
 
 

Vážení obchodní přátelé, 

období letních prázdnin již máme definitivně za sebou, a proto se hned s prvním podzimním měsícem vrací Váš zpravodaj. 

Na září pro Vás máme připravenou celou řadu lahůdek. Nemohu začít jinak než představením dvou medailí, které zařazujeme zcela mimo emisní plán. 

Jde o kilogramovou a menší, půlkilogramovou stříbrnou medaili, kterými zahajujeme novou sérii „Statutární města České republiky“. První v řadě 

je věnována západočeské Plzni. Tato edice bude mít omezený náklad – vyrazíme pouhých 150 ks  kilogramových a 300 ks půlkilogramových medailí. 

Ve stejném duchu připravíme i další emise. Bude jich celkem dvacet čtyři, neboť právě tolik je k dnešnímu dni v České republice statutárních měst. Ročně 

budeme razit jen dva tituly - celá kolekce se tak ponese v duchu „běhu na dlouhou trať“ a je připravena pro opravdové sběratele. Pro ty, kteří s mincovnou žijí 

a pro které je potěšením obdivovat špičkovou úroveň české medailérské školy.  

První podzimní měsíc také znamená konec čekání na letošní edici půlkilogramové investiční platinové medaile. Bazilika 

ve Velehradě si zaslouží mimořádně kvalitní ztvárnění. Výsledek z dílny akad. sochaře Vladimíra Oppla se rozhodně povedl 

a medaile se tak právem zařadí mezi ty nejpůsobivější, které jsme kdy razili. 

Září je rovněž měsícem, kdy se k Vám dostávají ročníkové sady oběžných mincí v provedení proof. I tento rok se tradice nemění, 

rozesílat je začneme hned po 1. září. 

Nakonec mi dovolte Vás srdečně pozvat k návštěvě našeho stánku na veletrhu Sběratel, který se koná ve dnech 8. – 10. 9. 2011 

v areálu výstaviště PVA v pražských Letňanech. K vidění budou všechny novinky včetně dalšího skvostu – poprvé od vzniku 

České republiky vychází český mincovní dopis. Navazuje na letitou tradici sběratelství a díky svým prvkům opět propojí svět 

numismatiky a filatelie. Připravili jsme jich jen 500 ks, tematicky se bude věnovat letošnímu svátku všech sběratelů, kterým 

bezesporu je právě pražský veletrh Sběratel. 

Přeji Vám příjemné prožití babího léta. 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 



Novinky 

Stříbrná kilová a půlkilová medaile Statutární města ČR – Plzeň stand 

 

Společný reverz 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/statutarni-mesta
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/statutarni-mesta


Česká mincovna připravila pro své zákazníky zbrusu novou řadu stříbrných investičních medailí s motivy dvaceti čtyř statutárních měst České republiky. 

Každoročně plánuje vydat dvě medaile z této série, a to každou ve dvou provedeních lišících se svou hmotností. Zájemci budou moci vybírat z kilogramové 

a půlkilogramové medaile. Prvním městem této řady je pro rok 2011 západočeská metropole Plzeň. 

Averzní strana – Letecký snímek v kruhové výseči zobrazuje historické centrum města Plzně. Do spodní části snímku zasahuje dominanta města, z medaile 

plasticky vystupující kostel Svatého Bartoloměje. Motiv je doplněn označením hmotnosti a ryzosti medaile a v pravé části názvem města „Plzeň“. Reverzní 

strana – Motiv reverzní strany je pro celou řadu společný. Dominantním prvkem je mapa České republiky, na které jsou vyznačeny řeky, pohoří a body, které 

symbolizují polohu všech dvaceti čtyř statutárních měst. V pozadí se na medailové ploše nachází rastr s názvy těchto měst, v opisu medaile je pak nápis 

„Statutární města České republiky“. 

Materiál Ag 999 Provedení standard 

Hmotnost 

 

1000g 

500g 

 

Limitovaný náklad 
150ks 

300ks 

Hrana hladká Průměr 90 mm 

Autor MgA. Miroslav Schovanec DiS.     

 

 

Platinová investiční medaile Katedrála ve Velehradě 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/platinove/platinova-investicni-medaile-katedrala-ve-velehrade-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/platinove/platinova-investicni-medaile-katedrala-ve-velehrade-stand


V pořadí třetí investiční platinová medaile ze série „Významné stavby“. 

Medaile je zhotovena z ryzí platiny – výchozí materiál byl zpracován ve vídeňské mincovně a je opatřen mezinárodním certifikátem z této mincovny. 

Certifikát je vytištěn na ručním papíře vyrobeném ve Velkých Losinách s kovovým vlisem v podobě medaile. Je umístěn v deskách rovněž z ručního papíru. 

Trojlodní Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě je považována za klenot moravského baroka. Je součástí Velehradského 

kláštera, který je historickým duchovním centrem a nejvýznamnějším poutním místem České republiky. 

Historie tohoto místa se začala psát před více než 800 lety, kdy v roce 1205 do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby nedaleko 

obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter. Právě na základě své polohy dostal klášter jméno a stal se záhy nositelem mnohem starší 

duchovní tradice, která sahá až do 9. století, kdy na Moravu přišli slovanští věrozvěstové, svatí bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj. A tak již po staletí 

na Velehrad proudí tisíce poutníků, k nimž se připojil v roce 1990 také papež Jan Pavel II..  

Na averzní straně je v perspektivě umístěna klášterní bazilika a v opisu je celý její název. Titulem bazilika byl chrám vyznamenán v roce 1928 z rozhodnutí 

papeže Pia XI. Ve spodní části medaile je zakomponován nad opisem název obce - Velehrad. V horní části je umístěno datum vysvěcení baziliky. Na reverzní 

straně jsou v prostoru děleném křížem s lipovými listy (Národní pouť) umístěny erby, které se shodují s erby ve vitrážích klášterní baziliky. Texty použité 

v opisu vycházejí taktéž z textů ve vitrážích, jsou však zkrácené. Tato kompozice odráží současníky svěcení prvního cisterciáckého chrámu na Moravě, krále 

Přemysla Otakara I. a zakladatele kláštera, markraběte Vladislava Jindřicha. 

Materiál Pt 999 Provedení standard 

Hmotnost 500g Průměr 85 mm 

Hrana hladká Limitovaný náklad 100ks 

Autor ak. soch. Vladimír Oppl     

 

 

Sada oběžných mincí 2011 proof 

  

V semišovém, nebo koženém přebalu. 

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. 

Sada oběživa je oblíbeným a prestižním sběratelským předmětem zejména pro své vysoce kvalitní zpracování. Krása českých oběžných mincí v provedení 

proof se zde snoubí s decentním, černým semišovým přebalem se zlatým písmem, nebo s přebalem koženým. Sady obsahují certifikát s vodoznakem, který je 

vyroben ve Státní tiskárně cenin. Oběžné mince v kvalitě proof jsou navíc doplněny pamětní stříbrnou medailí s motivem české 2000 Kč bankovky. Averzní 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/sady-obeznych-ceskych-minci-2011-semis-a-kuze
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/sady-obeznych-ceskych-minci-2011-semis-a-kuze


strana medaile zobrazuje portrét Emy Destinnové. Reverzní 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 akademický malíř Oldřich Kulhánek. 

Limitovaný náklad 3 500 ks semiš. 

Limitovaný náklad 3 500 ks kůže. 

  

 

Mosazná medaile Prašná brána – Sběratel proof 

 

Česká mincovna vydává k příležitosti veletrhu Sběratel medaili obdélníkového tvaru, která má svým netradičním zpracováním evokovat poštovní známku. 

Tato novinka bude poprvé představena a uvedena do prodeje na veletrhu Sběratel v Praze, kterého se mincovna tradičně účastní. 

Motiv medaile je na averzní straně zasvěcen jedné z dominant Prahy – Prašné bráně. Vedle hlavního motivu se na jedné straně nachází název hlavního města 

v českém, německé a anglickém jazyce, na druhé straně je pak logo a název výrobce – České mincovny. Na reverzní straně jsou nápisy „Sběratel, Collector, 

Sammler – Fair“ a datum konání veletrhu 8.-10.9.2011. Obvod této medaile je vroubkovaný. 

Medaile bude prodávána v dárkovém blistru pohlednicového formátu společně se známkou České pošty s přítiskem s logem – písmeny ČM s korunkou. 

Na pohlednici bude prostor pro příležitostní razítko veletrhu. 

Limitovaný náklad 500 kusů. 

  



Zajímavosti 

Společná ražba s Münze Österreich  

Česká mincovna plánuje poprvé ve své historii projekt společné ražby se zahraniční mincovnou. Na podzim tohoto roku připravila ražbu s rakouskou Münze 

Österreich. Námětem pro tento společný počin se stala edice, která vychází již od roku 2008 a zobrazuje historické koruny, které v minulosti náležely rodu 

Habsburků. Konkrétně pak v letošním roce razí Rakušané zlatou minci o průměru 30 mm s motivem Svatováclavské koruny a s vyobrazením Rudolfa II. 

Česká mincovna při této příležitosti nabídne svým zákazníkům tuto minci ve společné sadě s vlastní medailí. Bude se jednat o stříbrnou medaili o průměru 

34 mm rovněž s motivem Svatováclavské koruny. Zákazníci budou moci zakoupit minci a medaili v luxusní dřevěné etuji z tmavého dřeva. Datum emise 

je naplánováno na 10. listopadu. Vydání společné sady nahrazuje v emisním plánu původně naplánovanou ražbu na přání číslo tři. Více informací najdete 

v následujících Mincovních zpravodajích. 

 

Investiční zlato 

V průběhu posledních týdnů se investiční zlato stalo jedním z nejvíce skloňovaných témat ekonomických rubrik tuzemských médií. Není divu, málokdo 

nezaregistroval strmý růst ceny zlata způsobený panikou na světových burzách a útěkem investorů do „bezpečného přístavu v době finanční bouře“, jak je 

v poslední době zlato často nazýváno. Velký zájem byl o investiční slitky všech gramáží. Mnozí zákazníci doplnili své objednávky o zlaté mince z cyklu 

Kulturní památky technického dědictví, které se od určitého momentu ocitly pod úrovní ceny srovnatelného hypotetického čtvrtuncového slitku. Umělecké 

zpracování zlata tak bylo příjemným bonusem, který mincovna poskytla svým zákazníkům. 

Česká mincovna investiční zlato nabízí v podobě slitků – zlatých cihel v rozmezí jednoho gramu až jednoho kilogramu. Pro Vaší představu, v době 

zprovoznění této služby v měsíci květnu zaplatil zájemce za kilogramovou cihlu zhruba 850 000 Kč, v době prolomení rekordu 1 900 USD za trojskou unci 

už musel ze svého konta vybrat částku převyšující 1 080 000 Kč (aktuálně platný rekord v době vzniku tohoto článku). Po strmém růstu přišla stejně strmá 

korekce cen, kterou ovšem vystřídal návrat zlata na již dobyté pozice. V době vzniku tohoto článku se cena za trojskou unci pohybovala zhruba kolem 1820 

USD. Pokud by zlato pod vlivem negativních zpráv o vývoji světové ekonomiky opět nastartovalo růst tempem minulých týdnů, predikce odborníků, že může 

do konce roku dosáhnout magické hranice 2 000 USD za trojskou unci, by se naplnily až překvapivě rychle. Někteří oponenti však poukazují na neudržitelnost 

rychlého růstu a předpovídají další korekce cen. Jejich hloubka bude nejvíce záviset na vývoji globální ekonomiky a na situaci na finančních trzích, 

své k vývoji cen mohou říci také centrálních banky významných světových ekonomik. Druhým dechem však dodávají, že po korekci cen očekávají během 

následujících let další růst až na hranici 2 400 USD za trojskou unci. Více může být jasné už v době vydání tohoto Mincovního zpravodaje. 

Česká mincovna v souvislosti se zvýšeným zájmem o investiční zlato připravuje několik novinek ve svém portfoliu. První novinkou z těch, které mají nejblíže 

ke svému uvedení na trh, je služba výkupu investičního zlata. Svou investici budete moci zhodnotit přímo v České mincovně a odprodat nám Vaše zlaté cihly. 

Odpadá tedy složité shánění prostředníků, kteří zlato odkoupí mnohdy za nevýhodné ceny. Druhou aktuální novinkou je pak možnost uschování zakoupených 

cihel v trezoru České mincovny. Svou investici tak budete mít uschovanou v bezpečí sejfu, samozřejmostí je garance, že se jedná o fyzické zlato, nikoliv jen 

o imaginární zlatou cihlu. Obě novinky chystáme spustit v průběhu měsíce září, detailně Vás budeme informovat v příštím zpravodaji. 

http://www.mint.cz/cs/investicni-zlato/oaza-bezpeci-v-nejiste-dobe


Další novinkou, kterou by Česká mincovna chtěla v dohledné době nabídnout, je spoření ve zlatě. Nabídka tohoto produktu vychází z četných žádostí našich 

zákazníků. Podstatou spoření by bylo pravidelné ukládání peněz, které by byly při dosažení předem stanovené částky směněny za zlatou cihlu. Výhodou 

tohoto spoření je dostupnost (začíná již na malých částkách) a pravidelnost, která v dlouhodobějším horizontu eliminuje výkyvy cen na světových burzách. 

Můžete se tedy těšit na nové služby, které pro Vás připravujeme. 

 

Obchodní sdělení:  

Úprava cen zlatých medailí 

Vážení zákazníci, vzhledem k dramatickému růstu ceny zlata na světových burzách je Česká mincovna nucena sáhnout ke zvýšení cen zlatých medailí. 

Růst ceny polotovarů ale částečně vykompenzuje snížením svých marží. Prodejní ceny se tak zvýší o 3% (promítnutí celého zvýšení nákladů by se projevilo 

růstem zhruba o 10% – viz např. aktuální růst prodejních cen zlatých mincí ohlášený na internetových stránkách ČNB). Růst cen se také nedotkne medailí 

zařazených do kategorie „Dárky“. 

 

© Česká mincovna, a.s. 2011 


