
 

Vážení příznivci České mincovny, 

se začátkem nového měsíce jsme tady opět s porcí nových informací ze světa mincí a medailí. Listopad se zapíše do historie České mincovny vskutku 

impozantním způsobem. Čekají nás totiž dvě velmi zásadní novinky. 

Tou první je vydání společné sady s rakouskou mincovnou jako připomenutí historických souvislostí, které po mnoho let pojily Prahu s Vídní. 

Bude obsahovat zlatou rakouskou minci a stříbrnou českou medaili. Jako první  téma jsme zvolili svatováclavskou korunu. Sadu 

nabídneme v limitovaném množství 500 ks a bude distribuována jak Českou mincovnou, tak mincovnou vídeňskou. Slavnostní 

uvedení tohoto unikátu na trh proběhne 10. 11. 2011 v prostorách rakouského velvyslanectví v Praze. 

Druhým milníkem je pro nás zahájení ražby série „Smart mincí“, které budeme emitovat ve spolupráci s novozélandskou 

mincovnou. Pro začátek máme připraveny čtyři zlaté investiční mince s vyobrazením slavných českých osobností, Dobré královny 

Anny, J. A. Komenského, generála Peřiny a nakonec i Jana Husa s Johnem Wycliffem. Kolekce Smart mincí bude v budoucnu 

pokračovat dalšími tituly jak ve zlatě, tak stříbře. 

Listopad také znamená zahájení tří nových medailových sérií. Milovníci čtyř kol se mohou těšit na kolekci „Historie motorismu 

v českých zemích“, naše vynálezce oslavíme první medailí v sérii a volba padla na bleskosvod Prokopa Diviše. Přineseme také 

prvního ze série Apoštolů, zahajovat nelze jinak než svatým Petrem. 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 

 



Novinky 

Stříbrná medaile Praga V. „Charron“ – automobily ČSR 

 

Slavný veterán zvaný šaronka připomínal ještě kočár. 

Prvním vozem ze série „Historie motorismu v českých zemích“ je Praga V., známý též jako „Charron“. 

Výrobě automobilů značky Praga předcházelo založení Pražské automobilní společnosti s ručením omezeným, která vznikla v roce 1907 rovným 

vkladem dvou továren na stroje. První vozidla byla vyráběna od roku 1909 podle licencí francouzské firmy Charron-Giardot-Voight a italské 

značky Issota-Franchini. Vůz Praga V. měl řadový, kapalinou chlazený, spodový dvouválec o objemu 1206 cm3 a výkonu 9,6 koně při 1400 

otáčkách za minutu, jenž umožňoval rychlost až 65 km/h. Chladič byl podobně jako u vozů Renault umístěn za motorem. Obě tuhé nápravy byly 

odpruženy podélnými půleliptickými listovými péry. Hmotnost vozu byla 600 kg. 

V roce 1909 bylo v první sérii vyrobeno 25 kusů vozu Praga V. a následně v roce 1913 v druhé sérii 10 kusů, dohromady tedy 35 kusů. Dodával 

se v různých provedeních karosérie stavěných na přání zákazníka, a to jako osobní, ale také lehký nákladní vůz. 

Na averzní straně je v centru kompozice vyobrazen automobil z mírného tříčtvrtečního pohledu, v opisu nápis PRAGA V. „CHARRON“ 

a nad ním v řádce letopočet výroby automobilu. V dolní části pod autem je umístěno logo "PRAGA" a značka autora. Na reverzní straně najdeme 

v opisu text "HISTORIE MOTORISMU V ČESKÝCH ZEMÍCH“, který je reliéfně mírně vyklenutý, aby vytvářel dojem pneumatiky. V centru 

kompozice jsou paprsky inspirované volantem, v podkladu kružnice symbolizující rotaci. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-praga-v-charron-auta-csr-stand?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-praga-v-charron-auta-csr-stand?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011


Materiál Ag 999 Průměr 28 mm 

Hrana hladká s popisem Hmotnost 13g 

Provedení standard Limitovaný náklad 1000ks 

Autor ak. soch. Jiří Dostál     

Tuto medaili nabízíme též v provedení z obecného kovu. 

 

Stříbrná medaile Bleskosvod – vynález Prokopa Diviše 

 

Český katolický kněz, přírodovědec a vynálezce. 

Meteorologický stroj Prokopa Diviše nebyl bleskosvod v dnešním slova smyslu. Měl trvale vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí, a tak odvracet samotný 

vznik výboje. Základem stroje byl vodorovný železný kříž umístěný na patnáctimetrovém (a později 41,5 m vysokém) stožáru. Ramena kříže doplňovaly 

na konci kratší vodorovné tyče, na nichž bylo umístěno 12 kovových krabic obsahujících silnou vrstvu železných pilin a asi 400 k obloze čnících ostrých 

kovových hrotů. Celá konstrukce byla vodivě spojena se zemí třemi řetězy. Prokop Diviš vztyčil svůj povětrnostní stroj, který měl „odsávat elektřinu z oblak“ 

a snižovat tak nebezpečí vzniku blesku, 15. června 1754. Jedna kopie Divišova bleskosvodu dnes stojí vedle jeho rodného domku a druhá kopie je umístěna 

na budově Divišova divadla, postaveného a otevřeného v roce 1926 v Žamberku. 

Na averzní straně je podobizna Prokopa Diviše inspirovaná dobovými materiály. Reverzní strana zobrazuje detail horní části bleskosvodu z pohledu, 

který divák běžně nevidí, z pohledu blesku. Obě strany pak spojuje písmo v opisu. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/mosazne/mosazny-zeton-praga-v-charron-auta-csr-stand?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-bleskosvod-vynalez-prokopa-divise-stand%20?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-bleskosvod-vynalez-prokopa-divise-stand ?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011


Materiál Ag 999 Průměr 34 mm 

Hmotnost 16 g Provedení standard 

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 1000ks 

Autor Petra Kobrlová     

 

 

Stříbrná medaile Apoštol svatý Petr 

 

Medaile s motivem Ježíšových učedníků. 

Česká mincovna otevírá novou sběratelskou sérii Dvanáct apoštolů. Každoročně bude ražen limitovaný počet medailí s motivem jednoho z apoštolů 

podle jednotlivých knih Nového zákona a evangelia. Prvním z nich je svatý Petr, původně Šimon, který byl rybářem v Galilei. Byl vyvolen Ježíšem, aby se 

stal jedním z jeho dvanácti učedníků, kteří budou šířit evangelium. Ježíš mu dal jméno Petr, jež nese význam slova “skála“, na které bude stát jeho církev. 

K prvnímu setkání Ježíše s Petrem došlo při rybolovu na Genezaretském jezeře, kde se odehrálo i jejich poslední setkání, kdy se Ježíš po svém zmrtvýchvstání 

zjevil Petrovi a ostatním apoštolům. 

Autor medaile využívá symboliky vody a sítí plných ryb, protože právě ryba se stala nejstarším symbolem křesťanské církve. I řekl Ježíš Šimonovi 

„Pojď, uděláme z Tebe rybáře lidí“. Čímž připodobnil šíření evangelia k lovu do sítí. Na averzní straně medaile je vyobrazen svatý Petr. Celou plochu reverzní 

strany zaujímá motiv Ježíše a apoštolů, chytajících ryby, na lodi. 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-apostol-svaty-petr-stand?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-apostol-svaty-petr-stand?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011


Materiál Ag 999 Průměr 28 mm 

Hmotnost 13 g Provedení standard 

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 1000ks 

Autor ak. soch. Majka Wichnerová     

 

 

Zlatá půluncová a stříbrná medaile Franz Liszt 

 

K výročí geniálního hudebníka 

Zlatá půluncová a stříbrná medaile připomínají 200. výročí narození vynikajícího maďarského klavíristy, hudebního skladatele a jednoho z hlavních 

představitelů romantismu - Franze Liszta. 

Franz Liszt, jehož učil základům klavírní hry již od šesti let jeho otec, brzy projevil výjimečné hudební nadání. Hudbu skládal od osmi let a první koncerty 

absolvoval již v devíti letech. Studoval hudbu ve Vídni a setkal se s největšími hudebními osobnostmi své doby. Jeho talent je považován za jeden z největších 

v dějinách, díky jeho technice hraní a neobyčejnému muzikálnímu cítění. Liszt po sobě zanechal velmi rozsáhlé dílo, mnoho jeho skladeb se dosud hraje 

na koncertech. V mládí komponoval převážně pro klavír, poté se zabýval spíše orchestrální tvorbou a ve stáří komponoval skladby duchovní. Je autorem 

mnoha technických inovací v klavírní hře a mnohé jeho skladby patří mezi nejnáročnější v klavírním repertoáru. 

Averzní straně dominuje portrét Franze Liszta z mladšího období. Písmo a letopočty určující dvousté výročí narození (1811–2011) jsou komponovány v opisu 

volně – hudebně. Kompozici na reverzní straně tvoří volné vypodobnění koncertního křídla, přes které je vyryt podpis Franze Liszta. 

Materiál 
Au 999,9 

Ag 999 
Průměr 

28 mm 

50 mm 

Hmotnost 
 

Au 15,56 g 

Ag 42 g 

Provedení 
proof 

proof 

Hrana 

 

Au hladká 

Ag hladká s popisem 

 

Limitovaný náklad 
400ks 

1000ks 

Autor ak. soch. Jiří Dostál     

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-franz-liszt?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-franz-liszt?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011


Zlatá půluncová medaile Karel Jaromír Erben – 200 let od narození 

 

Český spisovatel a básník, sběratel českých lidových písní a pohádek. 

Karel Jaromír Erben, český historik, právník, archivář, dnes především známý jako básník a prozaik, folklorista a překladatel, se narodil 7. listopadu 1811 

v Miletíně u Hořic v Podkrkonoší. Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové studoval právnickou fakultu v Praze, poté byl zaměstnancem Královské české 

společnosti nauk a sekretářem Českého muzea. Od roku 1851 působil jako archivář města Prahy a od roku 1864 se stal ředitelem pomocných úřadů pražských. 

Během studií se Erben stýkal s Karlem Hynkem Máchou. Později se seznámil s Františkem Palackým, s nímž spolupracoval do konce života a jehož 

politickými názory byl trvale ovlivněn. Erben je znám především jako sběratel lidové poezie. Ve smyslu názorů bratří Grimmů hledal v ústní lidové 

slovesnosti odraz starých náboženských mýtů, jež lidové podání a tradice během věků často překryly. Výsledkem Erbenovy sběratelské činnosti byly 

tři svazky Písní národních v Čechách (1842–1845); jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 s titulem Prostonárodní české písně a říkadla. 

Nejvíce však Karel Jaromír Erben proslul svou vlastní tvorbou, jak veršovanou, tak prozaickou. Jeho jediná básnická sbírka vyšla poprvé v roce 1853 

s názvem Kytice z pověstí národních, podruhé roku 1861 v rozšířené verzi pod titulem Kytice z básní K. J. Erbena. Jádrem této sbírky je dvanáct básní oddílu 

Pověsti národní, jimž předchází úvodní báseň Kytice. 

Na averzní straně medaile je portrét K. J. Erbena, v opisu je umístěn text "KAREL JAROMÍR ERBEN 1811–2011, značka mincovny a autora. Na reverzní 

straně jsou do stylizovaného tvaru květu vymodelovány některé výjevy ze sbírky Kytice - např. Poklad, Svatební košile, Polednice, Vodník, Vrba atd. V opisu 

je umístěn nápis "KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH Au 999,9  1/2 Oz". 

 

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlate/zlata-puluncova-medaile-karel-jaromir-erben-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlate/zlata-puluncova-medaile-karel-jaromir-erben-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011


Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,56 g Provedení proof 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 200ks 

Autor ak. soch. Zbyněk Fojtů     

 

 

Stříbrná 500Kč mince Karel Jaromír Erben 

 

Český romantický spisovatel a básník. 

Česká národní banka připravila na léta 2011 až 2015 novou řadu pamětních stříbrných pětisetkorun s tématem významných českých kulturních osobností. 

První mince z cyklu je věnována 200. výročí narození spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Do soutěže o nejlepší výtvarnou podobu mincí vyhlášené 

v listopadu 2009 bylo pozváno šest autorů portrétních mincí. Možnost účastnit se soutěže měli i ostatní výtvarníci. K realizaci byl vybrán a doporučen návrh 

pana Jaroslava Bejvla. 

Averzní stranu mince zdobí kytice lučních květin, znázorňující soubor lidových bájí, pohádek a pověstí, pod jejichž stonky je umístěn dvouřádkový nápis 

„KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH“. Při levém, spodním a pravém okraji pětisetkoruny je umístěn název státu ČESKÁ REPUBLIKA a označení 

nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „500 Kč“. Značku ČM najdeme nad písmenem „B“ ve slově „REPUBLIKA“. 

Na reverzní straně se nachází romantizující portrét spisovatele spolu se jménem „KAREL JAROMÍR ERBEN“, na okrajích ohraničeným letopočty „1811“ 

a „2011“. Při pravém okraji portrétu se skrývá značka autora mince, Jaroslava Bejvla, kterou tvoří písmena „J“ a „B“. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-karel-jaromir-erben?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-karel-jaromir-erben?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011


Ke každé minci se dodává katalogová karta, obsahující popis mince a její plastické vyobrazení. 

Materiál Ag 925 Průměr 40 mm 

Hmotnost 25 g Provedení standard, proof 

Hrana 

 

standard – vroubkovaná 

proof – hladká s popisem 

 

Limitovaný náklad 
7300ks 

10800ks 

Autor Jaroslav Bejvl     

 

 

SMART MINCE 

Zlatá investiční mince 50 NZD Jan Hus a John Wycliff 

 

Vzácný dvojportrét náboženských reformátorů. 

John Wycliff (asi 1320 – 31. prosince 1384) byl anglický teolog na Oxfordské univerzitě a propagátor reforem římskokatolické církve. Z jeho popudu vznikl 

první anglický překlad Bible (tzv. Viklefovská bible). Je považován za předchůdce protestantské reformace. Jeho spisy přiváželi do Čech pražští universitáni, 

mezi nimiž vynikal Jeroným Pražský. Roku 1367 byl zbaven řízení koleje v Canterbury. Wycliff se proti tomuto rozhodnutí odvolal k papeži Urbanovi V., 

který však rozhodl v jeho neprospěch. Roku 1377 byl obviněn, že učí bludy. Podle jeho učení (spis „Protestatio“) nesmí mít církev pozemské statky, jediným 

pramenem víry je Písmo svaté, papež je Antikrist a církev ho nepotřebuje. V křížových výpravách viděl jen příležitosti pro loupení a plenění. Církev by se 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/smart-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/smart-mince/zlata-investicni-mince-50-nzd-jan-hus-a-john-wycliff-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/smart-mince/zlata-investicni-mince-50-nzd-jan-hus-a-john-wycliff-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011


měla řídit vzorem z dob apoštolských časů. Londýnská synoda (1382) odsoudila 24 Wycliffových vět a arcibiskup vydal příkaz k jeho sesazení z místa 

v Oxfordu. Jeho spisy byly spáleny. Poslední roky svého života dožil Wycliff na své faře v Lutterworthu, kde se věnoval sepisování knih a kázání. 

Mistr Jan Hus (asi 1371 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Od roku 1398 

vyučoval na pražské Karlově universitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla 

katolická církev, a přejal některé myšlenky Johna Wycliffa. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). 

Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež 

Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. 

Na averzní straně je ve vrchní části portrét královny Elizabeth II., uprostřed pak text z Martinické bible z 15. století s iniciálou a nejstarším vyobrazením 

upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. V opisu najdeme text NIUE ISLAND - 50 DOLLARS - ELIZABETH II - 2011 a nad tímto letopočtem značku České 

mincovny. Na reverzní stranu autor umístil dvojportrét Johna Wycliffa a Jana Husa z tříčtvrtečního pohledu. V opisu je text JOHN WYCLIFF - JAN HUS, 

Fz - značka autora. 

Materiál Au 999,9 Průměr 40 mm 

Hmotnost 62,20 g Provedení proof 

Hrana hladká Limitovaný náklad 1000ks 

Autor MgA. Miroslav Schovanec DiS.     

 

 

Zlatá investiční mince 100 NZD Generál Peřina 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/smart-mince/zlata-investicni-mince-100-nzd-general-perina-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/smart-mince/zlata-investicni-mince-100-nzd-general-perina-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011


Hold legendárnímu pilotovi druhé světové války. 

Generál František Peřina, český válečný hrdina, se narodil 8. 4. 1911 v Morkůvkách u Břeclavi. Byl stíhacím esem druhé světové války, jemuž přezdívali 

Generál nebe. Původně vyučený soustružník absolvoval v letech 1929–1931 Školu pro odborný dorost letectva VLU v Prostějově. Poté sloužil u letectva 

v Olomouci, kde se díky svým vynikajícím pilotním schopnostem zařadil mezi československou stíhací elitu. V roce 1937 reprezentoval Československo 

na IV. mezinárodním leteckém mítinku v Curychu. V červnu 1939 utekl z Protektorátu do Polska, aby na konci července odplul do Francie, kde vstoupil 

do Cizinecké legie. Po vypuknutí války byl v Chartres přeškolen na stroj Curtiss Hawk H. 75 C. 1. a v prosinci 1939 poslán ke Groupe de Chasse I/5. U této 

jednotky povýšil na návrh kpt. A. Vašátka do hodnosti poručíka. Dne 3. června byl v leteckém souboji u Paříže sestřelen. Po mnohých peripetiích se mu 

podařilo vrátit ke své jednotce a poté přes Afriku do Velké Británie, kde se stal příslušníkem 312. československé perutě RAF. Během svého působení 

na ostrovech Peřina zasáhl do bitvy o Británii a poté se s letkou přesunul do Liverpoolu, kde působil jako doprovod lodních konvojů a bombardérů operujících 

nad Francií a Německem. Nejtěžší období zažil Peřina s příchodem komunismu v únoru 1948. V dubnu 1949 se mu za pomoci kamaráda podařilo emigrovat 

společně s manželkou ve sportovním letounu Sokol. Z Chocně všichni tři odletěli do obsazeného Německa a přistáli v americké zóně. Po několika letech 

strávených v britské RAF, se Peřinovi přestěhovali do Kanady a USA. Do České republiky se vrátil až v roce 1993. Prezident Václav Havel mu propůjčil 

státní vyznamenání – Řád bílého lva za vynikající bojovou činnost. Generál Peřina zemřel 6. 5. 2006 v úctyhodném věku devadesáti pěti let. Jeho manželka 

Anna Peřinová - Klimešová, během války vězněná nacisty, zemřela jen o pár týdnů dříve. 

Na averzní straně mince je umístěn portrét královny Elizabeth II., v opisu pak stylizované siluety stíhacích letounů z druhé světové války. Na reverzní straně 

je dobový portrét Františka Peřiny se znakem RAF a 312. stíhací perutě, ve které Peřina působil. 

Materiál Au 999,9 Průměr 50 mm 

Hmotnost 139,50 g Provedení proof 

Hrana hladká Limitovaný náklad 400ks 

Autor MgA. Miroslav Schovanec DiS.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zlatá investiční mince 250 NZD Jan Amos Komenský 

 

Učitel národů na investiční minci 

Jan Amos Komenský byl jednou z mála osobností českých dějin, jejichž význam daleko překročil hranice země. Patří mezi největší jména kulturních dějin 

nejen Evropy, ale celého světa. Je znám hlavně jako zakladatel moderní pedagogiky, ale vedle toho byl také významný filosof, spisovatel a církevní činitel. 

Svá díla psal vytříbeným, a zároveň čtivým jazykem. Nepřímým dokladem Komenského formátu je jeho dochovaná korespondence s vědci a umělci tehdejší 

Evropy. Nejméně úspěšné byly jeho snahy na poli praktické politiky včetně víry ve věštby vizionářů. Nadčasový je naopak jeho program na povznesení 

lidstva, který postupně rozvíjí ve svých spisech a který staví zejména na vzdělání a myšlence věčného míru. 

Averzní strana nese motivy z díla J. A. Komenského. Hlavním z nich je sedící ženská postava inspirovaná alegorií Gramatiky z díla Orbis pictus, oproti 

předloze ale zjednodušená a zrcadlově obrácená. Doplňující motiv při spodním okraji mince tvoří zjednodušené kruhové planetární schéma. Na averzní straně 

najdeme dále portrét královny Alžběty, označení hodnoty mince (250 novozélandských dolarů), název země (Nový Zéland) a rok vydání (2011). 

Na reverzní straně je podle dobové grafiky vyobrazen sedící J. A. Komenský. Všechny texty v opisu jsou v latině, Johannes Amos Comenius – „Praeceptor 

gentium“ – Učitel národů, stejně jako název jeho díla „Didactica opera omnia“, umístěný na draperii splývající ze stolu.  

Materiál Au 999,9 Průměr 65 mm 

Hmotnost 348,50 g Provedení standard 

Hrana hladká Limitovaný náklad 250ks 

Autor ak. soch. Michal Vitanovský     

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/smart-mince/zlata-investicni-mince-250-nzd-jan-amos-komensky-stand?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
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Zlatá investiční mince 10 000 NZD Dobrá královna Anna 

 

„Kardinálové protipapežovi spoléhali se ve svých nadějích nejvíce na vyjednávání, které královský rod francouzský roku 1380 zavedl k tomu 

cíli, aby nezletilý ještě král Karel VI. a Václavova mladá a milostná sestra Anna spolu byli zasnoubeni. Kardinál Pileus tím větší práci sobě 

dával, aby zmařil úmysly takové, a podporoval naproti tomu Richarda II., krále anglického, jenž tutéž princeznu sobě namlouval.“ 

Anna Lucemburská, známější spíše jako Česká (11. května 1366 – 7. června 1394), byla dcerou českého krále a římskoněmeckého císaře Karla 
IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské, manželkou Richarda II. Plantageneta a anglickou královnou. Byla nevlastní sestrou českého 

a římskoněmeckého krále Václava IV. a sestrou císaře Zikmunda Lucemburského. Vývoj sňatkové politiky císaře Karla IV. ovlivnil rozkol v katolické církvi 

v roce 1378. Tehdy byl novým papežem zvolen Ital Bartolomeo di Prignano, který přijal jméno Urban VI, ale francouzští kardinálové jej neuznali a papežem 

prohlásili Roberta Ženevského, jenž si vybral jméno Klement VII. a usadil se v Avignonu. Na stranu Urbana VI. se kromě Italů postavili společně Karel IV. 

a anglický král Richard II. Za této situace považoval Karel IV. sblížení s Anglií za velmi důležité a rozhodl se provdat za krále této země svou dceru Annu. 

Sňatek opravdu vedl k posílení vzájemných vazeb mezi oběma zeměmi. Spokojené manželství trvalo dvanáct let. Jedním z výsledků nového spojenectví bylo 

zveřejnění učení náboženského reformátora Johna Wycliffa v Českém království. Anna byla známá jako milá a hodná žena. Mezi Angličany se těšila velké 

oblibě, a to přesto, že nedala Richardovi potomka a dědice. Annina předčasná smrt, způsobená morem v roce 1394, byla pro Richarda II. velkou ranou. Po její 

smrti u něj propukla naplno duševní choroba, která ho nakonec připravila o trůn. 

Averzní strana mince nese motiv středověkého erbu královny Anny, ve spodní části portrét královny Alžběty, název země (Nový Zéland), v opisu označení 

hodnoty (10 000 novozélandských dolarů) a rok vydání 2011. Celý motiv je zarámován perlovcem. Hlavním motivem reverzní strany je podobizna sedící 

královny Anny z dobového výjevu, který doplňuje Lucemburský erb. V opisu mince je název v anglickém jazyce „Good Queen Anne". Motiv uzavírá dekor 

z perlovce. 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/smart-mince/zlata-investicni-mince-10000-nzd-dobra-kralovna-anna-stand?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=listopad2011
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Materiál Au 999,9 Průměr 85 mm 

Hmotnost 1 000 g Provedení standard 

Hrana hladká Limitovaný náklad 150ks 

Autor Luboš Charvát     

 

Zajímavosti 

Svatováclavská koruna - společná ražba s Münze Österreich  

Rakouská mincovna Münze Österreich je, stejně jako Česká mincovna, jedinou autoritou ve své zemi, oprávněnou razit mince. Sídlo rakouské mincovny 

je situováno nedaleko vídeňského centra. Budova, ve které sídlí, byla postavena již za panovníka Ferdinanda I. v letech 1835 – 1837. V současnosti se jedná 

o jeden z nejmodernějších mincovních provozů na světě. Historie našeho rakouského protějšku sahá až do dvanáctého století, pravděpodobným datem 

založení je rok 1194. V té době držel na hradě Dürnstein babenberský vévoda Leopold V. vzácného rukojmího, jímž nebyl nikdo jiný, než anglický král 

Richard Lví srdce. Za jeho uvězněním stála rozepře mezi oběma šlechtici, která se odehrála na křížové výpravě do Svaté země, jíž se oba účastnili. 

Za Richardovo propuštění inkasoval Leopold stříbrný poklad v té době nevídané hodnoty. Z části tohoto pokladu pak vévoda nechal vyrazit stříbrná platidla 

v mincovně, kterou pro tento účel nově založil. 

Po mnoha historických peripetiích se tato mincovna stala jednou z nejvýznamnějších mincoven známých po celém světě. Česká mincovna s Münze Österreich 

úzce spolupracuje a výsledkem této spolupráce je ojedinělá sada mince a medaile, která nemá zatím v historii České mincovny obdoby. Věříme, že toto 

spojení osloví naše věrné zákazníky, o jejím uvedení do prodeje Vás budeme včas informovat. Sada vychází v omezené sérii 500 ks, obsahuje zlatou 

rakouskou minci a stříbrnou českou medaili a je dodávána v luxusní etui z tmavého dřeva. 

Spojujícím motivem sady je pak Svatováclavská koruna, symbol české státnosti a klenot velkého významu, jehož hodnota není penězi vyčíslitelná. 

Svatováclavskou korunu nechal v roce zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem. Věnoval ji prvnímu patronu země sv. Václavovi. V současnosti 

je spolu s jablkem, žezlem a ostatními částmi korunovačních klenotů uložena v chrámu sv. Víta., kde je chráněna sedmi zámky, k nimž má klíč sedm 

představitelů české národní státnosti. 

 

© Česká mincovna, a.s. 2011 

 


