
 

 

Vážení sběratelé, vážení obchodní přátelé, 

po měsíci Vám opět přinášíme čerstvou porci informací o novinkách z České mincovny. 

Z pochopitelných důvodů se především musím zmínit o úspěchu ražby zlatých kilových medailí s motivy 2000 Kč bankovky s Emou Destinnovou. 

Díky široké medializaci této ražby, včetně televizní reportáže odvysílané v rámci hlavní zpravodajské relace na TV Nova, byla odezva ze strany Vás, 

sběratelů, ale i investorů, zcela nečekaná a mimořádná. Děkujeme, Vaší důvěry si velmi vážíme! 

V nasazeném tempu rozhodně chceme pokračovat. Již tento měsíc na Vás čekají další novinky z emisního plánu. Krátce po emisi 200 Kč stříbrné mince 

s motivem Pražské konzervatoře nabídneme zlatou půluncovou medaili se stejnou tematikou. Na konci dubna pak kromě emise další mince z emisního plánu 

České národní banky (200 Kč mince s motivy Prvního dálkového letu Jana Kašpara) nabídneme půluncovou zlatou medaili 

věnovanou stejné události. 

Rok 2011 je zasvěcen zcela mimořádnému rodu Rožmberků, který se nezapomenutelným způsobem zasloužil o ekonomický rozvoj 

českých zemí. I my pamatujeme na tuto mimořádnou událost a již v dubnu se můžete těšit na stříbrnou sadu pamětních medailí 

zobrazující poslední dva rožmberské velikány i s manželkami – Petra Voka s Kateřinou z Ludanic a Viléma Rožmberka s Polyxenou 

z Pernštejna.  

V dubnu budeme také pokračovat v medailové sérii zobrazující nejvýznamnější americké prezidenty. Tentokrát to bude ten 16. 

v pořadí, Abraham Lincoln, známý odpůrce otrokářství. Jeho přínos světové civilizaci a pokroku jsme se rozhodli uctít emisí zlaté 

uncové medaile v limitované sérii pouhých 200 kusů. Následovat ještě budou stříbrná uncová a zlatá půluncová medaile se stejnou 

tematikou, na tyto ražby Vás včas upozorním v příštích vydáních zpravodaje. 



Minule jsem Vám slíbil informaci o novinkách v našem výzkumu a vývoji. Již brzy Vám nabídneme lahůdku v podobě přenosu fotografie na medaile 

z drahých kovů. Tato zcela ojedinělá technologie zajistí nejvyšší stupeň personifikace a navždy spojí Vaši tvář či postavu s medailí, kterou si budoucí 

generace budou předávat jako rodinný klenot. 

Příště Vám v rámci zajímavostí povíme o přípravě ražeb do nekulatých střížků. My v mincovně se na tuto technickou novinku velmi těšíme a věříme, 

že zaujme i Vás. 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 

Novinky 

Zlatá půluncová medaile Zahájení výuky na Pražské konzervatoři 

 

Rozvoj hudební kultury 

Česká mincovna pokračuje v tradici ražby zlatých číslovaných medailí, které jsou tematicky zaměřeny jako stříbrné dvousetkorunové mince emitované 

Českou národní bankou. V roce 2011 tak vyjdou čtyři číslované půluncové medaile. 

První emisí je zlatá medaile ke  200. výročí Zahájení výuky na Pražské konzervatoři, jejímž autorem je Luboš Charvát. Autor medaile pojal její motiv 

způsobem, který již na první pohled vyjadřuje svým ztvárněním důraz na muzikálnost celého tématu. Motiv znázorňuje siluetu sídla hlavní budovy pražské 
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konzervatoře Na Rejdišti. Kompozice je složena z notových osnov uspořádaných do tvaru budovy, doplněna hudebními značkami, které symbolicky nahrazují 

okna. Ve spodní části je doplněn nápis v řádcích „Zahájení výuky na pražské konzervatoři 1811 – 2011“. Reverzní strana nese motiv siluety budovy, z níž 

vystupuje stylizovaný hudební nástroj – violoncello. 

Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,56 g Provedení proof 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 400 ks 

Autor Luboš Charvát     

 

 
 

Zlatá uncová medaile Abraham Lincoln 

 

 

Prezident Spojených států amerických, který se zasloužil o jednotu národa.  

Série medailí amerických prezidentů pokračuje medailí věnovanou Abrahamu Lincolnovi. 

Původním povoláním právník, z větší části samouk a výborný řečník, Lincoln byl v letech 1834 – 1841 poslancem parlamentu státu Illinois, v letech 1847 – 

1848 pak členem Kongresu. Od roku 1856 stál v čele Republikánské strany, kterou v roce 1854 spoluzakládal. V roce 1861 byl zvolen 16. prezidentem USA 

a zůstal jím až do své smrti v roce 1865. Již na začátku jeho prvního funkčního období vyústily prohlubující se rozdílné názory Severu a Jihu na nejrůznější 

témata, včetně otroctví, v celonárodní konflikt. Jižní státy, nespokojené s Lincolnovým zvolením do prezidentského úřadu (i přes jeho umírněný postoj 
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k otázce otroctví), vytvořily Konfederované státy americké a odtrhly se od Unie. To vedlo k vypuknutí Americké občanské války, jejímž hlavním smyslem 

bylo uchovat jednotu amerických států a nedopustit rozdělení Unie. 

Přes počáteční politické a vojenské porážky ve válce nakonec zvítězil Sever vedený Lincolnem a jeho linie národní jednoty, hlásající nedělitelnost Unie 

a rovnost všech občanů nezbytnou pro zachování demokratických svobod. Významný zvrat ve válce přineslo vítězství Severu v bitvě u Gettysburgu 

v Pensylvánii v červenci 1863 a následná Lincolnova řeč při slavnostním aktu na Gettysburg National Cemetery, tzv. Gettysburg Address, v listopadu téhož 

roku. V prezidentských volbách v roce 1864 byl Lincoln podruhé zvolen prezidentem. V dubnu 1865 jej ve Fordově divadle smrtelně zranil jižanský fanatik, 

herec John Wilkes Booth (1838–1865). Lincoln tak získal smutný primát prvního zavražděného prezidenta Spojených států amerických. Lincolnova osobnost 

se stala ztělesněním politických a demokratických svobod amerického národa. 

Autor medaile, akademický sochař Jiří Dostál, zachytil na averzní straně osobitý portrét Abrahama Lincolna dramatickou modelací zdůrazňující jeho nelehký 

úkol – řešit složité problémy tehdejší doby. Portrét doplňuje nápis 16. prezident. 

Motivu reverzní strany vévodí orel bělohlavý, symbol Ameriky, s rozpřaženými křídly, v pozadí s kompozicí připomínající americkou vlajku. 

Materiál Au 999,9 Průměr 37 mm 

Hmotnost 31,1 g Provedení proof 

Hrana s popisem ČMJN Limitovaný náklad 200ks 

Autor ak. soch. Jiří Dostál     

 

 
 

Série čtyř stříbrných medailí „Poslední Rožmberkové“ 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/temata/historicke-osobnosti/sada-4-stribrnych-medaili-posledni-rozmberkove-proof


Společný reverz 

 

 

Vzpomínka na slávu proslulého rodu Rožmberků  

Od úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka uplyne v tomto roce již 400 let, a proto je rok 2011 vyhlášen rokem Rožmberků. 

Na počest této mimořádně nadané rodině vznikla série čtyř stříbrných medailí ve společné etui, a má tak připomenout vyvrcholení a zároveň zánik 

nejslavnějšího českého panského rodu. Motivy medailí znázorňují osobnosti bratrů Viléma, Petra Voka z Rožmberka a jejich žen, Polyxeny z Pernštejna 

a Kateřiny z Ludanic, představující kontrastní povahové lidské typy. Čtyři portréty s totožnou reverzní stranou mají jako společný jmenovatel pozadí, 

ve formě tapety, tvořené heraldickým  růžemi, erbovním znamením rodu. Společná reverzní strana znázorňuje dobového rožmberského jezdce na koni. 

Kolekci ztvárnil ak. soch. Michal Vitanovský. 

Materiál Ag 999 Průměr 34 mm 

Hmotnost 16g Provedení proof 

Hrana s popisem ČMJN Limitovaný náklad 800ks 

Autor ak. soch. Michal Vitanovský     

V květnovém čísle mincovního zpravodaje se můžete těšit na představení série čtyř medailí „Poslední Rožmberkové“ ve zlatém provedení, které je originální 

svým odlišným zpracováním o průměru 16 mm. Autorem je Jaroslav Bejvl. 
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Stříbrná  200 Kč mince První dálkový let Jana Kašpara 

 

Tato mince je v pořadí celkem druhou dvousetkorunovou mincí v roce 2011, emitovanou Českou národní bankou. Tematicky oslavuje výročí 100 let 

od uskutečnění prvního dálkového letu Jana Kašpara. 

Na základě vyhodnocení celostátně vyhlášené anonymní soutěže o umělecký návrh byl vybrán a doporučen k realizaci návrh MgA. Josefa Šafaříka. 

Český inženýr, první aviatik, průkopník českého létání. 

Ing. Jan Kašpar se narodil 20. května 1883 v Pardubicích. Již v závěru studia strojního inženýrství na pražské technice se zajímal o létání a v roce 1908 

nastoupil do zaměstnání u firmy, která vyráběla hliníkové součásti pro vzducholodě. V té době se už v Evropě konaly první úspěšné pokusy s letouny těžšími 

než vzduch, a tak se rozhodl stát se nejen prvním letcem v Čechách, ale zároveň i prvním leteckým konstruktérem. Svůj slavný let Pardubice – Velká Chuchle, 

při němž překonal vzdálenost 121 km za 92 minut ve výšce asi 800 m, podnikl Kašpar 13. května 1911. Uskutečnil více leteckých i konstruktérských pokusů, 

avšak tento historický let byl i v evropském měřítku úctyhodný výkon a nejdelší přespolní let v tehdejším Rakousko-Uhersku. Letoun Blériot XI., se kterým 

tento let uskutečnil, daroval Kašpar v roce 1913 Technickému muzeu Království českého, dnešnímu Národnímu technickému muzeu v Praze, kde je vystaveno 

dodnes. 

Averzní strana mince je inspirovaná dobovým plakátem. Letadlo tvořící centrální kompozici, zaplňuje prostor mezi horizontem Hradčan a Pardubic. 

Důležitým prvkem celé kompozice je písmo, které je pro odlehčení jeho hmoty zakomponováno do nízkého reliéfu mraků. U lícní strany je kladen výrazný 

akcent na využití lesklých a matovaných kontrastů proof. Kompozice je zcela podřízená motivu letícího stroje, mince má působit "vzdušně" a vytvářet prostor 

a dojem hloubky. 

Reverzní straně dominuje centrální kompozice točící se vrtule. Písmo opět tvoří dynamický celek s kruhovým formátem mince. Je akcentováno zmenšujícími 

se proporcemi od hrany vrtule, čímž je naznačen její pohyb. Pro zvýraznění dynamiky kompozice je také použit konkávní profil mincovní plochy tvořící 
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pomyslnou čočku, ve které je písmo vyryto až do proofu. Kompozice lícní a rubové strany je zcela podřízena v prospěch čitelnosti a harmonii užitých hmot 

písma a reliéfu, lesku a matu. 

Materiál Ag 925 Průměr 31 mm 

Hmotnost 13 g Provedení standard, proof 

Hrana 
standard – vroubkovaná 

proof – hladká s popisem 
    

Autor MgA. Josef Šafařík     

 

 
 

Zlatá půluncová medaile První dálkový let Jana Kašpara 

 

Počátky české aviatiky 

K tomuto tématu Česká mincovna vydává i zlatou číslovanou půluncovou medaili. 

Autor návrhu, MgA. Miroslav Schovanec, DiS. umístil na averzní stranu portrét Jana Kašpara s vlastnoručním podpisem a vznášejícím se letadlem v pozadí. 

V opisu je nápis „První dálkový let Jana Kašpara“ a letopočty uvádějící sté výročí prvního dálkového letu. Na reverzní straně je z čelního pohledu vyobrazeno 

letadlo Blériot XI., se kterým Kašpar realizoval první dálkový let v Čechách s letadlem těžším než vzduch. 

Limitovaná emise 400 kusů, číslováno. 
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Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,56 g Provedení proof 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 400 ks 

Autor MgA. Miroslav Schovanec, DiS.     

 

Zajímavosti 

Ražba na přání č. 2 

Stříbrná medaile 130 let od otevření Národního divadla v Praze 

 

 

130 let od otevření Národního divadla v Praze 

Národní divadlo bylo poprvé otevřeno 11. června 1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa premiérou Smetanovy Libuše.  

Česká mincovna čerpala toto téma z námětů soutěže o nejlepší motiv. Bude tak realizována stříbrná medaile „130 let od otevření Národního divadla v Praze“, 

dle soutěžního námětu, který zaslal pan Karel Votava. Tato medaile bude emitována v červnu. Téma ražby vyhlašujeme nyní, tři měsíce předem a emisní 
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náklad se bude odvíjet dle počtu kusů, které byly objednány. Může tak vzniknout emise se zajímavým emisním nákladem.

 

Personifikace 

 

Česká mincovna pokračuje v rozvoji úspěšného programu personifikace. 

Zatímco dosud jsme nabízeli možnost umístit do medaile věnování v podobě nápisu, nyní připravujeme nabídku, opatřit jednu stranu medaile fotografií, která 

bude do kovového povrchu medaile přenesena v podobě jemného rastru bodů vyznačených diamantovým hrotem. Zjednodušeně lze říci, že na světlých 

plochách budou body umístěny těsně vedle sebe, zatímco na tmavých plochách jsou body vzdáleny více od sebe. Takto přenesený obrázek je vytvořen pomocí 

i několika desítek tisíc pečlivě umístěných bodů. 

Technologie zpracování a přenosu fotografie je ryze digitální. A právě díky kontrastu mezi digitálně přeneseným obrázkem a reverzní stranou medaile 

vytvořenou pomocí ručního výtvarného a ryteckého zpracování razidel, působí tyto medaile velmi zajímavým dojmem. 

Kvalita "rytiny" v kovu je z velké části ovlivněna kvalitou použité fotografie. Budeme preferovat použití digitálních fotografií ve vyšším rozlišení, na jeho 

základě se zlepšuje i kvalita výsledku. Fotografie mohou být barevné nebo černobílé a obrázek musí být přiměřeně ostrý. Naši technici obrázek upraví 

pro potřeby přenesení tak, aby byl zvýrazněn hlavní motiv, kterým je většinou portrét. 

Medaile opatřená fotografií bude nádherným dárkem k různým příležitostem. K tomuto účelu si budete moci vybrat ze stříbrných medailí jednotlivých 

znamení zvěrokruhu, Svatební tolar 2011, medaile K narozeninám a stříbrný medailonek Štěstí.  

Více informací o přenosu fotografie na medaili v příštím čísle mincovního zpravodaje. 

 

Obchodní sdělení: 

Emise žetonu nordic gold  "Kolekce aut ČSR - Praga Charon Faeton" se přesouvá na listopad. 

 

© Česká mincovna a.s. 2011 
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