
 

 

Vážení příznivci České mincovny, 

za začátkem nového měsíce Vám opět přinášíme informace o nových plánovaných ražbách. A měsíc březen 2012 se do naší historie 

zapíše zcela nesmazatelným písmem. 

Právě tento měsíc se v prostorách mincovny uskuteční slavnostní ražba pamětní medaile Václava Havla. Při plánování ražby jsme si 

dali podmínku, že ji uskutečníme pouze v případě, že záštitu nad ni převezme nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 

a paní Dagmar Havlová osobně.  Záměr se povedl a proto dne 22. 3. 2012 za přítomností paní Havlové a početné skupiny zástupců 

českých medií uskutečníme první ražbu. Rád bych Vám také sdělil, že se Česká mincovna zavázala odvádět z každé prodané medaile 

určitou částku na konto nadace VIZE 97. Vaše prostředky pak budou využity na realizaci projektů, které nadace plánuje či již 

realizuje. 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 

  



Přehled nových ražeb 

 

Zlatá půluncová a stříbrná pamětní medaile Václav Havel 
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Stříbrný medailonek Jin Jang 

 

 

 

Novinky 

Zlatá půluncová a stříbrná pamětní medaile Václav Havel  
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Hold prvnímu českému prezidentovi. 

Česká mincovna vydává ve spolupráci s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pamětní medaili „Václav Havel“. Slavnostní ražby v Jablonci 

nad Nisou se 22. března, v den svých narozenin, zúčastní také Dagmar Havlová. Výtěžkem z prodeje medailí, který se může vyšplhat až ke dvěma 

milionům korun, mincovna podpoří projekty nadace. Na trh budou uvedeny v den slavnostní ražby, zájemci je však mohou objednávat 

již ode dneška. 

Václav Havel (5. 10. 1936–18. 12. 2011), poslední československý a první český prezident, definitivně opustil politiku v roce 2003, na konci svého posledního 

funkčního období. Mohl se tak opět začít věnovat své původní profesi dramatika. Vyzkoušel si také roli režiséra, když zfilmoval svou poslední hru Odcházení, 

napsanou po ukončení své politické kariéry. Václav Havel byl jednou z nejvýraznějších postav českého disentu a symbolem Sametové revoluce, která 

způsobila pád komunistického režimu v Československu. Díky zásluhám o ni byl řadu let nominován na Nobelovu cenu za mír. Prezidentem byl poprvé 

zvolen v prosinci roku 1989 a v tomto úřadě působil nepřetržitě až do roku 2003, kdy ho nahradil Václav Klaus. 

Světovou proslulost si však Havel získal nejen jako politik a disident, ale také jako dramatik a jeden z nejznámějších autorů absurdního divadla. 

Osobnost Václava Havla, člověka s velkými myšlenkami, byla již za jeho života symbolem něčeho, co někteří chápou a jiní odsuzují. Dramatické i politické 

dílo snad ani v široké mezinárodní společnosti nemůže působit jinak. V české společnosti se Havel setkával jak s nesmírným obdivem, tak s příkrým 

odsuzováním. Podivnou transmutací se stalo, že pravda a láska, ústřední heslo jeho příznivců a obdivovatelů, se v rukách jeho odpůrců stalo negativním 

pojmem. Jeho osobnosti to však neubírá na velikosti. Pro diskuzi a hledání pravdy se prostě stal opěrným symbolem, jakých má česká společnost velice málo. 

Hodně o něm již bylo napsáno a daleko více ještě napsáno bude. 

Pravda a láska má mnoho výkladů a symbol Havel je navždy pomůže objevovat. 

Medaile vznikla ve spolupráci s nadací Dagmar a Václava Havlových - VIZE 97. Hlavním motivem averzní strany je portrét Václava Havla, který je doplněn 

písmem v řádcích. Motiv reverzní strany zaujímá centrálně umístěný podpis Václava Havla, který je doplněn v opisu dvoujazyčným heslem: „Pravda a láska 

zvítězí nad lží a nenávistí“. 

U provedení ve stříbře je možné vybírat ze dvou variant – s podpisem Václava Havla, který je kolorován (1 500 ks), nebo provedení bez kolorování (1 500 

ks). Zakoupením stříbrné medaile přispíváte částkou 400 Kč nadaci VIZE 97. U provedení ve zlatě je prvních 100 z celkové emise 700 ks číslováno. 

Zakoupením zlaté medaile přispíváte částkou 1 000 Kč nadaci VIZE 97.  

Materiál Au 999,9 / Ag 999 Provedení proof 

Hmotnost 
 

15,56 g (1/2 Oz Au) 

31,1 g (Ag) 

Průměr 
28 mm 

37 mm 

Hrana 
 

hladká (1/2 Oz Au) 

hladká s popisem (Ag) 

Limitovaný náklad 
700ks 

3000ks 

Autor 
 

averz: ak. soch. Jiří Dostál 

reverz: Mgr.A Jan Hásek 



Sada čtyř stříbrných medailí Šlechtický rod Vartenberků 

 

Společný reverz 

 

Vzpomínka na starobylý český rod. 

Rod Vartenberků byla česká panská rodina, která pocházela z velkého rozrodu Markvarticů. V erbu měla zlatě a černě štípený štít obtočený zelenou saní. 

Kolébkou rodu je střední Pojizeří. Ve 14. a 15. století patřili Vartenberkové k nejvýznamnějším rodům Českého království a vlastnili velké množství českých 

hradů a zámků. 

Mezi zakladatele rodu patří Markvart z Března, který založil nedaleko Mimoně hrad Stráž neboli Vartenberk. Jeho syn Beneš z Vartenberka „Pincerna“ 

zastával funkci nejvyššího číšníka a komorníka krále. Byl rovněž otcem čtyř synů, kteří založili čtyři rodové větve – veselskou, kumburskou, kosteckou 

a děčínskou. O největší vzestup rodu se zasloužil Čeněk z Vartenberka, jenž byl husitským vůdcem, ale později se přiklonil ke straně katolíků. 
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Posledním představitelem rodu byl Jan Jiří z Vartenberka. Zúčastnil se stavovského povstání a po porážce na Bílé hoře mu byl zkonfiskován veškerý majetek. 

Roku 1647 zemřel v exilu a tím rod Vartenberků vymřel. 

Na averzní straně medailí jsou vyobrazeny idealizované portréty hlavních představitelů rodu Vartenberků. Společná reverzní strana nese motiv rodového erbu. 

V měsíci květnu se můžete těšit na zlaté provedení této série. 

 

 

 

Stříbrný medailonek Den matek 2012 

 

Dárek, který osloví a potěší 

Den matek je krásným a významným svátkem, kdy všechny děti bez rozdílu věku vyjadřují úctu a poděkování svým matkám. Slaví se na mnoha místech světa 

v různé dny, většinou však v březnu, dubnu nebo květnu. V České republice připadá tento svátek na druhou květnovou neděli. 

Materiál Ag 999 Průměr 34 mm 

Hmotnost 16g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 800ks 

Autor Jaroslav Bejvl     
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Hezkým a hodnotným dárkem pro maminku je právě stříbrný medailonek – s možností osobního věnování, nebo již s předrytým textem „Díky za všechno, 

mami“. 

Hlavním motivem averzní strany je srdce v dlaních, nad nímž je nápis „Mámě“. Jeho autorem je Jakub Rusnáček, vítěz dětské výtvarné soutěže, kterou Česká 

mincovna vyhlásila v roce 2011 pro všechny základní školy v ČR. Do reliéfní podoby návrh převedla absolventka Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, 

Petra Kobrlová. Na reverzní straně, kterou ztvárnila výtvarnice Majka Wichnerová, je volné pole ve tvaru svitku doplněného ozdobnými lístky, na něž je 

možné vyrýt osobní vzkaz dle přání. Motivy na okraji uzavírá perlovec neboli astragal, oblíbený ornament vzniklý v antice a běžný u nás od renesance, 

připomínající šňůru perel. 

Materiál Ag 999 Průměr 20 mm 

Hmotnost 2,2g Provedení proof 

Hrana hladká Náklad není limitován 

Autor 
 

averz: Jakub Rusnáček, Petra Kobrlová 

reverz: ak.soch. Majka Wichnerová 

 

 
 

Stříbrný medailonek Jin Jang 
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Všechno v našem životě je navzájem propojené. 

Symbolika Jin a Jang má kořeny v dávné čínské filozofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části 

vesmíru. Jin a Jang jsou protiklady, které se vzájemně přitahují, ale i odpuzují, jeden bez druhého nemůže existovat. Jsou to dva základní principy ve všech 

věcech, bytostech a v celém vesmíru. Jsou neustále v pohybu, nemají začátek ani konec, jeden obsahuje druhý a naopak. Tato symbolika vychází z principů 

taoismu a podle staré taoistické tradice je všechno v našem životě navzájem propojené. Toto propojení je nejlépe symbolizováno známým obrazcem, čínskou 

monádou vyjadřující princip Jin-Jang. Podle tradice Jin symbolizuje to, co je tmavé, ženské, přijímající. Jang je oproti tomu považováno za světlé, mužské 

a aktivní. A tak světlo definuje zároveň i tmu, teplo chlad, jemné hrubé. Nejedná se ale o konflikt protikladů. Tyto cykly se stále opakují, jako střídání dne 

a noci.Jin a Jang tvoří komplex, který má dynamickou povahu. Jsou v pohybu, ve stálé proměně, ale vždy tak, aby byla zachována rovnováha. 

Motiv Jinu a Jangu je na obou stranách medailonku znázorněn techniku typickou pro mincovní tvorbu. Rozdíly dvou doplňujících se sil zde znázorňuje lesk 

a mat –tmavé (Jin) je matné, světlé (Jang) je lesklé. 

Materiál Ag 999 Průměr 20 mm 

Hmotnost 2,2g Provedení proof 

Hrana hladká Náklad není limitován 

Autor MgA. Miroslav Schovanec DiS.     

 

 

Zajímavosti 

Křest medaile Kunětická hora v Pardubicích  

Česká mincovna se letos zapojila do projektu „Pernštejnský rok“, který navazuje na loňský velmi úspěšný „Rok Rožmberků“. Jsme hrdí na to, že jsme dostali 

možnost stát se partnerem „Pernštejnského roku“, který je počinem Národního památkového ústavu a vnímáme to jako ocenění naší práce v oboru ražby mincí 

a medailí. Do projektu jsme přispěli ražbami dvou medailí, které jsou součástí oblíbeného cyklu Hrady a zámky. Jsou jimi gotický Hrad Pernštejn, který 

vychází v říjnu a východočeská dominanta Hrad Kunětická hora, který jsme Vám již představili v minulém Mincovním zpravodaji. V úterý 28. února byly 

společně s Národním památkovým ústavem slavnostně představeny zlaté a stříbrné medaile s motivem Hradu Kunětická hora v pardubické galerii Sýpka. 

Promluvili zde významní hosté - hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a ředitelka NPÚ Ing. arch. Naďa Goryczková. Mezi dalšími řečníky 

nechyběl mladý a talentovaný autor Petr Šťastný, který přiblížil, jak návrh medaile vlastně vznikl. Pevně věříme, že se tato medaile stane ozdobou Vašich 

sbírek. 

 



Slavnostní ražba medailonku Den matek 

V loňském roce vyhlásila Česká mincovna v rámci projektu „ Česká mincovna našim dětem“ výtvarnou soutěž, do které se zapojilo 78 základních škol z celé 

republiky. Žáci měli kreslit návrhy medailonku ke Dni matek. Vítězný návrh se pak měl stát předlohou pro medailonek ražený v České mincovně. 

Vítězem soutěže se stal 13-ti letý Jakub Rusnáček z Vítkova u Ostravy. „Do soutěže mě přihlásila paní učitelka, protože mě hodně baví kreslení. A nevím, 

jak mě to napadlo, prostě jsem se podíval na své ruce a viděl jsem srdíčko. Obkreslil jsem a bylo hotovo,“ přiblížil nám, jak vznikl jeho návrh. Jsou na něm 

dlaně svírající srdce a nad nimi jednoduchý nápis: Mámě. Slavnostní ražba proběhla na konci února. Do mincovny přijel Jakub příznačně se svojí maminkou. 

Nejdříve se podíval do výrobního provozu, kde se seznámil s náročností procesu, jímž musel jeho návrh projít, než se z něj stal stříbrný medailonek. Poté si 

mohl stoupnout za lis. „Strašně moc dobrý pocit, prostě nemůžu to ani vyjádřit, je to prostě úžasné. Ta ražba byla nádherná, jak jsem držel ty čudlíky, 

no prostě super,“ svěřil se poté, co si první medailonek sám vyrazil. Této pocty se dostane opravdu málokomu. Možná zase dalšímu vítězi výtvarné soutěže, 

kterou už v mincovně připravujeme. 

 
 

Obchodní sdělení: 

Zlatá investiční medaile s motivem 1000Kč bankovky František Palacký – emise posunuta na měsíc duben. 

 

© Česká mincovna, a.s. 2012 

 


