
 

Vážení sběratelé, vážení obchodní přátelé, 

i na začátku května bychom Vás rádi seznámili s novinkami z České mincovny. Věřím, že oceníte další porci informací ze světa mincí a medailí. 

Po 7 letech nás před pár dny opět navštívil prezident republiky, pan Václav Klaus s chotí. Na tak vzácnou návštěvu jsme se řádně připravili a těšil nás 

i nefalšovaný zájem prezidentského páru o mincovní technologie a výrobky. Detaily z návštěvy uvádíme ve zpravodaji. 

Emisní program mincovny pro letošní květen přináší několik zajímavých titulů. Rozhodně hned na prvním místě musíme uvést stříbrný medailonek 

připravený ke Dni matek. Je připraven jak ve variantě s univerzálním věnováním, tak i variantě umožňující vlastní, zcela osobní věnování. Vyhodnotili jsme 

také mimořádnou soutěž o návrh tohoto medailonku pro rok 2012, do soutěže se zapojilo na 50 základních škol z celé republiky a výsledky Vám přineseme 

v červnovém zpravodaji. 

V květnu se také dočkají naši četní investoři a milovníci umění zároveň. Právě tento měsíc emitujeme letošní edici zlatých investičních medailí s již známými 

přívlastky 40 a 100dukát. 

Medailový koktejl doplní sada pamětních zlatých medailí věnovaných slovutnému rodu Rožmberků či zlatá medaile na počest 

16. prezidenta Spojených Států, Abrahama Lincolna. V duchu tradice také vydáváme zlatou medaili tematicky spjatou s nejnovější 

emisí mince ČNB věnovanou památce prvního dálkového letu Jana Kašpara. 

V květnu se rovněž můžete těšit na první letošní zlatou minci z emisního plánu České národní banky, 5000 Kč s vyobrazením 

gotického mostu v Písku. Snadno si ji můžete zarezervovat v našem eshopu, bez záloh a v obou dostupných provedeních, standard 

a proof. Česká národní banka nabízí od 1. 5. 2011 všechny mince za nové, zvýšené ceny. Česká mincovna ovšem nezdražuje, 

stříbrné pamětní mince nabízíme za ceny stejné jako před 1. květnem.  A to ještě není všechno. Ceny zlatých medailí z vlastního 

emisního plánu České mincovny i přes razantní nárůst ceny kovu se zatím také nemění! 



V oblasti „Výzkumu a vývoje“ pokračujeme v přípravách ražby do nekulatých střížků a přenosu fotografií na medailové plochy. O výsledcích Vás budeme 

informovat v červnovém vydání. 

V květnu navíc plánujeme spuštění zcela nové kategorie zboží na našem e-shopu a ve všech kamenných prodejnách. Česká mincovna rozšíří svoji základní 

nabídku o investiční zlato osvobozené od DPH a také investiční stříbro! 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 

Novinky 

Stříbrný medailon na řetízku  Den matek 

 

Hold ženám – dárkyním života. 

Den matek je krásným a významným svátkem, kdy všechny děti bez rozdílu věku vyjadřují svým maminkám lásku a poděkování. V České republice připadá 

tento svátek na druhou květnovou neděli. Hezkým a hodnotným dárkem pro maminku je právě stříbrný medailonek – nyní navíc s možností osobního 

věnování, nebo již s předrytým textem „Díky za všechno, mami“. 

Averzní strana znázorňuje matku v ozdobném závoji s dekorativními prvky a dítětem v náručí. Motiv na pravé straně uzavírá opis ozdobným písmem 

„Den matek“. Na reverzní straně je ponecháno volné pole ve tvaru svitku doplněného ozdobnými lístky, na které je možné vyrýt personifikační údaje 

dle přání. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/den-matek
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/den-matek


Materiál Ag 999 Průměr 20 mm 

Hmotnost 2,2g Provedení proof 

Autor 
averz: Bc.Zuzana Hubená, DiS 

reverz: ak.soch. Majka Wichnerová 
Náklad není limitován 

 

 

Zlatý 100dukát Vratislava II. 

 

První český král z přemyslovského rodu. 

Každoročně vydávané zlaté medaile, věnované našim panovníkům, vychází tento rok z dílny Luboše Charváta. 

Kníže Vratislav II., jako král Vratislav I. (1032/35—1092) byl druhorozený syn knížete Břetislava I. a jeho ženy Jitky ze Schweinfurtu. V dubnu 1085 se 

konal dvorský sjezd v Mohuči, který se významně zapsal do českých dějin. Vratislav II. obdržel od císaře Jindřicha IV. za své věrné služby královskou korunu 

(avšak nedědičnou). V následujícím roce se na Pražském hradě konala první královská korunovace. 

Výtvarník Luboš Charvát umístil na averzní stranu medaile centrálně postavu Vratislava II. Ve spodní části ji doplňují platidla, denáry, které byly raženy 

za jeho vlády, a  nápis Vratislav II. – Stodukát. Na reverzní straně je motiv korunovace Vratislava prvním českým králem. Vratislav je vyobrazen vsedě, 

jak dostává královské pomazání od biskupa. Kompozici doplňuje románský sloup navozující atmosféru doby románské a text vztahující se ke korunovaci, 

který společně se sloupem vytváří oblouk. Obrazy postav na medaili jsou čerpány z nástěnných maleb z rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě, kde jsou 

dochovány jejich nejstarší dobové kresby. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlate/zlaty-100dukat-vratislav-ii-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlate/zlaty-100dukat-vratislav-ii-stand


Materiál Au 999,9 Průměr 65 mm 

Hmotnost 348,5 g Provedení standard 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 150ks 

Autor Luboš Charvát     

 

 
 

Zlatý 40dukát Břetislava I. 

 

Český kníže z Přemyslovců přezdívaný kronikáři Český Achilles. 

Nemanželský syn knížete Oldřicha a jeho družky Boženy. V roce 1021 došlo k události, která není v dějinách českých panovnických rodů častým jevem. 

Břetislav, který jako nemanželský knížecí syn neměl mnoho příležitostí ke sňatku se ženou urozeného původu, unesl z kláštera ve Schweinfurtu dceru 

bavorského vévody Jindřicha z rodu Babenberků Jitku (též Judita či Guta), která se pak stala jeho ženou. V prvních letech své více než dvacetileté vlády 

úspěšně rozšířil své panství na úkor sousedního Polska. V roce 1038 obsadil Krakov, o rok později dobyl Hnězdno, odkud přenesl do Čech ostatky 

sv. Vojtěcha. V Hnězdně také Břetislav I. vyhlásil nejstarší český zemský zákoník, tzv. Břetislavova statuta. Břetislav zemřel na hradě Chrudim v roce 1055 – 

jeho ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. 

Autor výtvarného návrhu Luboš Charvát umístil na averzní stranu medaile postavu Břetislava I. ve spodní části doplněnou platidly, které byly raženy za jeho 

vlády. V řádku je pak rozdělený nápis Břetislav I. – Čtyřicetidukát. Na reverzní straně je kompozice vytvořená dle dobové kresby z Kodexu Vyšehradského, 

který vznikl u příležitosti korunovace Břetislavova syna Vratislava I. Jde o nejstarší dochovanou legendu o únosu Jitky Břetislavem. Motiv únosu 

je v ozdobném rámci, doplněném dobovým textem k legendě. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlate/zlaty-40dukat-bretislav-i-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlate/zlaty-40dukat-bretislav-i-stand


Materiál Au 999,9 Průměr 50 mm 

Hmotnost 139,5 g Provedení standard 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 150ks 

Autor Luboš Charvát     

 

 

Série čtyř zlatých medailí Poslední Rožmberkové 

 

 

Společný reverz 

  

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/posledni-rozmberkove/sada-4-zlatych-medaili-posledni-rozmberkove-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/posledni-rozmberkove/sada-4-zlatych-medaili-posledni-rozmberkove-proof


Ojedinělá kolekce zlatých medailí ke 400. výročí zániku nejstarobylejšího českého rodu  

Před 400 lety vymřel rod, který má v adjektivech samé superlativy. Nejvýznamnější, nejbohatší, nejstarobylejší, nejurozenější a nejvlivnější český šlechtický 

rod, jehož členové zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora. Na medailích jsou portréty tvůrců českých dějin – Viléma 

z Rožmberka, Petra Voka a jejich manželek Polyxeny z Pernštejna a Kateřiny z Ludanic. 

Portréty spojuje společná reverzní strana, která vyobrazuje Rožmberský rodový erb. Heraldickým znakem jihočeského rodu Rožmberků byl symbol červené 

pětilisté růže se zlatým středem na stříbrném poli, neboť páni z Rožmberka byli jednou z rodových větví rodu Vítkovců. 

Materiál Au 999,9 Průměr 16 mm 

Hmotnost 3,11 g Provedení proof 

Hrana hladká Limitovaný náklad 500ks 

Autor Jaroslav Bejvl     

 

 
 

Medaile Abraham Lincoln 

Tento měsíc vychází zlatá a stříbrná medaile prezidenta Abrahama Lincolna. Tyto medaile navazují na dubnovou emisi zlaté medaile o váze jedné troyské 

unce. Je tak doplněna každoroční série medailí s americkými prezidenty, jejíž motiv je totožný, avšak vždy ve třech provedeních – zlatá uncová a půluncová 

medaile a medaile ze stříbra. 

Zlatá půluncová medaile Abraham Lincoln 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-abraham-lincoln
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-abraham-lincoln/zlata-puluncova-medaile-abraham-lincoln-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-abraham-lincoln/zlata-puluncova-medaile-abraham-lincoln-proof


 

Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,56 g Provedení proof 

Hrana hladká Limitovaný náklad 300ks 

Autor ak. soch. Jiří Dostál     

 

 

Stříbrná medaile Abraham Lincoln 

 

Materiál Ag 999 Průměr 50 mm 

Hmotnost 42 g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 500ks 

Autor ak. soch. Jiří Dostál     

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-abraham-lincoln/stribrna-medaile-abraham-lincoln-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-abraham-lincoln/stribrna-medaile-abraham-lincoln-proof


Zlatá 5000Kč mince Gotický most v Písku  proof / standard 

 

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

Mosty, které spojují. 

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

České republiky. První z nich, jejíž výtvarný návrh byl vybrán v celostátní anonymní soutěži, je věnována gotickému mostu v Písku. První cenu a doporučení 

k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vysokou výtvarnou úroveň a dokonalé vystižení podoby píseckého mostu. 

Most byl postaven kolem roku 1270 na podnět zakladatele města Písku, krále Přemysla Otakara II.. Sedmiobloukový most měl původně dvě mostecké věže, 

které se ale nedochovaly; jedna se zřítila při povodni a druhá byla z provozních důvodů v 19. století zbořena. Pilíře a oblouky jsou vystavěny ze žulových 

kvádrů: původních půlkruhových oblouků je šest, zatímco sedmý – segmentový s větším rozpětím – byl postaven po povodni v roce 1786. Pilíře chrání 

před poškozením předsunuté dřevěné ledolamy jako u Karlova mostu v Praze. Most zdobí původní kamenné kytice na pilířích a čtyři barokní sousoší umístěná 

na středových pilířích. Jedná se o nejstarší český kamenný dochovaný most těchto rozměrů. 

Averzní stranu v pravé části mince zdobí pod sebou umístěná heraldická zvířata ze státního znaku České republiky, český lev, moravská orlice a slezská 

orlice. V levé části je socha sv. Jana Nepomuckého, celosvětově uznávaného patrona všech mostů, z prostředního pilíře píseckého mostu. V opisu je umístěn 

nápis ČESKÁ REPUBLIKA - MOSTY - 5000 Kč a značka mincovny. Na reverzní straně je diagonálně zobrazen kamenný most z mírného nadhledu tak, 

aby vynikla jeho konstrukce se všemi oblouky i předsunutými dřevěnými ledolamy a sousošími. V opisu je opět rok emise 2011, GOTICKÝ MOST V PÍSKU 

a značka autora. 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-5000-kc-mince-goticky-most-v-pisku/zlata-5000-kc-mince-goticky-most-v-pisku-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-5000-kc-mince-goticky-most-v-pisku


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     

 

Zajímavosti 

Česká mincovna uvítala prezidentský pár 

    

Dne 19. dubna 2011, v rámci své oficiální návštěvy Libereckého kraje, která se konala na pozvání hejtmana Stanislava Eichlera a Rady LK, navštívil prezident 

Václav Klaus s chotí také společnost Česká mincovna a.s. v Jablonci nad Nisou. 

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


Prezidentský pár se seznámil s provozem, se vzorky z produkce České mincovny a shlédl ukázkovou ražbu jednokilogramové zlaté investiční medaile 

s motivem 2000 Kč bankovky s portrétem Emy Destinnové. 

Prezidentu Klausovi i paní Klausové byly věnovány u příležitosti návštěvy pamětní medaile z ryzího stříbra vyhotovené v lesklé ražbě. 

Medaile darovaná prezidentu Klausovi nese jeho vlastní portrét, který vytvořil výtvarník Jaroslav Bejvl. 

Medaile pro prezidentovu choť má na reverzní straně její znamení horoskopu a na straně averzní pak zcela novou výrobní technologií České mincovny 

vytvořený portrét paní Livie Klausové. Takto „personifikovaná“ strana medaile vznikla přenosem fotografie do kovového povrchu v podobě jemného rastru 

bodů vyrytých diamantovým hrotem při využití technologie digitálního přenosu. Paní Livia Klausová je prvním držitelem personifikované medaile 

s portrétem. Tento typ medailí hodlá Česká mincovna v nejbližší době nabízet svým zákazníkům. 

 

„Česká mincovna našim dětem“ 

Česká mincovna vyhlásila veřejnou soutěž pro žáky základních škol v celé České republice na návrh medailonku ke Dni matek. Uzávěrka pro předložení 

návrhů byla 29. dubna. Soutěž byla úspěšná zejména díky velkému zájmu škol a počtu zaslaných návrhů, které bude vyhodnocovat odborná komise České 

mincovny. Pět nejzdařilejších prací bude zveřejněno na našich webových stránkách. 

Vítěz 1. místa obdrží od české mincovny stříbrný medailonek, který vyšel 15. dubna, jehož autorkou je Zuzana Hubená a Majka Wichnerová a celá třída navíc 

získá vstupenku pro celou třídu do expozice „Lidé a peníze“ v České národní bance. Účastníci soutěže, jejichž práce se umístí na 2. – 5. místě, obdrží rovněž 

medailonek ke Dni matek. 

O výsledcích soutěže společně s vyhlášením vítězného návrhu Vás budeme informovat v červnovém čísle mincovního zpravodaje. Na hotový výrobek 

dle návrhů žáků ze základních škol se můžete těšit na jaře v příštím roce. 

 

Výzkum a vývoj  

Česká mincovna v rámci výzkumu a vývoje připravuje ražbu medailí z nekulatých tvarů. Již na letošním Veletrhu Sběratel chceme našim zákazníkům 

představit první medaili ve tvaru poštovní známky, tematicky zaměřenou na historické dominanty Prahy. 

 

 © Česká mincovna a.s. 2011 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/investicni/zlata-investicni-medaile-s-motivem-2000-kc-bankovky-ema-destinnova-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/investicni/zlata-investicni-medaile-s-motivem-2000-kc-bankovky-ema-destinnova-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/den-matek
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/den-matek

