousetletou tradicí, kterou prošla řada významných hudebníků, skladatelů, 

zpěváků, tanečníků, herců, a sehrála tak významnou roli v rozvoji hudební vzdělanosti národa českého. 

Mince má vyváženou kompozici díky souladu aversní a reversní strany. Její motiv oslavuje orchestrální nástroje a hudbu celkově. Na aversní straně výtvarník 

MgA. Martin Dašek vyobrazil trojici hudebních nástrojů – lesní roh, klarinet a violoncello. Kompozici uzavírá nominál 200 Kč Česká republika. Reversní 

strana nese také motiv trojice hudebních nástrojů, tentokrát ale fagot, hoboj a kontrabas. Na ploše této strany mince se tak rozprostírá nápis „Zahájení výuky 

na pražské konzervatoři 1811 -2011“. Mince je vydávána v kvalitě proof i standard. 

Materiál Ag 925 Průměr 31 mm 

Hmotnost 13 g Provedení standard a proof 

Hrana 
Hladká s popisem (proof) 

Vroubkovaná (standard) 
    

Autor MgA. Martin Dašek     

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Zajímavosti 

Sady oběžných mincí 2011 

Sada oběžných mincí 2011 standard Plzeňský kraj 

 

Sada oběžných mincí v kvalitě standard tématicky pokračuje v krajích České republiky. Pro rok 2011 byl zvolen kraj Plzeňský. Plzeňský kraj leží 

na jihozápadě České republiky a svou rozlohou je třetím největším krajem České republiky. Nachází se zde velké množství významných historických památek 

a městské památkové rezervace v Plzni, Domažlicích a Horšovském Týně. Nedílnou součástí kraje je malebná příroda pohoří Šumavy a Českého lesa. Město 

Plzeň je centrem západních Čech a je proslulé zejména výrobou piva značky Plzeňský Prazdroj. Střed města byl založen roku 1925 českým králem Václavem 

II.. Dominantou Plzně je gotický chrám sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v Česku vysokou 102,6 m. Plzeň je vyhlášena jako městská památková 

rezervace. 

Sada oběžných mincí obsahuje všechny standardní české mince 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč platné v daném roce, které jsou určeny ke sběratelským účelům a nikdy 

nebyly součástí oběhu. Mince jsou doplněny o tématicky zaměřený žeton z materiálu Nordic gold, jehož autorem je ak. soch. Vladimír Oppl. Na jeho aversní 

straně je vyobrazena renesanční Plzeňská radnice a na reversní straně Domažlické náměstí. Celý tento komplet je vložen do plastového blistru, jehož přebalem 

je čtvercová lakovaná skládačka doplněna fotografiemi daného kraje a textovým průvodcem spolu s parametry mincí. 

Každoročně by tak měla vznikat sada oběživa, věnovaná dalším krajům České republiky. 

Limitovaný náklad 10 000 ks. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/sady-obeznych-ceskych-minci-2011
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Sada oběžných mincí 2011 Narození dítěte 

 

 
Sada oběžných mincí s tématikou „Narození dítěte“obsahuje všechny standardní české mince 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč platné v daném roce, které jsou určeny 

ke sběratelským účelům a nikdy nebyly součástí oběhu. Mince jsou uloženy v plastovém blistru a v originálním přebalu tematicky zaměřeným na životní 

etapu narození dítěte. Zdobený přebal na titulní straně znázorňuje motiv dětské plyšové hračky. Tato strana však umožňuje zakrytí motivu hračky vložením 

fotografie Vašeho dítěte, která při složení do obalu ukáže fotografii v kruhovém výřezu. Na obalu je název sady oběživa „Vítej na světě – aneb čím platili 

tatínek s maminkou". Po otevření této sady jsou v blistru vloženy oběžné mince roku 2011, které doplňuje originální žeton z materiálu Nordic Gold. 

Na averzní straně je vyobrazeno dítě na polštáři, v opisu s textem „K narození dítěte 2011“. Reverzní strana medaile znázorňuje stylizovanou trojici 

heraldických zvířat. Na zadní stranu, po otevření sady, je možno zapsat údaje do rubriky „Můj první den“. 

Sada oběžných mincí K narození dítěte je tak vhodnou alternativou dárkového ale i sběratelského předmětu, který potěší rodiče a později i obdarovanou 

ratolest. 

Limitovaná emise 5000 kusů. 
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Sada oběžných mincí 2011 proof 

 

Sada oběžných mincí v kvalitě proof obsahuje mince v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč v leštěném provedení, které jsou raženy v daném roce. 

Tato sada je oblíbeným předmětem sběratelů, pro své zpracování, kde se snoubí krása našich oběžných mincí spolu s kvalitní leštěnou plochou a decentním, 

černým semišovým přebalem se stříbrným písmem. Pro náročnější zákazníky Česká mincovna přichystala sadu oběžných mincí proof také v koženém přebalu, 

obdélníkového formátu, ve kterém jsou mince umístěny v plastové kazetě. Obě provední těchto kompletů  jsou prestižním předmětem pro sběratelství, 

doplněné o certifikát s vodoznakem, který je vyroben ve Státní tiskárně cenin. Sady mincí proof jsou doplněny o pamětní stříbrnou medaili s motivem české 

2000 Kč bankovky. Aversní strana medaile vyobrazuje portrét Emy Destinnové. Reversní strana medaile znázorňuje hlavu Múzy Euterpé vycházející 

ze smyčcového hudebního nástroje. Motiv medaile je doplněn listy a plody vavřínu, jako symbolu slávy. Autorem výtvarného návrhu medaile je ak. mal. 

Oldřich Kulhánek. Do plastického provedení tento návrh převedl ak. soch. Vladimír Oppl. 

Limitovaný náklad v balení semiš  3500 ks 

Limitovaný náklad v balení kůže  3500 ks.

 
 

Personifikace 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/sady-obeznych-ceskych-minci-2011-semis-a-kuze
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Česká mincovna uvedla počátkem roku dlouho očekávanou novinku - personifikované medaile či medailonky s textem dle přání zákazníka. Dárek, který 

pro své blízké vyberete, už nemusí být „anonymní“. Stačí si jen vybrat vhodnou medaili pro konkrétního příjemce, například ke svatbě, narození dítěte 

či k narozeninám, pro zamilované pak medailonek k svátku svatého Valentýna. A samozřejmě také dodat text – jméno obdarovaného, datum nebo láskyplný 

vzkaz. A vybrat si jeden z nabízených typů písma. 

Česká mincovna používá pro personifikaci medailí vlastní speciální technologii. Počítačem řízený diamantový hrot se při pohybu netočí, pouze pod mírným 

tlakem vyrývá (či spíše vtlačuje) do materiálu velmi jemné písmo nebo obrazce. Ale na rozdíl od technologií frézování nebo gravírování neubude při použití 

této metody ani setinka gramu kovu, z něhož jsou vyrobeny. 

 
 

Zlatá 5000 Kč mince Gotický most v Písku 

 
Poznámka: Rozdíl v kvalitě ilustračních obrázků je dán odlišným zpracováním předloh (averz zpracován elektronicky, reverz dle sádrového modelu).  

Nová edice zlatých pamětních mincí vydávaných Českou národní bankou 

Po dokončení úspěšné emise zlatých pamětních mincí s nominální hodnotou 2 500 Kč ze série Kulturní památky Technické dědictví přichází Česká národní 

banka s novou tematickou řadou Mosty České republiky. Jedná se o cyklus 10 zlatých pamětních mincí zobrazujících architektonicky nejzajímavější mosty 

v České republice. Vycházet budou postupně až do roku 2015. 

Po dlouhých 12 letech se do rukou sběratelů a numismatiků opět dostane půluncová zlatá mince s nominální hodnotou 5 000 Kč. Jako první v cyklu vydává 

Česká národní banka minci s motivy gotického mostu v Písku, emisní datum je stanoveno až na 25. 5. 2011, ale rezervovat si ji můžete již dnes. 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-5000-kc-mince-goticky-most-v-pisku
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Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,55 g Provedení standard a proof 

Hrana 
Vroubkovaná (standard) 

Hladká (proof) 
    

Autor ak.soch. Zbyněk Fojtů     

 

© Česká mincovna a.s. 2011 

 


