
 

 

Vážení přátelé a příznivci České mincovny, 

v úvodu mi dovolte, abych Vám jménem svým a také celé České mincovny popřál všechno nejlepší do Nového roku. Věřím, že 

i letos Vám budeme přinášet radost z nových emisí a potěšení z kvalitní drobné plastiky, která díky nadání českých výtvarníků 

právem požívá uznání po celém světě. 

Hned v lednu Vás potěšíme unikátní mincí věnovanou 100. výročí spuštění na vodu a potopení legendárního Titaniku. 

Mince ponese nominál v dolarech, bude mít oválný tvar a bude kolorována. 

Také Česká národní banka všechny z nás potěší hned z kraje roku emisí první letošní stříbrné 200 Kč mince s motivy Rudolfa II. 

Rovněž tradičně se v lednu objeví sady oběžných mincí v kvalitě standard – letos jsme jednu věnovali Moravskoslezskému kraji 

a druhou je opět sada k narození dítěte. 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 

  



Přehled nových ražeb 

Dukátová řada ČR 2012 Pověsti České - sada 4 medailí (i jednotlivě) 

     

Stříbrné mince a zlatá medaile k 400. výročí úmrtí Rudolfa II 

    

Sady oběžných mincí 2012 

      

Moravskoslezský kraj    Narození dítěte 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/sady/dukatova-rada-cr-2012-povesti-ceske-sada-4-medaili-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/leden-2012/jednodukat-cr-2012-povest-o-bivoji-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/leden-2012/dvoudukat-cr-2012-povest-o-horymirovi-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/leden-2012/petidukat-cr-2012-povest-o-chodech-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/emisni-plan-2012/leden-2012/desetidukat-cr-2012-povest-o-bruncvikovi-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-rudolf-ii
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-rudolf-ii
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlata-puluncova-medaile-400-vyroci-umrti-rudolfa-ii-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlata-puluncova-medaile-400-vyroci-umrti-rudolfa-ii-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/sady/sada-obeznych-minci-2012-moravskoslezsky-kraj-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/sady/sada-obeznych-minci-2012-narozeni-ditete-stand


Stříbrná mince 2012 centů - 100 let od zkázy Titanicu 

 

Svatební dukát a tolar 2012 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/investicni-stribro/smart-mince/stribrna-mince-2012-centu-100-let-od-zkazy-titanicu-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/investicni-stribro/smart-mince/stribrna-mince-2012-centu-100-let-od-zkazy-titanicu-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/svatebni-dukat-2012-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/darky/medaile/svatebni-tolar-2012-proof


Novinky 

Stříbrná mince 2012 centů – 100 let od zkázy Titaniku 

 

Originální mince s originálním zdobením a originálním nominálem. 

Royal Mail Steamer Titanic byl zaoceánský parník, zkonstruovaný pro osobní dopravu mezi Anglií a Spojenými státy. Na svoji první plavbu se vydal s 1300 

pasažéry a 900 členy posádky na palubě. Luxusní loď společnosti White Star Line, pokládaná za nepotopitelnou, však narazila během své první plavby 

na ledovec a v noci ze 14. na 15. dubna roku 1912 se potopila. Zachránilo se pouze 700 lidí. 

Stříbrná mince ražená v novozélandské licenci má na averzní straně vyobrazen Titanik plující po moři, z něhož vystupují ledové kry. Kompozici doplňuje 

portrét a jméno královny Alžběty, nominál 2012 centů a název země Nový Zéland. Pozadí této strany mince je zpracováno barevným vitrážovým způsobem 

využívajícím nový prvek – kolorování. Na reverzní straně je umístěna kompozice složená z předmětů vylovených z moře – kompasu, lodního lístku a zvonu. 

Letopočty 1912, 2012 a dvoujazyčný opis po obvodu mince vyjadřují 100. výročí zkázy Titaniku. 

Není bez zajímavosti, že na území Nového Zélandu se jedná o platnou nominální minci. 

Materiál Ag 999 Provedení proof 

Hrana hladká Hmotnost 31,10 g 

Autor ak. soch. Zbyněk Fojtů Limitovaný náklad 2012ks 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/investicni-stribro/smart-mince/stribrna-mince-2012-centu-100-let-od-zkazy-titanicu-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/investicni-stribro/smart-mince/stribrna-mince-2012-centu-100-let-od-zkazy-titanicu-proof


 Stříbrná 200Kč mince Rudolf II. 

 

Císař sběratel, mecenáš vědy a umění, ale i alchymie a magie.  

Stříbrná dvousetkorunová mince připomínající 400. výročí úmrtí císaře a krále Rudolfa II. je v pořadí první z pětice dvousetkorunových mincí vydávaných 

Českou národní bankou v roce 2012. Umělecký návrh vzešel z celostátní anonymní soutěže vyhlášené ČNB, jejímž vítězem se stala ak. soch. Majka 

Wichnerová. 

Na averzní stranu mince autorka umístila kompozici složenou z pěti prvků. Hlavním motivem je podobizna Rudolfa II. na koni podle rytiny Ägidia Sadelera. 

Pod kopyty vzpínajícího se koně je vyobrazena Praha dle dobové rytiny z roku 1606 s nápisem „Praga“. Nad panoramatem Prahy je iniciála císaře Rudolfa II., 

která je převzata z pozlacené mříže vysokého okna první zvonice jižní věže katedrály sv. Víta. Kompozici ukončuje medailon lva z portálu, který vede 

z Vladislavského sálu do kaple Všech svatých na Pražském hradě. V opisu je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a nominál „200 Kč“. Reverzní stranu zdobí 

portrét císaře Rudolfa II. s vavřínovým věncem dle rytiny Ä. Sadelera z roku 1609. Pod portrétem je císařův podpis a letopočty určující 400. výročí jeho úmrtí 

– 1612 a 2012. Nad letopočtem v pozadí portrétu je naznačena habsburská orlice, v opisu název Rudolf II. 

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 ak. soch. Majka Wichnerová 

 

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


Zlatá půluncová medaile 400. výročí úmrtí Rudolfa II. 

 

Rudolf II. –  císař římský, král český, uherský a chorvatský. 

Během panování Rudolfa II. Habsburského (18. 7. 1552) se Praha stala centrem evropské politiky a významným střediskem vědeckého a uměleckého života. 

Byl bezpochyby jedním z nejvýznamnějších evropských panovníků, jehož doba a osobnost je dodnes opředena mnohými záhadami, nejasnostmi a legendami. 

Rudolf II., velkorysý mecenáš věd a umění, ale i černé magie, hledač univerzálních pravd o životě a světě, zemřel 20. ledna 1612. Pamětní medaile 

je připomínkou 400. výročí jeho úmrtí. 

Na averzní straně je vypodobněn vladař v dobovém pozdně renesančním oděvu. Portrét je doplněn opisem s jeho jménem a letopočty úmrtí (1612) a 400. 

výročí (2012). Reverzní strana zobrazuje heraldická znamení Svaté říše římské a Království českého. Ztvárnění obou zvířat v pohybu zároveň odkazuje 

na tradiční pojetí symboliky orla jako krále vzduchu a lva jako krále na zemi. Kompozice je doplněna osobním monogramem panovníka a v opise jeho 

devizou "F (FULGET):C (CAESARIS):ASTRUM" v překladu "Nechť září hvězda císařova". 

Materiál Au 999,9 Průměr 28 mm 

Hmotnost 15,56 g Provedení proof 

Hrana hladká, číslovaná Limitovaný náklad 200ks 

Autor ak. soch. Ivan Řehák     

 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlata-puluncova-medaile-400-vyroci-umrti-rudolfa-ii-proof
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/zlata-puluncova-medaile-400-vyroci-umrti-rudolfa-ii-proof


Sada oběžných mincí 2012 Moravskoslezský kraj 

 

Ročníková sada oběžných mincí 2012 věnovaná Moravskoslezskému kraji. 

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 zajímavých míst kraje 

s popisky. Originální žeton z materiálu Nordic Gold je dílem absolventky Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, Petry Kobrlové, DiS. 

Moravskoslezský kraj s hlavním městem Ostravou ležící na severovýchodě České republiky tvoří z větší části České Slezsko a zčásti severní Morava. 

Kraj je územím s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou, zejména energetikou, hutnictvím, strojírenstvím a těžbou uhlí. V důsledku historicky vzniklé 

průmyslové výroby se jedná o kraj se silně zatíženým životním prostředím, vysokou hustotou obyvatelstva a také nezaměstnaností. Horské masivy Jeseníků 

a Beskyd i přilehlé Valašsko však nabízejí jedinečné turistické trasy, jež vedou většinou nepříliš náročným terénem a umožňují neopakovatelné výhledy 

do kraje. Hlavním magnetem tohoto svébytného kraje je však jedinečný kolorit dřevěných staveb a folklór – tradiční řemeslná výroba, lidové zvyklosti 

a obyčeje. Na území kraje se kromě CHKO Jeseníky nachází také CHKO Podyjí a CHKO Beskydy. 

Na averzní straně žetonu, která je věnována Ostravě, jsou vyobrazeny nejznámější památky města – dominující radnice, kostel Panny Marie Královny 

v ostravské části Mariánské hory, Stará radnice, kde se dnes nachází muzeum, dále těžní věž dolu Landek a katedrála Božského spasitele. V pozadí se 

objevuje obrys Vítkovických železáren přezdívaných také „Ostravské Hradčany“. V horní části je motiv doplněn městským znakem a po celém obvodu 

opisem. Reverzní strana žetonu je věnována městu Opava. V popředí je vyobrazena městská radnice, za ní se nachází Slezské zemské muzeum, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Vojtěcha. V horní části je vedle radniční věže umístěn městský znak. Motiv této strany uzavírá opis. 

Limitovaný náklad 10 000 kusů. 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/sady/sada-obeznych-minci-2012-moravskoslezsky-kraj-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/sady/sada-obeznych-minci-2012-moravskoslezsky-kraj-stand


Sada oběžných mincí 2011 Narození dítěte 

 

Vítej na světě aneb vhodný dárek pro miminka a jejich maminky i tatínky. 

Ročníková sada oběžných mincí k narození dítěte 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 „knížečce“. Titulní stranu nesoucí 

název „Vítej na světě“ a podtitul „Sada mincí, aneb čím platili tatínek s maminkou“ dotváří motiv hraček ve čtvercovém výřezu. Alternativně je však možné 

ji nahradit fotografií dítěte, kterou si dodá zákazník. Oběžné mince roku 2012 vložené ve skládačce doplňuje originální žeton z materiálu Nordic Gold. 

Na averzní straně  je vyobrazeno dítě, ležící na bříšku na přebalovacím pultu, s napřaženou ručičkou a chrastítkem. Motiv uzavírá opis „k narození dítěte“. 

Na reverzní straně je kompozice hraček, doplněná v opise letopočtem „2012“. Na vnitřní stranu zadního listu skládačky je možné zapsat do rubriky 

„Můj první den“ údaje o dítěti – jméno, datum narození, hmotnost, délku, barvu očí, barvu vlasů a věnování nebo vzkaz. 

Limitovaná emise 10 000 kusů. 

 

© Česká mincovna, a.s. 2012 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/sady/sada-obeznych-minci-2012-narozeni-ditete-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/sady/sada-obeznych-minci-2012-narozeni-ditete-stand

