
 

 

Vážení sběratelé, vážení zákazníci, 

na prahu května Vás opět oslovujeme s nejnovější porcí zajímavých ražeb, na které se tento měsíc můžete těšit. 

Jako hlavní téma mezi novými ražbami bych uvedl velmi limitovanou emisi vysokohmotnostních medailí s Václavem Havlem. 

Ano, rozsah zájmu o březnovou emisi nás přiměl k vydání exklusivní řady kilogramových zlatých a stříbrných verzí doplněných 

o 500 gramovou variantu v platině. Všechny tři medaile připravíme v limitovaném počtu 10 ks, medaile budou číslovány. 

Pořadové číslo 001 ve všech kovech najde svého majitele formou přímé aukce, která se uskuteční v polovině října.Výtěžek z prodeje 

bude stejně jako u předchozích emisí kompletně předán Nadaci VIZE 97. 

Z dalších nových titulů bych ještě vyzdvihnul sadu oběžných mincí s motivy nadcházejícího mistroství Evropy ve fotbale a tradiční 

květnové ražby zlatých investičních medailí o váze 40dukátu a 100dukátu. 

Nabídka je pestrá, věřím, že i tento měsíc své sbírky o některý z nových titulů obohatíte. 

.Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

  



Přehled nových ražeb 

Medailonek ke Dni matek 

 

Zlatý 100dukát Vladislava II. 

 

Zlatý 40dukát Přemysla Otakara I. 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/den-matek
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-100dukat-vladislava-ii-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-40dukat-premysla-otakara-i-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-100dukat-vladislava-ii-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-100dukat-vladislava-ii-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-40dukat-premysla-otakara-i-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-40dukat-premysla-otakara-i-stand


Zlaté 5000Kč mince Barokní most v Náměšti nad Oslavou 

 

Zlaté a stříbrné medaile Hrad Rabí 

 

Stříbrná medaile Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-mince-barokni-most-v-namesti-nad-oslavou
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-rabi
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/stribrna-medaile-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale-2012-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-mince-barokni-most-v-namesti-nad-oslavou
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-mince-barokni-most-v-namesti-nad-oslavou
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-rabi
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/medaile-hrad-rabi
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/stribrna-medaile-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale-2012-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/stribrna-medaile-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale-2012-proof


Sada čtyř zlatých medailí Šlechtický rod Vartenberků 

 

Investiční medaile Václav Havel 

 

 

 

Zahraniční investiční mince 

Zlaté investiční mince Wiener Philharmoniker 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/sada-4-zlatych-medaili-slechticky-rod-vartenberku-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-philharmoniker
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/sada-4-zlatych-medaili-slechticky-rod-vartenberku-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/sada-4-zlatych-medaili-slechticky-rod-vartenberku-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/sada-4-zlatych-medaili-slechticky-rod-vartenberku-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/sada-4-zlatych-medaili-slechticky-rod-vartenberku-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/sada-4-zlatych-medaili-slechticky-rod-vartenberku-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-philharmoniker
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-philharmoniker
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-philharmoniker
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-philharmoniker
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-philharmoniker


Zlaté investiční mince Maple leaf 

 

Zlaté investiční mince Austrálie - klokan 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie


Zlatá a stříbrná investiční mince 500 Dollars J.V. Bering 

 

 

Exotické mince 

Sada dvou investičních mincí 10 Dollars J.V.Bering 

 

 

Stříbrná investiční mince 15 CAD Drak v lotosovém květu 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-j-v-bering
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/exoticke-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/exoticke-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-j-v-bering
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-j-v-bering
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-j-v-bering
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-j-v-bering
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/exoticke-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/exoticke-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/exoticke-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/exoticke-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/exoticke-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/exoticke-mince


Novinky 

Medailonek ke Dni matek  

 

Den, kdy si připomeneme všechnu péči a starostlivost, kterou nám nejen v dětství poskytly naše maminky, se blíží. Letos připadá na 13. května. Nezapomeňte 

také poděkovat, třeba stříbrným medailonkem z České mincovny. 

Medailonek byl letos vyražen na motivy návrhu výherce dětské výtvarné soutěže, žáka Základní školy ve Vítkově, Jakuba Rusnáčka. 

Materiál Ag 999,9 Průměr 20 mm 

Hmotnost 2,2 g Provedení proof 

Hrana hladká Limitovaný náklad náklad není limitován 

Autor 
 

averz - Jakub Rusnáček 

reverz - ak. soch. Majka Wichnerová 
    

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/den-matek
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/den-matek


Zlatý 100dukát Vladislava II.  

 

Vladislav II. získal královský titul za věrné služby císaři. 

Vladislav II. (cca 1110 – 18. ledna 1174), nejstarší syn Vladislava I. a Richenzy z Bergu, byl od roku 1140 český kníže a od roku 1158 do roku 1172 druhý 

český král z rodu Přemyslovců. 

Dlouhá Vladislavova vláda přinesla českým zemím nemalý rozkvět. Jeho rodinné a politické styky se zahraničím otevřely cestu bohatým kulturním vlivům, 

které přicházely do Čech ze západu. Na počátku Vladislavova panování se v Čechách usadily tzv. reformované řády, premonstráti a cisterciáci, později 

i johanité. Byla založena řada klášterů (Strahov, Plasy, Pomuk, Želiv, Doksany). V Praze nechal Vladislav II. v letech 1160–1172 postavit kamenný most, 

který byl pojmenován Juditin po jeho druhé ženě Juditě (Jutě) Duryňské, z jejíhož popudu vznikl. 

Na averzní straně je vyobrazena idealizovaná figura Vladislava II. na koni, jež je inspirována mincovním reliéfem na dobových denárech. Autor návrhu zvolil 

právě tuto pozici, neboť Vladislav II. byl spíše bojovník. Za své úspěchy, zejména za svůj královský titul, vděčil právě vojenské pomoci opakovaně 

poskytované císaři. 

Motiv reverzní strany medaile je inspirován královou pečetí. Obsahuje reliéf se sv. Václavem na trůně a latinským nápisem, jenž je překládán jako: „Mír krále 

Vladislava v rukou sv. Václava“. Tento nápis se opakuje u dalších přemyslovských panovníků a střídají se jen jména aktuálních vládců. Jedná se o důležitou 

státotvornou tezi, a to že ranému českému státu vládne věčný panovník na nebesích sv. Václav a panující kníže nebo král v jeho jménu zemi spravuje. 

Tato idea se poprvé objevuje právě za Vladislava II. 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-100dukat-vladislava-ii-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-100dukat-vladislava-ii-stand


Materiál Au 999,9 Průměr 65 mm 

Hmotnost 348,50 g Provedení standard 

Hrana hladká Limitovaný náklad 100ks 

Autor ak. soch. Michal Vitanovský     

 

 

Zlatý 40dukát Přemysla Otakara I.  

 

On se zasloužil o vzestup a svobodu české země. 

Přemysl Otakar I. (německy Ottokar I. Přemysl; asi 1155/1167? – 15. prosince 1230) byl český kníže a třetí český král (1198–1230) z rodu Přemyslovců. 

Jako prvnímu českému králi se mu podařilo dědičně zajistit královský titul i pro potomky. Tento skvělý diplomat se řídil heslem „účel světí prostředky“, 

ale zároveň uměl použít sílu všude tam, kde to považoval za nutné. S tímto přístupem slavil úspěchy v budování vztahu českého království vůči říši 

i upevňování pozice krále uvnitř země. Za své dlouhé vlády položil základy stabilního českého státu, na kterých stavěli jeho následovníci. Na averzní straně 

je vyobrazena polopostava Přemysla Otakara I., inspirovaná opukovým reliéfem z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě a královou majestátní pečetí. 

Motiv reverzní strany medaile je inspirován podobně jako u 100dukátu královou pečetí. Obsahuje reliéf se sv. Václavem na trůně a latinským nápisem, který 

využívá nebeské autority sv. Václava, v jehož jménu král Přemysl Otakar I. drží české království. Světce doplňují detaily ze zmíněného reliéfu s klečícím 

králem. 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-40dukat-premysla-otakara-i-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/zlaty-40dukat-premysla-otakara-i-stand


Materiál Au 999,9 Průměr 50 mm 

Hmotnost 139,50 g Provedení standard 

Hrana hladká Limitovaný náklad 100ks 

Autor ak. soch. Michal Vitanovský     

 

 

Zlaté 5000Kč mince Barokní most v Náměšti nad Oslavou  

 

Mosty jako symbol spojení. 

Počínaje rokem 2011 začala Česká národní banka emitovat zlaté pamětní mince s nominální hodnotou 5000 Kč v novém cyklu, jehož tématem jsou mosty 

České republiky. Zatímco první z nich byla věnována gotickému mostu v Písku, druhá renesančnímu mostu ve Stříbře, třetí v pořadí zobrazuje barokní most 

v Náměšti nad Oslavou. 

Po pražském Karlově mostě je barokní most v Náměšti nad Oslavou druhou největší mostní stavbou v ČR s nejbohatší sochařskou výzdobou. Cenný 

je především svou ucelenou galerií dvaceti světců. Most dal v roce 1737 vystavět vlastník náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enckenvoirtu, 

jak připomíná pamětní deska umístěná na této stavbě. Jeho dědicové Marie Františka a Hanuš Leopold z Kufštejna, zbožní katolíci, nechali most vyzdobit 

dvaceti sochami svatých. Hlavním autorem náměšťského figurálního souboru je Josef Winterhalter (8 soch a další 4 podle jeho návrhů), 8 soch je od dalších 

moravských autorů. Soubor soch byl dokončen zřejmě v roce 1744, kdy byl v srpnu na mostě vysvěcen. 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-mince-barokni-most-v-namesti-nad-oslavou
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-mince-barokni-most-v-namesti-nad-oslavou


Stejně jako v předešlých případech byl výtvarný návrh mince vybrán v celostátní anonymní soutěži. Autorem vítězného návrhu se stal výtvarník MgA. Martin 

Dašek díky vkusnému zobrazení mostu a vyvážené kompozici obou stran.  

 

Všechny mince cyklu „Mosty České republiky“ jsou vyrobeny ze zlata o ryzosti 999,9, váží 15,55 g a jejich průměr činí 28 mm. Mince se vydávají ve dvojím 

provedení ražby – ve standardní kvalitě, kde je celá plocha mince stejně leštěna, a ve špičkové kvalitě s leštěným mincovním polem a matovaným reliéfem. 

 

Na averzní straně je zachycen most z dálky, doplněn trojicí heraldických zvířat a nápisem v řádcích ČESKÁ REPUBLIKA – MOSTY a nominál 5000 KČ. 

Reverzní stranu zaujímá detailní pohled na most s vápencovými sochami, který je doplněn nápisem v řádcích BAROKNÍ MOST  V NÁMĚŠTI NAD 

OSLAVOU – 2012. 

 

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy s popisem mince a jejím plastickým vyobrazením. 

 

Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,55 g Provedení standard / proof 

Hrana vroubkovaná Balení Červená plastová etue, kapsle 

Autor MgA. Martin Dašek     

 

Zlaté a stříbrné medaile Hrad Rabí 

 

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


Hradní zřícenina s bohatou historií a živou současností. 

Největší hradní zříceninou v Čechách je hrad Rabí. Patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť prodělal řadu přestaveb a dostaveb. 

Nejstarší částí hradu z doby po roce 1300 je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. Na přelomu 14. a 15. století vznikly další obytné 

a hospodářské budovy, hrad byl opevněn druhým předhradím. V poslední stavební fázi bylo vybudováno rozsáhlé dělostřelecké opevnění s baštami. 

Hrad Rabí byl založen patrně již ve 13. století. O prvních majitelích hradu však neexistují žádné písemné zmínky. Nejnovějším předpokladem historiků 

je situování románského základu hradu jako nejsevernější část državy hrabat z Bogenu a později Wittelsbachů. Až koncem 13. století se toto území 

pravděpodobně stalo opět součástí českého státu. Usuzuje se, že v té době hrad, stále ještě v podobě pouze obytně-obranné věže, získali páni z Velhartic, 

donedávna považovaní za zakladatele hradu. Prvními písemně doloženými majiteli (soudním spisem z roku 1380) byli Švihovští z Rýzmberka. Tento rod 

vlastnil Rabí skoro 200 let, během nich byl hrad vybudován do své konečné podoby. Na averzní straně vidíme celý komplex hradu Rabí, který je doplněn jeho 

názvem v opisu na ozdobné stuze. Na reverzní straně je vyobrazeno torzo rytíře v heraldické přilbě, jenž svým mečem ochraňuje rodový znak. V opise 

je umístěn název rodu majitelů – Švihovští z Rýzmberka. 

Materiál Au 999,9 / Au 999,9 / Ag 999,9 Průměr 22mm / 37 mm / 37mm 

Hmotnost 7,78 g / 31,10 g / 31,10 g Provedení proof 

Hrana hladká Limitovaný náklad 250ks / 150 ks / 500ks 

Autor Studenti VOŠ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stříbrná medaile Mistrovství Evropy ve fotbale 2012  

 

České mužstvo bude přitom - EURO 2012. 

Mistrovství Evropy ve fotbale, v poslední době také označované zkratkou EURO a rokem konání (např. EURO 2008), je hlavní fotbalovou soutěží národních 

týmů mužů ve federaci UEFA. Hraje se každé 4 roky od roku 1960. Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 se bude konat v Polsku a na Ukrajině od 8. června 

do 1. července 2012. Tyto pořadatelské země byly zvoleny na zasedání výkonného výboru UEFA v Cardiffu 18. dubna 2007, když porazily další kandidáty – 

Itálii a společné pořadatelství Chorvatska a Maďarska. Čeští fotbalisté se na mistrovství Evropy utkají s Ruskem, Řeckem a domácím Polskem. Všechna 

utkání základní skupiny odehrají ve Vratislavi, kam je to z Prahy přibližně tři sta kilometrů. Stříbrná medaile je dílem Mgr. Petra Horáka.  

Na averzní straně medaile je vyobrazen stylizovaný fotbalista v pohybu, doplněn textem po obvodu. Reverzní stranu zaujímá logo Fotbalové asociace České 

republiky, okrajový dekor spojuje obě strany medaile.  

Materiál Ag 999,9 Průměr 34 mm 

Hmotnost 16,00 g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 500ks 

Autor Mgr. Petr Horák     

 

 
 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/stribrna-medaile-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale-2012-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/kveten-2012/stribrna-medaile-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale-2012-proof


Sada čtyř zlatých medailí Šlechtický rod Vartenberků  

 

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. 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. 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/sada-4-zlatych-medaili-slechticky-rod-vartenberku-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/sada-4-zlatych-medaili-slechticky-rod-vartenberku-proof


Materiál Au 999,9 Průměr 16 mm 

Hmotnost 3,11 g Provedení proof 

Hrana hladká Limitovaný náklad 500ks 

Autor ak. soch. Majka Wichnerová     

 

 

Investiční medaile Václav Havel  

 

Hold prvnímu českému prezidentovi. 

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 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-medaile-vaclav-havel


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. 

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“. Medaile vznikla ve spolupráci s nadací Dagmar 

a Václava Havlových - VIZE 97. Medaile s pořadovým číslem 1 bude předmětem dražby.  

Materiál Au 999,9 / Pt 999 / Ag 999 Průměr 85 mm / 85 mm / 90 mm 

Hmotnost 1000 g / 500 g / 1000 g Provedení standard 

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 10ks / 10ks / 10ks 

Autor 
 

averz - ak. soch. Jiří Dostál 

reverz - Mgr.A Jan Hásek 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zahraniční mince 

Česká mincovna přidává v letošním roce do svého portfolia také světově proslulé investiční mince ražené v zahraničních mincovnách. Jedná se o trojici 

rakouských, kanadských a australských mincí Wiener Philharmoniker, Maple Leaf a Australian Kangaroo. Tuto trojici doplňuje zdařilá sada J. V. Bering 

od Hamburgische Münze a stříbrná mince Drak v lotosovém květu od Royal Canadian Mint. 

 

Investiční mince - Wiener Philharmoniker  

  

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zahranicni-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-philharmoniker
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-philharmoniker


Investiční mince Maple leaf 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/investicni-mince-maple-leaf


Investiční mince Austrálie - klokan 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/zlate-investicni-mince-australie


Zlatá investiční mince 500 Dollars J.V.Bering proof 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/exoticke-mince/zlata-investicni-mince-500-dollars-j-v-bering-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/exoticke-mince/zlata-investicni-mince-500-dollars-j-v-bering-proof


Exotické mince 

Sada dvou investičních mincí 10 Dollars J.V.Bering proof | Stříbrná investiční mince 15 CAD Drak v lotosovém květu proof | Stříbrná 

investiční mince 500 Dollars J.V. Bering proof | Zlatá investiční mince 500 Dollars J.V.Bering proof 

 

 

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/exoticke-mince
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/exoticke-mince


Zajímavosti 

Investiční rádce 

 

Nově najdete na stránkách České mincovna rubriku „Investiční rádce“, ve které budeme pravidelně uveřejňovat články týkající se investování do drahých 

kovů. Najdete zde i odkazy na zajímavá média a porovnání s dalšími investičními nástroji. S prvním komentářem přišly v úterý 24. dubna Hospodářské 

noviny, které polemizují o potenciálu růstu cen zlata a upozorňují na současnou stagnaci ceny, která vybízí ke koupi. I na trhu drahých kovů platí, že dobrý 

investor nakupuje, když ceny klesají a všichni prodávají a prodává, když ceny rostou a všichni nakupují. 

 

 Česká mincovna na veletrhu Money Expo 

 

Česká mincovna se zúčastnila veletrhu Money Expo, který se uskutečnil od pátku 20. dubna do neděle 22. dubna v pražském Top Hotelu. Na stánku České 

mincovny byla k vidění mimo jiné i kompletní sada dosud vydaných investičních medailí inspirovaných českými bankovkami. Takto pohromadě 

měla veřejnost šanci shlédnout sadu vůbec poprvé 

http://www.mint.cz/cs/investicni-zlato/investicni-radce


Třídenní veletrh měl na programu bohatý program přednášek a workshopů, které se týkaly investování. Návštěvníci shlédli prezentace týkající se investování 

do akcií, dluhopisů, ale i do luxusních jacht nebo investičního vína. Nechyběla ani velká přednáška na téma „Zlato přežije i Vás“ v podání ředitele České 

mincovny Radka Šulty a dva workshopy pro zájemce o bližší seznámení s výhodami investování do zlata. 

Pražský veletrh Money Expo je významným tuzemským veletrhem, jehož hlavním mottem je „Každý, kdo se zajímá o své peníze, nesmí na Money Expo 

chybět.“

 

Slavnostní ražba kilogramové investiční medaile František Palacký 

Česká mincovna vydala letos v dubnu další, v pořadí již třetí, zlatou kilogramovou medaili inspirovanou českými bankovkami. Předlohou se v letošním roce 

stala tisícikorunová bankovka s Františkem Palackým. Grafický návrh a sádrový model zpracovali opět v tandemu akademický malíř Oldřich Kulhánek 

a akademický sochař Vladimír Oppl. 

V momentě slavnostní ražby bylo již 29 z celkového nákladu 100 kusů rezervováno. O tyto medaile je zájem především v řadách sběratelů - investorů, kteří 

si navykli sbírat pravidelně. „Kdo má doma Masaryka s Destinnovou, pravděpodobně neodolá a dokoupí i Palackého, příští rok budeme pokračovat Boženou 

Němcovou a sérii plánujeme dotáhnout až do poslední, osmé medaile v pořadí. Tou bude v roce 2017 portrét Přemysla Otakar II., který zdobil dvacetikorunu, 

dnes již staženou z oběhu.“ sdělil novinářům obchodní ředitel Tomasz Surdy. „Kompletní série se stane unikátem s velkou finanční ale i uměleckou 

a historickou hodnotou.“ doplnil. 

 

© Česká mincovna, a.s. 2011 

 


