
 

Vážení příznivci České mincovny, 

na únor letošního roku jsme pro Vás opět připravili zpravodaj, ve kterém představujeme naše nové ražby včetně těch, které emitujeme mimo 

vlastní emisní plán. 

V průběhu ledna se nám podařilo zařadit do nabídky dvě výjimečné emise – tak zvanou „Templářskou minci“ a dárkovou 

sadu Himmelszeichen, kterou jsme připravili pro našeho německého partnera. Obě emise vznikly v České mincovně 

a na obou se podíleli čeští výtvarníci. V podobných projektech budeme pokračovat a velmi rádi Vám zprostředkujeme 

možnost obohacení sbírky o netradiční ražby s netradičními motivy. Dalším příkladem je již v lednu avizovaná emise 

stříbrné novozélandské mince připomínající 100. výročí tragédie Titaniku. 

Milovníci cyklu „Hrady a zámky ČR“ se dočkají další, v pořadí již osmé emise. Tentokrát kolekci obohatí hrad Kunětická 

hora.  Únor také přinese emise dvou nových mincí České národní banky. Jedním slovem se všichni máme na co těšit! 

V neposlední řadě bych rád zmínil náš nový technologický přírůstek, který vyústí v ještě vyšší kvalitu proofových ražeb. 

V prostorách mincovny byla instalována nová vakuová pec na ošetřování razicích nástrojů, je už plně funkční a slouží 

svému účelu.  

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 



Přehled nových ražeb 

Medaile Řád templářů 

    

Medaile Hrad Kunětická hora 

    

Stříbrné 500Kč mince Jiří Trnka 

  

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-500kc-mince-jiri-trnka
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru/zlata-puluncova-medaile-rad-templaru-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru/zlata-puluncova-medaile-rad-templaru-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru/stribrna-medaile-rad-templaru-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru/stribrna-medaile-rad-templaru-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora/zlata-uncova-medaile-hrad-kuneticka-hora-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora/zlata-uncova-medaile-hrad-kuneticka-hora-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora/stribrna-medaile-hrad-kuneticka-hora-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora/stribrna-medaile-hrad-kuneticka-hora-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-500kc-mince-jiri-trnka
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-500kc-mince-jiri-trnka


Stříbrné 200Kč mince Založení Sokola 

  

Medaile k narozeninám „Dnes Ti patří svět“ 

  

Stříbrný medailonek Venuše 

  

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-sokola
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/medaile-k-narozeninam-dnes-ti-patri-svetstand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medailonky/stribrny-medailonek-venuse-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-sokola
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-sokola
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/medaile-k-narozeninam-dnes-ti-patri-svetstand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/medaile-k-narozeninam-dnes-ti-patri-svetstand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medailonky/stribrny-medailonek-venuse-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medailonky/stribrny-medailonek-venuse-proof


Sada 14 stříbrných medailí Kalendář 2011, Nebeská znamení 

 

 

Novinky 

Zlatá půluncová a stříbrná medaile Řád templářů 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/sada-14-stribrnych-medaili-kalendar-2011-nebeska-znameni-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/sada-14-stribrnych-medaili-kalendar-2011-nebeska-znameni-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-rad-templaru


Jedinečný templářský artefakt 

Ražba zlatých a stříbrných templářských medailí v České mincovně je unikátním projektem české větve Řádu templářů. 

Na averzní straně medaile se nachází výjev z dobové pečeti Řádu templářů, kde dvojice rytířů ve zbroji společně sedlá jednoho koně. Jedním z možných 

výkladů tohoto symbolu je slib chudoby, který odpřísáhli zakládající členové řádu. Tento výklad se však zdá být spíše legendou, než aby byl postavený 

na reálném základu. Rané stanovy řádu z první poloviny dvanáctého století již obsahují klauzuli, která zakazuje templářským rytířům „vlastnit více jak tři 

koně“. Jedním z možných dalších výkladů je symbolika duality, nebo konfliktu uvnitř řádu, existuje také názor čerpající z Bible, že jedním z vyobrazených 

jezdců je templářský rytíř a druhým Ježíš Kristus ("Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Matouš 18:20) 

V opisu averzu se dále nacházejí významná data řádu počínaje datem oficiální registrace v roce 1118 přes datum 1314, kdy byli upáleni velmistr řádu Jacques 

de Molay a preceptor řádu Geoffrey de Charney po data z novodobější historie, kdy byl řád znovu povolen v roce 1705 a poté registrován v dalších 

evropských zemích (1804 – 2011). Dále se v opisu nachází latinské heslo užívané templářskými rytíři „Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da 

gloriam“, které v překladu zní: „Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu“. 

Na reverzní straně je vyobrazen novodobý templářský erb společně s novodobým názvem řádu „Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jerusalem“, 

pocházejícím z období třicátých let dvacátého století. Na datum změny názvu rytířského řádu odkazuje také jeden z letopočtů na averzní straně (1932). 

Materiál Au 999,9 / Ag 999 Provedení proof 

Hmotnost 
 

15,56 g (1/2 Oz Au) 

13,00 g (Ag) 

Průměr 
28 mm 

28 mm 

Hrana 

 

hladká (1/2 Oz Au) 

hladká (Ag 

) 

Limitovaný náklad 
2000ks 

5000ks 

Autor Irena Hradecká     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zlatá uncová, čtvrtuncová a stříbrná medaile Hrad Kunětická hora 

 

Hrad na vrcholku hory  

Hrad Kunětická hora je datován do poloviny 14. století. V období husitských válek byl důležitým místem pro husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletína. 

V roce 1491 se majitelem hradu stali Pernštejnové, kteří se zasloužili o jeho zásadní přestavbu a rozvoj. Vznikl tak mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným 

opevněním. V 16. století byl však v důsledku třicetileté války a následně lámáním kamene poškozen. Ve 20. století proto byly započaty záchranné práce 

na jeho obnovu. 

Na averzní straně je vyobrazen hrad Kunětická hora z podhledu, což umocňuje jeho monumentalitu. Motiv je doplněn textem v opise „Hrad Kunětická hora“. 

Reverzní stranu zaujímá znak rodu Pernštejnů, který se zasloužil o nejrozsáhlejší přestavby hradu v pozdně gotickém stylu, a text v opise „Rod Pernštejnů“. 

Kompozice reverzní strany koresponduje s rozvržením averzu. 

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-kuneticka-hora


Materiál Au 999,9 / Ag 999 Provedení proof 

Hmotnost 

 

31,10 g (1 Oz Au) 

7,78 g (1/4 Oz Au) 

31,10 g (Ag) 

Průměr 
37 mm 

22 mm 

37 mm 

Hrana 

 

hladká s popisem (1 Oz Au) 

hladká (1/4 Oz Au) 

hladká s popisem (Ag) 

Limitovaný náklad 
150ks 

250ks 

500ks 

Autor 

 

Petr Šťastný 

    

 

 

Stříbrná 500Kč mince Jiří Trnka 

  

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-500kc-mince-jiri-trnka
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-500kc-mince-jiri-trnka
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-500kc-mince-jiri-trnka
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-500kc-mince-jiri-trnka


Malíř, ilustrátor, tvůrce kreslených a loutkových filmů 

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

Druhá mince z cyklu je věnována 100. výročí narození výtvarníka, malíře animátora a režiséra animovaných filmů Jiřího Trnky. K realizaci byl vybrán 

a doporučen návrh pana MgA. Josefa Oplištila. 

Averzní stranu mince zdobí motiv pohádkové postavy J. Trnky. V opise ji doplňuje text „ČESKÁ REPUBLIKA“ a nominální hodnota mince 500 Kč. 

Na reverzní straně se nachází portét výtvarníka z profilu, v opise letopočty 1912–2012 a jeho jméno Jiří Trnka. 

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 
Autor MgA. Josef Oplištil 

 

 

Stříbrná 200Kč mince Založení Sokola 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-sokola
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-sokola
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-sokola
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-sokola


Nejstarší sportovní a tělovýchovná organizace v České republice 

Stříbrná dvousetkorunová mince připomínající 150. výročí založení Sokola je v pořadí druhou z pětice dvousetkorunových mincí vydávaných Českou národní 

bankou v roce 2012. Umělecký návrh vzešel z celostátní anonymní soutěže vyhlášené ČNB, jejímž vítězem se stal výtvarník Jaroslav Bejvl. 

Na averzní stranu mince autor umístil kompozici složenou z motivu znaku Sokola a českého lva, který je v pozadí dokreslen stylizovaným prvkem cvičení 

sokolů. Motiv je v opise doplněn textem „ČESKÁ REPUBLIKA“ a nominální hodnotou mince „200 Kč“. Reverzní stranu zaujímá motiv dravce 

ze sokolského praporu, který je opět dokreslen stylizací společného cvičení sokolů, textem v opise „ZALOŽENÍ SOKOLA“ a letopočty „1862 – 2012“. 

Ke každé minci se dodává katalogová karta, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení. 

Materiál Ag 925 Průměr 31 mm 

Hmotnost 13 g Provedení standard, proof 

Hrana 
 

standard – vroubkovaná 

proof – hladká s popisem 
Autor Jaroslav Bejvl 

 

 

Medaile k narozeninám „Dnes Ti patří svět“ 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/medaile-k-narozeninam-dnes-ti-patri-svetstand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/medaile-k-narozeninam-dnes-ti-patri-svetstand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/medaile-k-narozeninam-dnes-ti-patri-svetstand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/medaile-k-narozeninam-dnes-ti-patri-svetstand


Medaile s hologramem  

Darujte svým blízkým k narozeninám mosaznou medaili s hologramem. Hlavním motivem averzní strany této medaile je hologram, který symbolizuje 

zeměkouli a při naklápění mění barvy. Motiv je doplněn opisem „Dnes Ti patří svět“. Reverzní stranu zaujímá logo České mincovny a strom v pozadí. 

Materiál Nordic Gold Průměr 30 mm 

Hmotnost 14 g Provedení standard 

Hrana hladká Autor averzu: Milan Sypěna 

Náklad není limitován Autor reverzu: ak. soch. Vladimír Oppl 

 

 

Stříbrný medailonek Venuše 

 

Bohyně krásy, lásky a plodnosti 

Stříbrný medailonek ztvárňuje nejkrásnější ze starověkých řeckých bohyň Afroditu, v římské mytologii známou pod jménem Venuše. Podle legendy byla 

zrozena z mořské pěny a vyvržena mořem na březích Kypru. Na tomto ostrově byla také velice uctívána a odtud její kult převzala nejdříve řecká, později 

pak římská civilizace. V antickém umění je to jedna z nejčastěji zobrazovaných postav, najdeme ji v sochařství, na mozaikách i vázových malbách. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medailonky/stribrny-medailonek-venuse-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medailonky/stribrny-medailonek-venuse-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medailonky/stribrny-medailonek-venuse-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medailonky/stribrny-medailonek-venuse-proof


Medailonek je inspirován obrazem „Zrození Venuše“ od věhlasného renesančního autora Sandra Boticelliho. Na averzní straně je vyobrazen detail obrazu – 

portrét Venuše s vlasy vlajícími ve větru. Na reverzní straně je pak postava bohyně umístěná do lastury vynořující se z moře. Reverzní stranu doplňuje motiv 

mořské pěny a nápis Bohyně krásy, lásky a plodnosti. 

Materiál Ag 999 Průměr 20 mm 

Hmotnost 2,2g Provedení proof 

Hrana hladká Náklad není limitován 

Autor ak. soch. Vladimír Oppl     

 

 

Sada 14 stříbrných medailí Kalendář 2011, Nebeská znamení 

 

Dárková sada stříbrných medailí 

Česká mincovna společně se svým německým partnerem připravila jedinečnou dárkovou sadu sestávající z medailí, které razíme v Jablonci nad Nisou a která 

je určená pro distribuci v celé Evropě. Primárně se jedná o krásný a nevšední dárek, ale také investiční příležitost. Sada je v němčině pojmenovaná 

Himmelszeichen, což v překladu znamená znamení zvěrokruhu. Tvoří ji 12 medailí s jednotlivými znameními, které doplňují dvě medaile s kalendářem roku 

2011 a vizitkou našeho partnera. Komplet je zabalený do velmi působivé etuje a všechny sady jsou opatřeny číslovaným certifikátem autentičnosti. 

Tato exkluzivní sada vychází v limitovaném množství 1000 ks pro celý svět. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/sada-14-stribrnych-medaili-kalendar-2011-nebeska-znameni-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/sada-14-stribrnych-medaili-kalendar-2011-nebeska-znameni-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/sada-14-stribrnych-medaili-kalendar-2011-nebeska-znameni-proof


Materiál Ag 999 Provedení proof 

Hmotnost 276,00 g Autor averzu ak. soch. Vladimír Oppl 

Hrana hladká s popisem Autor reverzu Herbert Jungwirth 

 

Zajímavosti 

Česká mincovna vydává medaili pro české templáře  

V pátek třináctého se na zámku Zbiroh na Plzeňsku otevřely brány výstavy Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů. Česká mincovna 

souběžně s výstavou vydává stříbrnou a zlatou pamětní medaili s templářskou tématikou. 

Datum zahájení výstavy nebylo vybráno náhodně. Pátek třináctého je pro Templářský řád významné datum (i když spíše v negativním smyslu). Odkazuje 

na pátek 13. října 1307, kdy začalo ve Francii rozsáhlé zatýkání templářů na příkaz krále Filipa IV. Sličného. Od tohoto okamžiku je datum považováno 

za nešťastné. Nejvýznamnějším exponátem výstavy se stal nově objevený obraz přisuzovaný samotnému Leonardu da Vinci. Výstava láká především tím, 

že se jedná o vůbec první příležitost vidět da Vinciho obraz na území České republiky. Tento exponát doplňují neméně zajímavé předměty z 12. až 14. století 

vážící se k rytířskému řádu templářů. Jedná se o exponáty z italských sbírek i z českých a moravských muzeí. 

Česká mincovna zahájila při příležitosti této výstavy spolupráci s českou větví novodobého templářského řádu. Získala svolení vydat omezenou sérii stříbrné 

a zlaté medaile Řád templářů nazývané také jako „Templářské mince“. Jedná se o unikátní artefakt odkazující na slávu a věhlas jednoho z nejmocnějších 

středověkých rytířských řádů. Medaile jsou určeny jak pro členy Řádu na celém světě, tak pro sběratele, kteří mají zájem obohacovat svou sbírku o podobné 

rarity. Zakoupit je můžete jak na výstavě na zámku Zbiroh, tak nově i na našem e-shopu. 

Vyraženo bude 5 000 stříbrných a 2 000 zlatých medailí pro celý svět.

 

Nová technologie ošetřování razících nástrojů 

Česká mincovna zavedla do svého výrobního procesu novinku v podobě vakuové kalící pece. Svým zákazníkům tak přináší opět o stupeň vyšší kvalitativní 

úroveň. 

Nová technologie se promítne především do vyšší čistoty povrchu razidel, což pozitivně ovlivní kvalitu ražby proof. Vakuové technologie jsou ze všech 

technologií tepelného zpracování razidel na nejvyšším stupni vývoje a postupně je zavedly všechny přední světové mincovny. Česká mincovna tak disponuje 

technologií srovnatelnou s lídry v oboru a zároveň splňuje i poslední podmínku pro ražbu eura. 



Dalším nezanedbatelným přínosem je i nižší ekologická zátěž. Při použití nové technologie nevznikají žádné emise ani není ovlivněna kvalita odpadních vod 

a je tedy dbáno i na důslednější ochranu životního prostředí.

 

Obchodní sdělení: 
Stříbrná medaile „K výročí svatby“ ze sekce dárkových předmětů – emise posunuta na měsíc duben.

 
 
© Česká mincovna, a.s. 2012 


