
 

Vážení obchodní přátelé, 

se začátkem dubna k Vám míří další číslo našeho mincovního zpravodaje shrnující vše podstatné, co se v našem světě během nejbližších týdnů odehraje. 

Březen byl pro nás výjimečný, ražba medailí k uctění památky Václava Havla přinesla naprosto nečekaný zájem sběratelů a také 

široké české a mezinárodní veřejnosti. Jsme rádi, že díky Vám všem budeme moci Nadaci VIZE 97 předat pomyslný šek na velmi 

významnou částku. Medaile jsou stále v prodeji, i když do emisního limitu jich mnoho nezbývá. 

V dubnu se můžete opět těšit na bohatou nabídku, dočkají se zejména investoři a milovníci umění akad. malíře Oldřicha Kulhánka. 

Již 12. 4. 2012 totiž vyjde další zlatá kilogramová medaile z cyklu bankovek České republiky. Tentokrát půjde o ztvárnění motivů 

z 1000 Kč bankovky s Františkem Palackým. Emise je tradičně limitovaná počtem 100 ks a je doprovázená grafickým listem 

s vlastnoručním podpisem mistra Kulhánka. 

Nabídku investičních medailí doplní také druhý titul ze série Statutární města České republiky. Kilogramovou a půlkilogramovou 

stříbrnou medaili tentokrát ozdobí motivy statutárního města Chomutova. 

Děkuji Vám za trvalou přízeň a těším se na další vydání našeho zpravodaje. 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

  



Novinky 

Stříbrná 200Kč mince Založení Junáka 

Skautské století. 

Junák, svaz skautů a skautek, je největší skautská a mládežnická organizace v České republice. Stříbrná dvousetkorunová mince připomínající 100. výročí 

založení Junáka je v pořadí třetí z pětice dvousetkorunových mincí vydávaných Českou národní bankou v roce 2012. Umělecký návrh vzešel z celostátní 

anonymní soutěže vyhlášené ČNB, jejímž vítězem se stal akademický sochař Zbyněk Fojtů. 

Česká mincovna razí mince pro ČNB ze stříbra o ryzosti 0,925. Běžné a špičkové provedení se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí 

špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká, zatímco mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 

31 mm, hmotnost 13 g a síla 2,35 mm. 

Na averzní stranu mince autor umístil kompozici složenou z junáckých symbolů. Motiv je v opisu doplněn textem „ČESKÁ REPUBLIKA“ a nominální 

hodnotou mince „200 Kč“. Reverzní stranu zaujímá portrét zakladatele organizace A. B. Svojsíka, text „ZALOŽENÍ JUNÁKA“ a letopočty „1912– 2012“. 

Ke každé minci se dodává katalogová karta bílé barvy, 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  ak. soch. Zbyněk Fojtů 

 

Zlatá investiční medaile s motivem 1000 Kč bankovky František Palacký 

Hold zakladateli českého dějepisectví. 

Medaile je třetí ze série „České bankovky na českých medailích“. Je doplněna grafickým listem s portrétem Františka Palackého, který je 

číslován a signován autorem, akademickým malířem Oldřichem Kulhánkem. Medaile tak spojuje sochařské, výtvarné a rytecké umění. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-junaka
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlata-investicni-medaile-s-motivem-1000-kc-bankovky-frantisek-palacky-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-zalozeni-junaka


František Palacký, český historik a politik, spisovatel a organizátor veřejného, kulturního a vědeckého života v Praze, se narodil roku 1798 

v Hodslavicích. Po studiích v Bratislavě a ve Vídni se stal se archivářem hraběte Šternberka v Praze a roku 1839 byl jmenován historiografem 

Království českého. Jako přední organizátor českého národního života se zasloužil o založení Matice české, zřízení časopisu Vlasteneckého 

muzea, podpůrného spolku Svatobor a Národního divadla. Jeho životním dílem jsou Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, v nichž 

vyvrcholila česká historická věda 19. století. Roku 1876 v Praze František Palacký umírá. 

Averzní straně vévodí portrét Františka Palackého, vedle něhož je umístěna číslice 1000 a jméno v opisu v levé části medaile. Na reverzní straně 

medaile je vyobrazena velká orlice – symbol Moravy a Slezska. Tělem a křídly orlice prolíná silueta kroměřížského zámku, kde se Palacký 

zúčastnil v roce 1848 zasedání ústavodárného říšského sněmu habsburské monarchie. 

Materiál  Au 999,9 Průměr  85 mm 

Hmotnost  1000g Provedení standard 

Hrana  hladká Limitovaný náklad 100 ks, číslováno  

Autor  Ak.mal.O.Kulhánek   Ak.soch.V.Oppl     

 

    

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlata-investicni-medaile-s-motivem-1000-kc-bankovky-frantisek-palacky-stand


Stříbrné investiční medaile Statutární město Chomutov 

Stříbro je dosud zanedbávaná investice. 

Česká mincovna pokračuje v tomto roce ve vydávání stříbrných investičních medailí s motivy statutárních měst České republiky. Každoročně jsou emitovány 

dvě, a jelikož statutárních měst je 24, představují medaile kromě výhodné investice i dlouhodobou sběratelskou příležitost. Kompletní sbírka znásobí hodnotu 

jednotlivých kusů. První medaile této řady vydaná v roce 2011 nese motivy města Plzně. Statutární města v České republice jsou města s rozšířenou 

pravomocí, v jejichž čele stojí primátor. Patří k nim hlavní město Praha, všechna krajská města a 11 dalších. Každá z medailí je ražena ve dvou hmotnostních 

provedeních, 1000 g a 500 g. Druhá medaile z této řady je věnována městu Chomutov. 

Na averzní straně je panoramatický pohled na historické centrum Chomutova v kruhové výseči, do něhož zasahuje plasticky ztvárněný kostel Nanebevzetí 

Panny Marie s městskou věží. Motiv je doplněn označením hmotnosti a puncem ryzosti medaile, v pravé části pak názvem města „Chomutov“. Motiv reverzní 

strany je pro celou řadu společný. Z rastru s názvy všech statutárních měst v pozadí vystupuje dominující mapa České republiky. Na mapě jsou vyznačeny 

řeky, pohoří a body, které symbolizují polohu 24 měst. V dolní části je nápis „Statutární města České republiky“. 

Materiál  Ag 999 Průměr  90 mm 

Hmotnost  1000g, 500g Provedení  standard 

Hrana  hladká Limitovaný náklad 
  

150ks / kilová medaile 

 300ks / půlkilová medaile 

Autor  MgA. Miroslav Schovanec DiS.     

 

Replika Kutnohorského tolaru Maxmiliána II. 

Kolekce Hold historickým mincovnám. 

Replika českého tolaru z roku 1577 z kutnohorské mincovny, vytvořená podle originální mince a ražená z trojské unce ryzího stříbra. Představuje standardní 

typ českých stříbrných renesančních obchodních mincí, jejichž výroba byla obnovena po měnové reformě v roce 1573. Výrobky jednotlivých českých 

mincoven z té doby se od sebe odlišovaly jen značkou mincmistra. Jako plnohodnotné platidlo bylo možné tento stříbrný tolar užít v celé Evropě, jeho směnný 

kurs vůči jednotlivým evropským měnám byl proměnlivý. Zvláštností této konkrétní ražby je letopočet (1577), neboť mince byla ražena jménem císaře a krále 

Maxmiliána II., ale až po jeho smrti (1576). 

Na averzní straně je ztvárněna polopostava Maxmiliána II. ve zbroji, s žezlem v ruce a se svatováclavskou korunou na hlavě. Na spodním okraji najdeme 

znaménko mincmistra Jiřího Šatného z Olivetu. Reverzní straně mince dominuje císařský orel s říšskou korunou. Na prsou orla je umístěn štít s českým 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-investicni-medaile-statutarni-mesto-chomutov
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/duben-2012/replika-kutnohorskeho-tolaru-maxmiliana-ii-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-investicni-medaile-statutarni-mesto-chomutov


a uherským zemským znakem; na střed štítu je položen tzv. srdeční štítek s rodovým habsburským erbem. Latinský opis se jménem a titulaturou panovníka 

začíná na horním okraji averzu a přechází na reverzní stranu, proto je třeba jej číst jako jeden celek: MAXIMILIA[NVS] . II . D[EI] . GRA[TIA] . 

EL[ECTVS] . RO[MANORVM] . IM[PERATOR] . S[EMPER] . AV[GVSTVS] . GER[MANIAE] . HV[NGARIAE] . BOHE[MIAE] . E[T]C[ETERA] . 

REX . ARCHID[VX] . AVST[RIAE] . MAR[CHIO] . MO[RAVIAE] . 1577.  

Volně přeloženo: Maxmilián Druhý, z Boží milosti volený císař římský, vždy rozmnožitel říše, král německý, uherský, český a další, arcikníže rakouský, 

markrabě moravský 1577.  

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. odborný garant projektu 

Materiál  Ag 999 Průměr  37 mm 

Hmotnost  31,10 g Provedení  standard 

Hrana hladká s popisem Náklad  1000 ks 

Autor ak. soch. Jan Lukáš 

 

Sada oběžných mincí ME ve fotbale 2012 

Sada nepoužitých oběžných mincí s kolorovaným žetonem. 

Ročníková sada oběžných mincí obsahuje standardní české mince platné v daném roce, které neprošly oběhem. Mince v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 

a 50 Kč jsou spolu s originálním žetonem k dané tematice zataveny do fólie ve čtvercové lakované skládačce ilustrované fotografiemi. Originální žeton 

z materiálu Nordic Gold je dílem Mgr. Petra Horáka. Na averzní straně žetonu je vyobrazen stylizovaný fotbalista v pohybu, doplněn opisy po obvodu. 

Reverzní stranu zaujímá kolorované logo Fotbalové asociace České republiky doplněné dekorem, který tak spojuje obě strany. 

Provedení  standard Náklad  3500 ks 

Autor  Petr Horák     

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/duben-2012/sada-obeznych-minci-me-ve-fotbale-2012-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/duben-2012/replika-kutnohorskeho-tolaru-maxmiliana-ii-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/duben-2012/sada-obeznych-minci-me-ve-fotbale-2012-stand


Zlatý medailonek Strom života 

Symbol, který ochrání váš život. 

Strom života je symbol dokonalosti, úplnosti a harmonie, který se objevuje v různých modifikacích ve všech velkých mytologiích a náboženstvích světa. 

Známý je například Strom světa v severské mytologii. Podle biblické tradice ze Starého zákona stojí Strom života ve středu ráje spolu se Stromem poznání 

dobra a zla. V mýtech symbolizuje ovoce Stromu života duchovní hodnoty - moudrost, lásku, pravdu, duchovní krásu ap. Ti, kdo okusí jeho ovoce, nebo se 

napijí jeho mízy, se stanou nesmrtelní. Motiv se objevuje také v pohádkách, kde nabývá podoby např. stromu se zlatými jablky. Biblický mýtus o Stromu 

života, který po příchodu hříchu přesadil nebeský hospodář do ráje na nebesích, je velice silný. Strom života nese dvanáctero ovoce a i jeho listy slouží 

k uzdravování a ochraně před nemocemi. 

Na averzní straně zlatého medailonku je vyobrazen stylizovaný Strom života v dekorativním stylu. Reverzní strana je doplněna drobným dekorem po obvodu. 

Materiál  Au 585 Průměr  17,5 x 13,1 mm 

Hmotnost  3,00 g Provedení  proof 

Hrana  hladká Náklad  není limitován 

Autor  Luboš Charvát     

 

 

Zajímavosti 

Dagmar Havlová v České mincovně 

Česká mincovna ve čtvrtek 22. března odpoledne vyrazila první pamětní medaile, jejichž cílem je uctít památku loni zesnulého 

prezidenta Václava Havla a zároveň podpořit projekty Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. „Zisk z prodeje chceme použít 

na obnovu kostela sv. Anny, což je náš nadační projekt. Připravujeme také projekt, který bude úzce souviset s Václavem Havlem," 

řekla paní Dagmar Havlová na slavnostním zahájení ražby. Již v den ražby měla nadace z prodeje medailí garantovaný příspěvek půl 

milionu korun. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/duben-2012/zlaty-medailonek-strom-zivota-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/duben-2012/zlaty-medailonek-strom-zivota-proof


Charitativní projekt je výsledkem spolupráce České mincovny s Nadací VIZE 97. Z každé prodané medaile, která ve zlatě stojí 25 000 Kč a ve stříbře 

2000 Kč, dostane nadace 1000 Kč, resp. 400 Kč. Výtěžek z prodeje se může přiblížit k částce až dva milióny korun. Na slavnostní ražbě poděkovala 

paní Havlová prostřednictvím médií všem, kteří si některou z medailí zakoupili nebo zakoupí. Současně tím podpoří nekomerční projekty, které Václav Havel 

inicioval a založil, a které i díky této akci může Nadace VIZE 97 dále rozvíjet podle představ pana prezidenta. 

Hlavním motivem averzní strany pamětní medaile je portrét Václava Havla, motiv reverzní strany zaujímá jeho podpis v opisu doplněný dvojjazyčným 

mottem „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Česká mincovna získala práva užít podpis s typickým srdcem na reverzní straně medaile právě od Nadace 

VIZE 97. O pamětní medaile byl velký zájem, prvních sto zlatých s vyraženým pořadovým číslem bylo rozebráno během několika málo hodin od spuštění 

rezervačního systému. 

Zájem veřejnosti nás vedl k rozhodnutí doplnit řadu medailí vydaných k uctění památky zesnulého prezidenta o vysokohmotnostní ražby v provedení 

kilogramová zlatá, kilogramová stříbrná a půlkilogramová platinová. Ty budou vydány opět ve spolupráci s Nadací VIZE 97 a majitelé této sběratelské rarity 

opět přispějí na její konto. Emisní množství bude striktně omezeno na deset kusů od provedení.

 

Česká mincovna pokřtila v Jáchymově repliku tolaru 

Sedmnáctého března proběhl v Jáchymově slavnostní křest repliky Jáchymovského šlikovského tolaru, který vydala Česká mincovna. 

Součástí křtu byly přednášky, které posluchače seznámily s historií jáchymovské těžby stříbra a ražby mincí. Šlikovský tolar je první 

ze série šesti replik, kterými připomínáme své historické předchůdkyně a vzdáváme tak hold jejich odkazu. 

Repliku pokřtil profesor Petr Vorel, který se stal odborným garantem celé série. Uvedení jáchymovského tolaru jako prvního v řadě nebylo volbou náhodnou. 

„Historický název pro tolarová platidla pochází právě z Jáchymova, název tolar je zkrácenou verzí německého Joachimstaler,“ upřesnil Vorel. Jáchymovští 

mohou být na svou minulost právem hrdí, o historickém významu tohoto města svědčí i fakt, že americký dolar za svůj název vděčí právě jáchymovskému 

tolaru. 

Ražba repliky tolaru je počinem, kterým Česká mincovna vzdává hold svým předchůdcům. Výroba samotné repliky vyžaduje značné úsilí. Aby vůbec vznikla, 

musí se originál mince otisknout do speciální hmoty, která nabobtná a zvětší tak svůj objem. Tento otisk se vylije sádrou a získá se tak zvětšený model. 

Abychom mohli vyrobit nástroje pro ražbu, musí se tento proces několikrát zopakovat. Sádrový model musí být dostatečně velký. Dosáhneme tím naprosté 

autenticity v reliéfu mince. Zákazník tak má jistotu, že replika stoprocentně odpovídá svému předobrazu. Zároveň s každou emisí pořádáme křest ve formě 

akce pro veřejnost, kde k historii mincovnictví promluví odborníci z oboru. Chceme tak Českou mincovnou přivést do regionů mezi její zákazníky. 

V nádherných prostorách renesančního sálu Královské mincovny v Jáchymově se sešlo více jak sto lidí. Po samotném křtu se nejprve dozvěděli o politických 

okolnostech vzniku tolaru v kontextu doby, ve které Jáchymov figuroval jako jedno z nejvýznamnějších evropských nalezišť stříbra. „Svým dopadem by se to 

dalo přirovnat k tomu, kdybychom zde dnes našli bohaté ložisko ropy,“ uvedl svou přednášku profesor Vorel. Ve druhém bloku nastínil RNDr. Michal Urban 

metodu výpočtu hodnoty vytěženého jáchymovského stříbra do dnešních cen. V nich by podle něj dosáhlo hodnoty až 174 miliard korun. Na závěr měli 

možnost návštěvníci shlédnout komentovanou prohlídku muzea.

 

 



Obchodní sdělení: 

 

Stříbrná a postříbřená medaile k OH v Londýně – emise bude posunuta. 

Stříbrná medaile k Výročí vztahu a svatby – emise bude posunuta. 

Zlatý medailon na řetízku Strom života bude mít odlišnou ryzost, než bylo deklarováno v emisním plánu. Vzhledem k výrobním možnostem bude jeho 

ryzost Au 585.

 

© Česká mincovna, a.s. 2011 

 


