
 

 

 

Výběr z nabídky produktů 
 
1) Zlaté cihly a slitky 

2) Stříbrné cihly a slitky 

3) Zlaté zahraniční investiční mince 

4) Stříbrné zahraniční investiční mince 

5) Zlaté investiční mince České mincovny (ČM) 

6) Stříbrné investiční mince České mincovny (ČM) 

7) Zlaté pamětní mince České národní banky (ČNB) 

8) Stříbrné pamětní mince České národní banky (ČNB) 

9) Zlaté mince ČM 

10) Stříbrné mince ČM 

11) Zlaté medaile ČM 

12) Stříbrné medaile ČM 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1) Zlaté cihly a slitky 

Investiční zlatá cihla 

1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 31,1 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g 

 

      

(ilustrační foto) 

 

Investiční zlato o hmotnosti od 1 do 1000 g a ryzosti 999,9/1000. Na každé investiční cihle 

nebo slitku jsou vyraženy údaje – logo vydavatele (Münze Österreich, Argor Heraeus, aj.), 

hmotnost, ryzost kovu, pečeť kvality a výrobní číslo. Cihlička je číslovaná. Slitky o hmotnosti 

od 1 do 100 g jsou ražené a společně s certifikátem jsou zataveny v ochranné fólii. 

Osvobozeno od DPH. 

 

Orientační cena produktu 

od 1 000 Kč do 1 000 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 

https://ceskamincovna.cz/argor-heraeus-1624/


 

 

 

2) Stříbrné cihly a slitky 

Investiční stříbrná cihla 

20 g, 31,1 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g 

 

         

(ilustrační foto) 

 

Investiční stříbro o hmotnosti od 20 do 1000 g a ryzosti 999/1000. Na každé investiční cihle 

nebo slitku jsou vyraženy údaje – logo vydavatele (Münze Österreich, Argor Heraeus, aj.), 

hmotnost, ryzost kovu, pečeť kvality. Stříbrné cihly od 250 do 1000 g jsou lité. 

 

Orientační cena produktu 

od 500 Kč do 20 000 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 

https://ceskamincovna.cz/argor-heraeus-1624/


 

 

 

3) Zlaté zahraniční investiční mince 

Zlatá investiční mince American Eagle 
1/10 oz t, 1/4 oz t, 1/2 oz t, 1 oz t 

 

       

(ilustrační foto) 

Moderní zlaté mince American Eagle se razí od roku 1986 a od té doby se staly jednou 

z nejoblíbenějších investičních zlatých mincí. Averz (líc) mince zdobí motiv orla, který se 

snáší do svého hnízda. Na reverzní straně (rub) mince je vyobrazena kráčející socha 

svobody s rozevlátými vlasy, v levé ruce drží olivovou ratolest, v pravé pochodeň. Vlevo 

dole vidíme Kapitol a nad ním vycházející slunce, jehož paprsky vyplňují pozadí.  

Mince je dodávána v kapsli, bez certifikátu. Složení kovu je 91,67% Au, 3% Ag, 5,33% Cu. 

Osvobozeno od DPH. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 3 000 Kč do 32 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

3) Zlaté zahraniční investiční mince 

Zlatá investiční mince Krugerrand 
1/10 oz t, 1/4 oz t, 1/2 oz t, 1 oz t 

 

       

(ilustrační foto)  

Zlatá investiční mince Krugerrand byla ražena od roku 1967 za účelem rozvoje 

jihoafrického trhu se zlatem. Je považována za první moderní investiční minci 

a se 60 miliony ražených kusů za zdaleka nejlikvidnější zlatou minci na světě. Na averzu (líc) 

mincí je portrét Paula Krugera, zatímco reverzní stranu (rub) zdobí jihoafrický národní 

symbol, vzpínající se Springbok, africká gazela. 

Mince je dodávána v kapsli, bez certifikátu. Složení kovu je Au 916,67 a Cu 83,33. 

Osvobozeno od DPH. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 3 000 Kč do 32 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

3) Zlaté zahraniční investiční mince 

Zlatá investiční mince Australian Kangaroo 
1/10 oz t, 1/4 oz t, 1/2 oz t, 1 oz t 

 

       

(ilustrační foto) 

Zlatá investiční mince AUSTRALIAN KANGAROO je denominována v australských dolarech. 

Známým symbolem Austrálie je klokan (kangaroo), a proto byl zvolen jako hlavní motiv 

australské zlaté investiční mince. Všechny zlaté investiční mince vydané australskou 

mincovnou Perth Mint jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě a platí jako zákonné platidlo.  

Mince je dodávána v kapsli, bez certifikátu. Osvobozeno od DPH. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 3 000 Kč do 32 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

3) Zlaté zahraniční investiční mince 

Zlatá investiční mince Wiener Philharmoniker 
1/25 oz t, 1/10 oz t, 1/4 oz t, 1/2 oz t, 1 oz t 

 

        

(ilustrační foto) 

„Vídeňský filharmonik“ je jedna z nejoblíbenějších investičních mincí. Od roku 1989 ji razí 

Vídeňská mincovna. Tato mince je ražena z nejčistšího 24 karátového zlata. Na averzu (líc) 

jsou znázorněny varhany ze Zlatého sálu vídeňského Musikvereinu, známého sídla 

Vídeňské filharmonie. Reverz (rub) zdobí různé hudební nástroje. Mince je dodávána 

v kapsli bez certifikátu. Osvobozeno od DPH. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 1 500 Kč do 32 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

3) Zlaté zahraniční investiční mince 

Zlatá investiční mince Maple Leaf 
1/10 oz t, 1/4 oz t, 1/2 oz t, 1 oz t 

 

        

(ilustrační foto) 

Kanadská královská mincovna razí investiční mince ze zlata, stříbra, platiny a palladia 

známé pod názvem Maple Leaf, na nichž je vyobrazen javorový list a britská královna 

Alžběta II., jejíž portrét musí být na všech mincích zemí Commonwealthu. 

Mince, u nichž je zaručen obsah zlata 0,9999 (24 karátů), jsou na trhu od roku 1979.  

Mince je dodávána v kapsli, bez certifikátu. Osvobozeno od DPH. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 3 000 Kč do 32 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

3) Zlaté zahraniční investiční mince 

Zlatá investiční mince Panda 
3 g, 8 g, 15 g, 30 g 

 

          

(ilustrační foto) 

 

Čína přešla v roce 2016 z uncového systému hmotností na metrický systém. Averz (líc) 

mince zobrazuje každý rok vždy trochu jiný motiv pandy v bambusovém poli. Reverz (rub) 

mince zobrazuje Nebeský chrám v Pekingu. Mince je dodávána v kapsli, bez certifikátu. 

Osvobozeno od DPH. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 3 000 Kč do 32 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

4) Stříbrné zahraniční investiční mince 

Stříbrná investiční mince Wiener Philharmoniker 
1 oz t 

 

       

(ilustrační foto) 

 

Stříbrnou zahraniční investiční minci s motivem Vídeňské filharmonie razí Vídeňská 

mincovna z ryzího stříbra od roku 2008. Averz (líc) zobrazuje varhany ze Zlatého sálu sídla 

Vídeňské filharmonie. Na reverzní straně (rub) je kompozice složená z nástrojů vídeňských 

filharmoniků. Tato mince je velmi oblíbená mezi investory i sběrateli. Mince je dodávána 

bez kapsle a bez certifikátu. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 450 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

4) Stříbrné zahraniční investiční mince 

Stříbrná investiční mince Maple Leaf 
1 oz t 

 

         

(ilustrační foto) 

 

Stříbrnou zahraniční investiční minci Maple Leaf razí Kanadská mincovna z ryzího stříbra od 

roku 1988. Averz (líc) zobrazuje portrét britské královny Alžběty II. Na reverzní straně (rub) 

je symbol Kanady javorový list. Rubová strana zobrazuje i bezpečnostní značku, malý 

javorový list. Mince je dodávána bez kapsle a bez certifikátu. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 450 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

4) Stříbrné zahraniční investiční mince 

Stříbrná investiční mince American Eagle 
1 oz t 

 

          

(ilustrační foto) 

 

Stříbrná zahraniční investiční mince American Eagle se razí od roku 1986. Averz (líc) 

zobrazuje „Walking Liberty“ (kráčící svoboda) s americkou vlajkou přes ramena, v levé ruce 

drží větévky vavřínu a dubu. Na reverzní straně (rub) je symbol USA heraldický orel, který 

má nad hlavou 13 hvězd, symbolizující 13 kolonií, které v roce 1776 založily Spojené státy 

americké. Mince je dodávána bez kapsle a bez certifikátu. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 450 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

4) Stříbrné zahraniční investiční mince 

Stříbrná investiční mince Australian Kangaroo 
1 oz t 

 

          

(ilustrační foto) 

 

Stříbrná zahraniční investiční mince Australian Kangaroo od australské mincovny Perth. 

Averz (líc) zobrazuje portrét královny Alžběty II. Reverz (rub) zobrazuje populární motiv 

klokana. Mince je dodávána bez kapsle a bez certifikátu. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 450 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

4) Stříbrné zahraniční investiční mince 

Stříbrná investiční mince Panda 
30 g 

 

          

(ilustrační foto) 

 

Čína přešla v roce 2016 z uncového systému hmotností na metrický systém. Averz (líc) 

mince zobrazuje každý rok vždy trochu jiný motiv pandy v bambusovém poli, nominální 

hodnotu, hmotnost a ryzost. Reverz (rub) mince zobrazuje Nebeský chrám v Pekingu a rok 

vydání. Mince je dodávána v kapsli a bez certifikátu. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 450 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

5) Zlaté investiční mince ČM 

Zlatá investiční mince Český lev 
1/25 oz t, 1/4 oz t, 1 oz t 

 

       

(ilustrační foto) 

Investorům je určena řada investičních mincí České mincovny, které vycházejí v zahraniční 

licenci a splňují standardy univerzálně akceptované na celém světě. 

Reverzní straně jejich mince vévodí netradičně zpracovaný dvouocasý lev, který střeží další 

atributy naší státnosti – Svatováclavskou korunu a svatováclavskou orlici. Averzní strana 

mince nese lipovou ratolest a nezbytné náležitosti ostrova Niue, který poskytuje zahraniční 

licenci k vydávání mincí České mincovny – portrét a jméno královny Alžběty II., rok emise a 

nominální hodnotu (NZD). Osvobozeno od DPH. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 1 700 Kč do 38 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

6) Stříbrné investiční mince ČM 

Stříbrná investiční mince Český lev 
1 oz t, 10 oz t, 1000 g 

 

       

(ilustrační foto) 

Investorům je určena řada investičních mincí České mincovny, které vycházejí v zahraniční 

licenci a splňují standardy univerzálně akceptované na celém světě. 

Reverzní straně jejich mince vévodí netradičně zpracovaný dvouocasý lev, který střeží další 

atributy naší státnosti – Svatováclavskou korunu a svatováclavskou orlici. Averzní strana 

mince nese lipovou ratolest a nezbytné náležitosti ostrova Niue, který poskytuje zahraniční 

licenci k vydávání mincí České mincovny – portrét a jméno královny Alžběty II., rok emise a 

nominální hodnotu (NZD). 

 

 

Orientační cena produktu 

od 600 Kč do 30 000 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu.



 

 

 

7) Zlaté pamětní mince ČNB 

Zlaté pamětní mince České národní banky 
15,55 g, 31,1 g 

 

       

(ilustrační foto) 

Zlaté pamětní mince vydávané Českou národní bankou (ČNB) podle plánu emise 

pamětních mincí. Mince jsou vydávány v provedeních STANDARD (rovnoměrně lesklý 

povrch na obou stranách mince) a PROOF (lesklé základní pole a matový reliéf na obou 

stranách mince). Mince je dodávána s certifikátem (tzv. katalogová karta). 

Osvobozeno od DPH. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 16 000 Kč do 50 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

8) Stříbrné pamětní mince ČNB 

Stříbrné pamětní mince České národní banky 
13 g, 25 g 

 

       

(ilustrační foto) 

Stříbrné pamětní mince vydávané Českou národní bankou (ČNB) podle plánu emise 

pamětních mincí. Mince jsou vydávány v provedeních STANDARD (rovnoměrně lesklý 

povrch na obou stranách mince) a PROOF (lesklé základní pole a matový reliéf na obou 

stranách mince). Mince je dodávána s certifikátem (tzv. katalogová karta). 

Osvobozeno od DPH do výše nominální hodnoty mince. 

 

 

Orientační cena produktu 

od 400 Kč do 1 000 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

9) Zlaté mince ČM 

Zlaté pamětní mince České mincovny 
od 0,5 g do 1000 g 

 

         

         

(ilustrační foto) 

Pamětní mince ČM jsou plnohodnotná platidla vyražená Českou mincovnou pod zahraniční 

licencí – jejich nominální hodnota je udávána v měně daného státu. Snoubí se v nich drahé 

kovy (zlato, stříbro a platina), špičkové umělecké zpracování, omezený emisní náklad a 

atraktivní témata – domácí i světová. Na své si přijdou sběratelé i milovníci kultury, historie, 

sportu, válečnictví, … Fantazii se meze nekladou. 

V porovnání s investičními slitky mají Pamětní mince ČM navíc ještě vysokou uměleckou a 

sběratelskou hodnotu. I v časech výkyvů cen zlata na burze si tak tyto zlaté mince 

uchovávají svoji hodnotu. 

Plánované emise zlatých mincí jsou uvedeny v aktuálním Emisním plánu České mincovny, 

který je k dispozici na webových stránkách www.valorum.cz (viz odkaz na horní liště). 

Osvobozeno od DPH. 

 

Orientační cena produktu 

od 1 000 Kč do 1 100 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 

http://www.valorum.cz/


 

 

 

10) Stříbrné mince ČM 

Stříbrné pamětní mince České mincovny 
od 10 g do 1000 g 

 

         

         

(ilustrační foto) 

Pamětní mince ČM jsou plnohodnotná platidla vyražená Českou mincovnou pod zahraniční 

licencí – jejich nominální hodnota je udávána v měně daného státu. Snoubí se v nich drahé 

kovy (zlato, stříbro a platina), špičkové umělecké zpracování, omezený emisní náklad a 

atraktivní témata – domácí i světová. Na své si přijdou sběratelé i milovníci kultury, historie, 

sportu, válečnictví, … Fantazii se meze nekladou. 

V porovnání s investičními slitky mají Pamětní mince ČM navíc ještě vysokou uměleckou a 

sběratelskou hodnotu. I v časech výkyvů cen stříbra na burze si tak tyto stříbrné mince 

uchovávají svoji hodnotu. 

Plánované emise stříbrných mincí jsou uvedeny v aktuálním Emisním plánu České 

mincovny, který je k dispozici na webových stránkách www.valorum.cz (viz odkaz na 

horní liště). 

 

Orientační cena produktu 

od 800 Kč do 40 000 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 

http://www.valorum.cz/


 

 

 

11) Zlaté medaile ČM 

Zlaté medaile České mincovny 
od 3,11 g do 1000 g 

 

         

         

(ilustrační foto) 

Pamětní medaile nejsou svázány náležitostmi mincí a mohou tak numismatikům nabídnout 

širší výběr variant, hmotností a témat, včetně dárkových či kontroverzních. Zlaté, stříbrné a 

platinové medaile jsou zároveň promyšlenou investicí. Jsou totiž limitovány atraktivním 

emisním nákladem a jejich autory jsou přední čeští umělci. 

Sběratelské medaile jsou věnovány významným osobnostem, milníkům světových dějin, 

architektonickým skvostům, národním památkám, ad. Zlaté medaile jsou vydávány u 

příležitosti mimořádných výročí nebo vycházejí pravidelně v podobě oblíbených 

sběratelských sérií. 

Plánované emise zlatých medailí jsou uvedeny v aktuálním Emisním plánu České 

mincovny, který je k dispozici na webových stránkách www.valorum.cz (viz odkaz na 

horní liště). 

 

Orientační cena produktu 

od 5 000 Kč do 1 500 000 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 

http://www.valorum.cz/


 

 

 

12) Stříbrné medaile ČM 

Stříbrné medaile České mincovny 
od 10 g do 1000 g 

 

         

         

(ilustrační foto) 

Pamětní medaile nejsou svázány náležitostmi mincí a mohou tak numismatikům nabídnout 

širší výběr variant, hmotností a témat, včetně dárkových či kontroverzních. Zlaté, stříbrné a 

platinové medaile jsou zároveň promyšlenou investicí. Jsou totiž limitovány atraktivním 

emisním nákladem a jejich autory jsou přední čeští umělci. 

Sběratelské medaile jsou věnovány významným osobnostem, milníkům světových dějin, 

architektonickým skvostům, národním památkám, ad. Stříbrné medaile jsou vydávány u 

příležitosti mimořádných výročí nebo vycházejí pravidelně v podobě oblíbených 

sběratelských sérií. 

Plánované emise stříbrných medailí jsou uvedeny v aktuálním Emisním plánu České 

mincovny, který je k dispozici na webových stránkách www.valorum.cz (viz odkaz na 

horní liště). 

 

Orientační cena produktu 

od 500 Kč do 50 000 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 

http://www.valorum.cz/


 

 

 
13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Svatební dukát 2019 
3,49 g 

 

               

 

Pokud chcete mezi obvyklými dary, které novomanželé očekávají, vyniknout, sáhněte po 

Svatebním dukátu České mincovny, který v sobě spojuje hodnotu zlata s originální 

symbolikou. 

Ženich a nevěsta jedoucí na dvoukole se stali hlavním motivem reverzní strany 

svatebního dukátu medailérky Lenky Nebeské, DiS. Obklopují je slavnostní stužky, květy 

a srdce, která jsou – spolu s nápisem SVATEBNÍ DUKÁT 2019 – hlavním motivem averzní 

strany dukátu. 

Každý dukát je uložen do dárkového balení v podobě leporela s přebalem, kam můžete 

vepsat srdečné věnování a kam mohou novomanželé vlepit svatební fotografii. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 250 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Svatební dukát 2019 s věnováním 
3,49 g 

 

               

 

Zlatý Svatební dukát České mincovny je vkusným darem pro novomanžele, který v sobě 

spojuje originální symboliku, hodnotu drahého kovu a citovou hodnotu v podobě 

vyrytého věnování. 

Autorkou zlatého dukátu České mincovny pro rok 2019 se stala medailérka Lenka 

Nebeská, DiS. Averzní stranu věnovala propracované kompozici, která se skládá z nápisu 

SVATEBNÍ DUKÁT 2019 a dvou dvojic srdcí propojených osičkami, mezi kterými se 

proplétá ozdobná stužka. Stužka protkaná květinami se objevuje také na reverzní straně 

dukátu, kde vymezuje prostor pro vyrytí osobního věnování či jiného textu dle vašeho 

přání o rozsahu 3 řádků po 10 znacích včetně mezer. 

Srdečné věnování můžete vepsat i do elegantního balení. Knížečka s přebalem obsahuje 

také prostor pro vlepení svatební fotografie. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 450 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý dukát k narození dítěte 2019 
3,49 g 

 

        

 

S oslavami příchodu nového života na svět je spojována celá řada rituálů. Jeden z nich má 

kořeny v daleké historii a spočívá v obdarování miminka penízkem ze zlata. Pro každého, 

kdo chce ctít staré české tradice, připravila Česká mincovna zlatý dukát k narození 

dítěte. 

Podoba dukátu pro rok 2019 je dílem nadané medailérky Lenky Nebeské, DiS. Averzní 

strana je věnována spícímu miminku, které drží v dlaních jeho rodiče, a nápisu DUKÁT 

K NAROZENÍ DÍTĚTE 2019. Reverzní strana pak patří tradiční dětské hračce – houpacímu 

koníkovi. 

Každý zlatý dukát je uložen do tematického dárkového balení. To umožňuje vložení 

fotografie i vepsání porodních údajů a osobního věnování. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 250 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý dukát k narození dítěte 2019 s věnováním 
3,49 g 

 

          

 

Zlatý peníz pro štěstí dávali novorozeným dětem do kolébky již naši předkové. Nešlo o 

jen tak ledajaký peníz, ale o proslulý dukát. Na tento krásný zvyk navazuje Česká mincovna 

ražbou dukátu k narození dítěte. 

Výtvarné podoby averzní strany dukátu pro rok 2019 se ujala talentovaná medailérka 

Lenka Nebeská, DiS. Zvolila motiv spícího miminka, které drží v dlaních jeho rodiče, a 

doplnila ho nápisem DUKÁT K NAROZENÍ DÍTĚTE 2019. Reverzní strana je ovinuta 

stužkou ve tvaru srdce, která vymezuje prostor pro vyrytí textu. Ten může mít podobu 

osobního vzkazu, jména, data narození, … – fantazii se meze nekladou. Jediným limitem je 

rozsah textu: 3 řádky po 10 znacích včetně mezer. 

Emise je uložena do elegantního dárkového balení, které stejně jako dukát můžete 

přizpůsobit svým představám. Obsahuje prostor pro vepsání údajů o miminku a věnování i 

pro vložení fotografie. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 450 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý dukát ke křtu 
3,49 g 

 

               

 

Svatý křest je starobylou tradicí, která po tisíciletí hraje stěžejní roli v životě věřících. Je 

branou do světa křesťanství a každému, kdo jí projde, náleží vzácný dárek. Česká 

mincovna proto připravila emisi speciálního zlatého dukátu. 

Averzní straně dukátu vévodí scéna křtu – maminka drží miminko oblečené do sváteční 

košilky, zatímco duchovní uděluje křest. Reverzní strana je pak věnována Panně Marii, 

která drží v náručí malého Ježíška a líbá jej na tvář. Autorem výtvarné podoby dukátu je 

umělec Nikolay Baltaev, přední rytec a otec talentovaného Asamata, kterého můžete znát 

z řady reliéfních realizací pro Českou mincovnu i Českou národní banku. 

Každý dukát je uložen do dárkového balení, které je ozdobeno bílou holubicí a 

dekorativním křesťanským křížem. Lze do něj vepsat věnování i osobní údaje pokřtěného. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 250 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý dukát ke křtu s věnováním 
3,49 g 

 

               

 

Svatý křest je pro věřícího významnou událostí, při které se stává dítětem Božím. Od 

dávných dob je zvykem ho na této cestě doprovodit vzácným dárkem – například zlatým 

dukátem od České mincovny s vyrytým věnováním. 

Averzní strana zlatého dukátu patří symbolickému vyobrazení aktu křtu – hrdá matka drží 

své dítě oblečené do sváteční košilky a duchovní mu uděluje křest. Autorem výtvarné 

podoby averzu je význačný rytec Nikolay Baltaev. Reverzní strana dukátu pak vedle 

ozdobného motivu předkládá prostor pro vaši fantazii – vyryjeme na ni text dle vašeho 

přání, například jméno pokřtěného a datum křtu či osobní věnování. 

Vaše věnování spolu s osobními údaji pokřtěného můžete vepsat také do dárkového 

balení v podobě elegantního leporela s přebalem. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 450 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý dukát Čtyřlístek pro štěstí 
3,49 g 

 

               

 

Čtyřlístek už od dětství spojujeme se štěstím - tato drobná rostlina nás až magicky 

přitahuje a i v dospělosti sem tam zabloudíme očima v jeteli, jestli se na nás náhodou 

neusměje štěstí. 

Česká mincovna se rozhodla hledání štěstí všem trochu usnadnit a připravila emisi 

zlatého dukátu s oblíbeným motivem pro každého, komu náhoda zatím příliš nepřála. Jeho 

decentního vyobrazení se zhostila talentovaná designérka Bc. Zuzana Hubená, DiS. 

Čtyřlístek v ryzím zlatě je drahocenným symbolickým dárkem, kterým vyjádříte svou 

náklonnost každému, komu jej věnujete. Zlatý dukát Čtyřlístek pro štěstí navíc přináší dle 

tradic štěstí a ochranu nejen majiteli, ale všem v domě. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 250 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý dukát Čtyřlístek pro štěstí s věnováním 
3,49 g 

 

               

 

Čtyřlístek už od dětství spojujeme se štěstím - tato drobná rostlina nás až magicky 

přitahuje a i v dospělosti sem tam zabloudíme očima v jeteli, jestli se na nás náhodou 

neusměje štěstí. 

Česká mincovna se rozhodla hledání štěstí všem trochu usnadnit a připravila emisi 

zlatého dukátu s oblíbeným motivem pro každého, komu náhoda zatím příliš nepřála. Jeho 

decentního vyobrazení se zhostila talentovaná designérka Bc. Zuzana Hubená, DiS. 

Čtyřlístek v ryzím zlatě je drahocenným symbolickým dárkem, kterým vyjádříte svou 

náklonnost každému, komu jej věnujete. Zlatý dukát Čtyřlístek pro štěstí navíc přináší dle 

tradic štěstí a ochranu nejen majiteli, ale všem v domě. 

Na reverzu je připraven prostor pro vaše osobní věnování. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 450 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý přívěsek Čtyřlístek pro štěstí ve váze dukátu 

3,49 g 

 

               

 

Známá legenda praví, že si s sebou Eva po vyhnání z ráje přinesla na Zemi čtyřlístek pro 

štěstí. Čtyřlístek jako symbol funguje již po staletí v mnoha kulturách. Další legenda ovšem 

upozorňuje na fakt, že nám čtyřlístek přivolá štěstí pouze tehdy, pokud jej dostaneme jako 

dárek nebo jestliže na něj narazíme náhodou. Darujete-li tedy zlatý přívěsek Čtyřlístek 

pro štěstí od České mincovny, můžete si být jisti, že má ty nejlepší předpoklady přinést 

novému majiteli úspěch. 

Nádherně jemné zpracování motivu na averzu přívěsku z ryzího zlata ve váze dukátu jej 

předurčuje nejen jak pro denní nošení, tak i jako decentní doplněk pro mimořádné 

příležitosti. Jeho návrhu se ujala mladá medailérka Bc. Zuzana Hubená, DiS. a vtiskla mu 

nadčasový univerzální design. Přívěskem Čtyřlístek pro štěstí ve váze dukátu uctíte jak 

dámy každého věku, tak také pány. Pokud vám skutečně záleží na něčím štěstí, čtyřlístek 

to řekne za vás! 

 

 

Orientační cena produktu 

8 500 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý přívěsek Štěstí 
3,49 g 

 

               

 

Přívěsek pro štěstí přinese šťastné chvíle do vaší rodiny 

Univerzalitu pojmu štěstí znázorňuje na medailonku slunce a slovo štěstí v hlavních 

světových jazycích. Na averzní straně je slunce jako symbol, bez něhož by neexistoval život. 

Jeho paprsky směřují k písmenům ve slovech. Na reverzní straně je slovo „štěstí“ v několika 

světových jazycích – angličtině, němčině, francouzštině, italštině, hebrejštině, češtině a 

ruštině.  

Medailonek lze zavěsit na řetízek. 

 

 

Orientační cena produktu 

8 500 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý přívěsek Štěstí s věnováním 
3,49 g 

 

               

 

Slunce ve středu kruhu představuje v symbolice mnoha kultur štěstí, zdraví a blahobyt. 

Sluneční světlo a teplo darují od nepaměti život. Slunce také vládne srdci, je proto velmi 

symbolické nosit jej na krku, aby mohlo pozitivně podporovat naše jednání. 

Stejně tak i zlato je souvztažným kovem právě pro srdce, proto jsou zlaté přívěsky a 

řetízky odjakživa nezbytným doplňkem mužů i žen. Přívěsek Štěstí umělecky kombinuje 

obě srdeční záležitosti - zářící slunce, které je nositelem energie, optimismu a radosti a 

zlato, které čistí negativní emoce a vnáší do lidského konání potřebnou harmonii. 

Averz medaile je zdoben okouzlující plastikou usměvavého slunce. Tu připravila ak. soch. 

Majka Wichnerová. Reverz nese drobné hvězdičky po obvodu, miniaturní logo České 

mincovny a prostor pro vaše věnování. Jeho uměleckého zpracování se ujal Karel Plíva. 

Vyjádřete své přání "hodně štěstí" formou nádherného uměleckého šperku. 

Medailonek lze zavěsit na řetízek. 

 

 

Orientační cena produktu 

8 700 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatá čtvrtuncová medaile Čtyřlístek pro štěstí 
7,78 g 

 

               

 

Pokud si žádáme lásku, zdraví, peníze či dobrou práci, obracíme se obvykle o pomoc 

k vyšší moci. Jako prostředníci nám slouží právě talismany. Čtyřlístek si s sebou svou 

magickou moc nese údajně od chvíle, kdy si jej přinesla Eva z ráje po svém vyhnání na 

Zemi. 

Česká mincovna zázračnému symbolu štěstí letos dala nádhernou formu zlaté 

čtvrtuncové medaile. Povznesla tedy sílu symbolu na sběratelskou úroveň, kterou 

podtrhuje nejen ryzost zlata, ale také její umělecké zpracování, jehož se bravurně ujala 

úspěšná výtvarnice Bc. Zuzana Hubená, DiS. Zlatá čtvrtuncová medaile Čtyřlístek pro štěstí 

je díky svému motivu předurčena coby neotřelý dárek ke zvláštním životním výročím, jako 

talisman, kterým můžete vyjádřit svou podporu blízkému člověku v nelehké životní situaci, i 

jako cenný projev vaší náklonnosti. Přináší nejen štěstí a peníze, ale také odvrací rány 

osudu. Jistě máte ve svém okolí někoho, kdo by krapet štěstí potřeboval. Podpořte ho 

zlatým čtyřlístkem. Třeba vám to jednou oplatí… 

 

 

Orientační cena produktu 

13 950 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatá čtvrtuncová medaile Čtyřlístek pro štěstí s věnováním 

7,78 g 

 

               

 

Pokud si žádáme lásku, zdraví, peníze či dobrou práci, obracíme se obvykle o pomoc 

k vyšší moci. Jako prostředníci nám slouží právě talismany. Čtyřlístek si s sebou svou 

magickou moc nese údajně od chvíle, kdy si jej přinesla Eva z ráje po svém vyhnání na 

Zemi. 

Česká mincovna zázračnému symbolu štěstí letos dala nádhernou formu zlaté 

čtvrtuncové medaile. Povznesla tedy sílu symbolu na sběratelskou úroveň, kterou 

podtrhuje nejen ryzost zlata, ale také její umělecké zpracování, jehož se bravurně ujala 

úspěšná výtvarnice Bc. Zuzana Hubená, DiS. Zlatá čtvrtuncová medaile Čtyřlístek pro štěstí 

s věnováním je díky svému motivu předurčena coby neotřelý dárek ke zvláštním životním 

výročím, jako talisman, kterým můžete vyjádřit svou podporu blízkému člověku v nelehké 

životní situaci, i jako cenný projev vaší náklonnosti. Přináší nejen štěstí a peníze, ale také 

odvrací rány osudu. Jistě máte ve svém okolí někoho, kdo by krapet štěstí potřeboval. 

Podpořte ho zlatým čtyřlístkem. Třeba vám to jednou oplatí… 

Na reverzu je pak připraven prostor pro vaše osobní věnování. 

 

 

Orientační cena produktu 

14 150 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý dukát Znamení zvěrokruhu 
3,49 g 

 

             

             

          

 

Česká mincovna představuje originální dárek – zlatý dukát z řady znamení zvěrokruhu. 

Výtvarnou podobu dukátu připravila mladá medailérka Mária Filová. Averzní strana je 

věnována vyobrazení příslušného znamení. Reverzní strana je pak společná celé sérii – patří 

všem 12 znamením zvířetníku, slunci a měsíci. 

Dukát je uložen do speciální krabičky s průhledným víčkem a stojánkem, která zároveň 

slouží jako rámeček pro vystavení. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 250 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

13) Dárky z drahých kovů (zlato) 

Zlatý dukát Znamení zvěrokruhu s věnováním 
3,49 g 

 

                  

                  

            

 

Hledáte unikátní dárek pro muže či ženu? Zlatý dukát České mincovny s motivem 

znamení zvířetníku a vyrytým věnováním bude jediným originálem na světě! 

Výtvarnou podobu dukátu připravila mladá medailérka Mária Filová. Averzní strana je 

věnována vyobrazení příslušného znamení. Reverz je pak určen k personifikaci. 

Dukát je uložen do speciální krabičky s průhledným víčkem a stojánkem, která zároveň 

slouží jako rámeček pro vystavení. 

 

 

Orientační cena produktu 

6 450 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Svatební tolar 2019 
29 g 

 

               

 

Hledáte originální pozornost pro novomanžele? Věnujte jim Svatební tolar od České 

mincovny – pamětní medaili z ryzího stříbra, kterou jim popřejete, aby v jejich 

nadcházejícím životě všechno šlapalo. 

Jako jízdu na dvoukole vidí manželství také medailérka Lenka Nebeská, DiS. Reverzní 

stranu svatebního tolaru věnovala ženichovi a nevěstě jedoucím na tandemu. Kompozici 

doplňuje řada stužek, květů a srdcí, která jsou – spolu s nápisem SVATEBNÍ TOLAR 2019 

– hlavním motivem averzní strany tolaru. 

Nedílnou součástí každého tolaru je elegantní balení, které má podobu leporela s 

přebalem. Obsahuje prostor pro vepsání srdečného věnování i pro vlepení svatební 

fotografie. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 500 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Svatební tolar 2019 s věnováním 
29 g 

 

               

 

Přemýšlíte o vkusném a hodnotném dárku pro novomanžele? Přesně takový je stříbrný 

Svatební tolar České mincovny, který se díky vyrytému věnování stane jediným 

originálem na světě. 

Nový výtvarný návrh svatebního tolaru pro rok 2019 připravila medailérka Lenka Nebeská, 

DiS. Na averzní stranu umístila nápis SVATEBNÍ TOLAR 2019 a dvě dvojice srdcí 

propojených osičkami, mezi kterými se proplétá ozdobná stužka. Stužka protkaná 

květinami se objevuje také na reverzní straně tolaru, kde vymezuje prostor pro vyrytí textu 

dle vašeho přání. Na medaili, která pojme maximálně 4 řádky textu po 15 znacích 

včetně mezer, lze vyrýt například jména novomanželů a datum svatby či srdečné věnování. 

Věnování můžete vepsat také do dárkového balení v podobě knížečky s přebalem, která 

pojme i svatební fotografii. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 700 Kč 

Cena zlata a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Tolar k narození dítěte 2019 
29 g 

 

               

 

Novorozené miminko je vždy středem pozornosti a jeho blízcí se předhánějí v tom, kdo se 

blýskne lepším dárkem. Pro každého, kdo hledá originální, a přece tradiční pozornost, 

připravila Česká mincovna stříbrné pamětní medaile – tolary k narození dítěte. 

Autorkou výtvarného námětu stříbrného tolaru pro rok 2019 je talentovaná medailérka 

Lenka Nebeská, DiS. Na averzní stranu umístila spící miminko, které drží v dlaních jeho 

rodiče, a nápis TOLAR K NAROZENÍ DÍTĚTE 2019. Reverzní strana pak patří tradiční 

dětské hračce – houpacímu koníkovi. 

Poutavé dárkové balení v podobě leporela s přebalem obsahuje kromě tolaru také prostor 

pro vepsání porodních údajů i osobního věnování a pro vložení fotografie miminka. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 500 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Tolar k narození dítěte 2019 s věnováním 
29 g 

 

               

 

Stříbrná pamětní medaile České mincovny k narození dítěte v sobě kombinuje dvě 

starobylé české tradice – zvyk věnovat novorozenému děťátku peníz z drahého kovu 

pro štěstí a historickou ražbu takzvaných tolarů. 

Výtvarná podoba averzní strany tolaru pro rok 2019 je dílem nadané výtvarnice Lenky 

Nebeské, DiS. Umístila na ni spící miminko, které drží v dlaních jeho rodiče, a nápis 

TOLAR K NAROZENÍ DÍTĚTE 2019. Reverzní straně pak vévodí stužka ve tvaru srdce, která 

vymezuje prostor určený k vyrytí věnování či jména a data narození dítěte. Maximální 

rozsah vyrytého textu je ohraničen 4 řádky po 15 znacích včetně mezer. 

Každý tolar je uložen do elegantního dárkového balení, které lze rovněž opatřit 

vlastnoručním věnováním, ale také údaji o miminku či jeho fotografií. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 700 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná medaile k životnímu jubileu 50, 60, 70 let 

42 g 

 

                

 

               

 

Kulatá jubilea, k nimž žádný dárek není dost drahý. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 990 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile Maturant 
42 g 

 

         

 

Ukončení studia na střední škole je významnou životní událostí a příležitostí k oslavě 

nejen pro studenta, ale i pro jeho rodinu, přátele a všechny blízké osoby, které mu byly při 

studiu oporou. Obdarujte v tento velký den absolventa cenným dárkem, který mu bude 

jeho důležitý životní úspěch navždy připomínat! 

Averz stříbrné titulární medaile zdobí sova, souputnice bohyně Athény a odvěký symbol 

moudrosti, která spočívá na svitku pergamenu. Jejího uměleckého zpracování se ujal Aleš 

Vrkoslav. Reverz pak zpodobňuje Jana Amose Komenského – Učitele národů, velkého 

vlastence a jednoho z nejchytřejších Čechů všech dob. Autorkou portrétu je Irena 

Hradecká, DiS. 

Stříbrná medaile Vám pomůže vyjádřit, jak pyšní na maturanta jste a jak moc pro Vás jeho 

štěstí a úspěch znamenají. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 990 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile Maturant s věnováním 
42 g 

 

         

 

Dokončení studií na střední škole je významným životním milníkem. Den, kdy jsou 

dlouhá léta studií zúročena a absolvent získá vytoužené maturitní vysvědčení, je velikou 

událostí nejen pro něj, ale také pro všechny jeho blízké. Stříbrná titulární medaile je 

cenným dárkem a trvalou připomínkou velkého životního úspěchu! 

Averz stříbrné medaile zdobí sova, souputnice bohyně Athény a odvěký symbol moudrosti, 

která spočívá na svitku pergamenu. Jejího uměleckého zpracování se ujal Aleš Vrkoslav. 

Reverz je pak určen k personifikaci. Osobní věnování v lesku ryzího kovu Vám usnadní 

formulovat pocity hrdosti a dojetí, které se ve vás v souvislosti s takovým úspěchem 

oprávněně mísí. Slova dojetí můžete doplnit i fotografií obdarovaného… 

Úspěšné zakončení studia si žádá výjimečnou poctu, kterou nejlépe vystihnete medailí od 

České mincovny. Toto malé umělecké dílo je zároveň dobrou investicí. Stříbro je 

dlouhodobě podhodnocená komodita a očekává se růst jeho ceny, který s sebou přinese 

zhodnocení vašeho vkladu! 

 

 

Orientační cena produktu 

2 190 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile Bc. 
42 g 

 

         

 

Nabídka stříbrných medailí České mincovny pro absolventy se rozrostla o další 

akademický titul – svou vlastní pamětní ražbu teď mohou mít také všichni vysokoškoláci, 

kteří úspěšně zakončili některý z pestré nabídky bakalářských studijních oborů. 

Dosavadní řadu pěti titulárních medailí (maturant, Mgr., Ing., MUDr. a JUDr.) rozšířil o další 

motiv Petr Patka, DiS., který je mistrem výrobního úseku České mincovny. Písmena, ze 

kterých se bakalářský titul skládá, originálně poskládal na povrch Rubikovy kostky. Tento 

nejznámější a nejprodávanější hlavolam na světě je symbolem trpělivosti, píle a úsilí – 

ctností, které by měly být vlastní každému studentovi. 

Reverzní strana je společná všem absolventským medailím. Reliéf pochází z dílny 

talentované medailérky Ireny Hradecké, DiS., a je věnován portrétu Jana Amose 

Komenského, učitele národů a jednoho z největších českých myslitelů, který je v našich 

končinách symbolem školství a vzdělání. 

Stříbrná medaile vám pomůže vyjádřit vaši hrdost originálním způsobem a všem bakalářům 

se stane milou oporou při dalších životních zkouškách! 

 

 

Orientační cena produktu 

1 990 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile Bc. s věnováním 
42 g 

 

         

 

K nabídce stříbrných pamětních medailí pro absolventy od České mincovny se přidává 

i akademický titul bakalář, jehož historie sahá až do středověku. 

Autorem výtvarného návrhu averzní strany bakalářské medaile je Petr Patka, DiS. 

Výsledkem je elegantně zpracovaný motiv Rubikovy kostky – světoznámého hlavolamu, 

který vyžaduje trpělivost, soustředění, zručnost, představivost, … – zkrátka všechny 

vlastnosti nezbytné ke zdárnému dokončení vysokoškolského studia. 

Reverzní strana obsahuje vedle ozdobného motivu složeného z hvězdiček prázdný prostor 

pro vyrytí věnování. Díky průměru 50 mm medaile pojme až 6 řádků textu po 25 

znacích včetně mezer – dostatek na to, abyste svému bakaláři dali najevo, co pro vás jeho 

úspěch znamená. 

To ale není všechno – na reverz medaile můžeme vyrýt také fotografii! 

Velkou výhodou použité technologie je, že se neodebírá žádný materiál, nedochází k 

úbytku drahého kovu. Takzvaná personifikace vám umožní vytvořit unikátní pamětní 

medaili šitou na míru, která každého bakaláře zaručeně překvapí! 

 

 

Orientační cena produktu 

2 190 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile Mgr. 
42 g 

 

         

 

Titul Mgr. pochází z latinského slova magister, které znamená mistr či učitel. Po ukončení 

vysokoškolských studií ho získají absolventi humanitních, přírodovědných, právnických, 

bezpečnostních, farmaceutických a teologických oborů. Projevte své gratulace hodnotnou 

a elegantní formou – Stříbrnou titulární medailí Mgr. od České mincovny. 

Medaile nese na reverzu portrét Jana Amose Komenského ztělesňujícího důležitost 

vzdělanosti. Averz znázorňuje symboly zastupující jednotlivé obory, které vedou k získání 

vytouženého titulu Mgr. Návrh medaile pro Českou mincovnu připravila Irena Hradecká, 

DiS. 

Úspěšné zakončení univerzitního studia si žádá výjimečnou poctu. Nejlépe ji vystihnete 

cennou titulární medailí z ryzího stříbra od České mincovny. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 990 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile Mgr. s věnováním 
42 g 

 

         

 

Vaše věnování v lesku ryzího stříbra titulární medaile Mgr. může sdělit čerstvým 

držitelům či držitelkám titulu magistr, jak pyšní na ně jste a jak moc pro vás jejich štěstí a 

úspěch znamená. 

Titul magister se používá již od středověku, kdy nejprve označoval obecně univerzitního 

učitele. Zkratku Mgr. si před jménem uvádějí absolventi vysokých škol po úspěšném složení 

státních zkoušek a obhajobě magisterské diplomové práce v některém z humanitních, 

přírodovědných, právnických, farmaceutických, bezpečnostních a také teologických oborů. 

Na reverzu je pak připraven prostor pro vaše osobní věnování. Averz znázorňuje symboly 

zastupující jednotlivé obory, které vedou k získání vytouženého titulu Mgr. Návrh medaile 

pro Českou mincovnu připravila Irena Hradecká, DiS. 

Pokud nedokážete formulovat své pocity hrdosti, štěstí a dojetí, které se ve vás v souvislosti 

s takovým úspěchem oprávněně mísí, stříbrná titulární medaile Mgr. s věnováním to 

výstižně řekne za vás! 

 

 

Orientační cena produktu 

2 190 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile Ing. 
42 g 

 

         

 

Česká mincovna všem čerstvým inženýrům ze srdce gratuluje a pro tuto výjimečnou 

životní událost připravila emisi stříbrných titulárních medailí Ing. – nádherný dárek, který 

bude svému novému majiteli navždy připomínat nezměrnou hrdost a úctu, kterou k němu 

cítíte. 

Návrh medaile připravila talentovaná medailérka Irena Hradecká, DiS. Ta na averzu 

formou moderní grafiky vyjádřila rozmanitost oborů, které se za titulem Ing. mohou 

skrývat. Reverz pak nese silný odkaz na důležitost vzdělanosti, jenž je reprezentován 

vydařeným portrétem učitele národů, Jana Amose Komenského. 

Inženýr patří k akademickým titulům, které jsou v naší zemi udělovány těm, kdo úspěšně 

završí studia na technických, ekonomických a zemědělských vysokých školách a na 

technických směrech vysokých vojenských škol. 

Málokdy si uvědomujeme, že věci denní potřeby jsou výsledkem usilovné a odvěké 

badatelské práce stoupenců inženýrských oborů. Každý nový absolvent nese obrovský 

potenciál posunout lidstvo zase o krok dál. Popřejte jim hodně zdaru a štěstí všeříkajícím 

způsobem – cennou a krásnou titulární medailí z ryzího stříbra od České mincovny. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 990 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile Ing. s věnováním 
42 g 

 

         

 

Titulární medaile z ryzího stříbra od České mincovny je krásným a trvalým projevem 

respektu k dosaženému vzdělání a spolu s vaším srdečným věnováním bude čerstvému 

inženýru po celý jeho život připomínat váhu jeho povolání. Předlohu medaile zpracovala 

nadaná výtvarnice Irena Hradecká, DiS., která věnovala averz koláži motivů 

symbolizujících jednotlivé inženýrské obory. 

Inženýr patří k akademickým titulům, které jsou v naší zemi udělovány těm, kdo úspěšně 

završí studia na technických, ekonomických a zemědělských vysokých školách a na 

technických směrech vysokých vojenských škol. 

Téměř každý úkon lidského počínání je protkán technikou a inženýři odjakživa zasvěcují 

svou kariéru hledání možností, jak život člověku co nejvíce ulehčit. Patří jim za to 

obrovský dík. Vyjádřete ho originálním způsobem – stříbrnou medailí Ing. s osobním 

věnováním. Bude mu po celý život cennou připomínkou náročného poslání, které si 

volbou této profese zvolil. 

 

 

Orientační cena produktu 

2 190 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile JUDr. 
42 g 

 

         

 

Čerství absolventi právnických fakult stojí po obtížných studiích teprve na počátku největší 

zkoušky – zkoušky životní. Obor, který si jako své povolání zvolili, bude přinášet náročné 

okamžiky, ale také chvíle radosti. Podpořte jejich vůli hodnotným dárkem – pamětní 

medailí JUDr. z ryzího stříbra od České mincovny. Ta jim bude navždy připomínat 

důstojnost právnické profese. 

Návrhu stříbrné medaile se zhostila talentovaná výtvarnice Irena Hradecká, DiS., která 

vtiskla reverzu portrét učitele národů Jana Amose Komenského připomínajícího důležitost 

lidské vzdělanosti. Pozadí averzu je tvořeno nápisy JURIS UTRIUSQUE DOCTOR a 

motivem Diké, řecké bohyně spravedlnosti, v jejím typickém vyobrazení, kdy s šátkem 

přes oči rozhodně a nesmlouvavě třímá váhy. 

Připomeňte čerstvým nositelům titulu JUDr., jak moc vám záleží na tom, aby byli ve svém 

profesním i soukromém životě úspěšní a spokojení. Darujte jim cennou stříbrnou 

pamětní medaili od České mincovny. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 990 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile JUDr. s věnováním 
42 g 

 

         

 

Doktor práv, tedy JUDr., je akademická hodnost, kterou se mohou honosit ti, kdo po získání 

magisterského titulu úspěšně prošli náročným rigorózním řízením. 

Tato zkratka ovšem ukrývá také pevné rozhodnutí nestranně a svědomitě ctít právo a etiku 

svého povolání, chránit lidská práva a zachovávat ústavní a jiné zákony. Chcete-li sdělit 

čerstvému JUDr., že si jeho volby velmi vážíte a že mu v jeho profesním životě přejete 

hodně štěstí a úspěchů, učiňte tak krásnou pamětní medailí z ryzího stříbra s věnováním. 

Stříbrná titulární medaile od České mincovny je řemeslným skvostem, jehož návrh 

připravila mladá nadaná výtvarnice Irena Hradecká, DiS. Ta na averzu vyjádřila právnickou 

profesi vyobrazením řecké bohyně spravedlnosti Diké s šátkem přes oči a s váhami v ruce. 

Na reverzu je pak připraven prostor pro vaše osobní věnování. 

Sloužit lidstvu ve jménu spravedlnosti je obtížný úkol, za jehož přijetí patří budoucím 

soudcům, advokátům, státním zástupcům a notářům obrovský dík. Nic jej nevyjádří 

vznešeněji, než stříbrná pamětní medaile s osobním věnováním. 

 

 

Orientační cena produktu 

2 190 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile MUDr. 
42 g 

 

         

 

Stříbrná titulární medaile MUDr. od České mincovny je umělecký klenot, jenž se bude 

vyjímat ve sbírce každého lékaře. Jejím věnováním nejlépe vyjádříte své uznání a podporu 

tomu, kdo se odhodlal lidem pomáhat, uzdravovat je a léčit po celý svůj život. 

Zpracování návrhu medaile se dovedně ujala Irena Hradecká, DiS. Na reverzu vyobrazila 

portrét Jana Amose Komenského jakožto symbolu vzdělanosti, o jejíž rozvoj se tento 

velký učenec a spisovatel během svého života tolik zasloužil. Averz titulární medaile z 

ryzího stříbra představuje Aeskulapovu hůl, známý znak lékařů a farmaceutů. Motiv holi 

obtočené Asklépiovým hadem má kořeny ve starověkém Řecku a zpodobňuje sílu, zdraví a 

zdárné hojení a má přinášet naději na úspěšné uzdravení a boží pomoc při léčbě. 

Každého, kdo si vybral za životní partnerku medicínu, čeká náročná, ale smysluplná 

budoucnost. Tato volba není pouze volbou povolání, ale je především obrovským 

posláním. Poděkujte mu za ni krásnou titulární medailí od České mincovny. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 990 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná titulární medaile MUDr. s věnováním 
42 g 

 

         

 

„Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se 

zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho 

konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince.“ 

Úvod Etického kodexu České lékařské komory vyjadřuje nesmírný závazek, který na sebe 

student medicíny bere. Služba společnosti, již si zvolil, je jedna z nejnáročnějších vůbec. 

Vyjádřete mu za ni svůj dík originální hodnotnou formou. Česká mincovna pro tuto 

zvláštní příležitost připravila emisi nové titulární medaile MUDr. z ryzího stříbra s 

prostorem pro vaše věnování. 

Stříbrná pamětní medaile nese jedinečný výtvarný rukopis zkušené medailérky Ireny 

Hradecké, DiS. Averz vyobrazuje znak lékařů a farmaceutů – Aeskulapovu hůl. Reverz 

medaile je pak určen pro vaše věnování. 

Stříbrná titulární medaile MUDr. s vaší dedikací bude nádhernou uměleckou upomínkou 

slibu, který začínající lékaři složili své profesi a společnosti a také výrazem vaší hrdosti na 

jejich rozhodnutí. 

 

 

Orientační cena produktu 

2 190 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná medaile Štěstí 
42 g 

 

         

 

Talisman v podobě stříbrné medaile České mincovny přinese štěstí každému, komu se ho 

v životě nedostává, a pomůže uspět těm, na které v životě čeká nějaká změna. 

SPOKOJENOST, MÍR, LÁSKA, SVOBODA, RODINA, PRÁCE – to jsou slova, která si se 

štěstím spojuje autorka medaile ak. soch. Majka Wichnerová. Věnovala jim reverzní 

stranu pamětní medaile, doplnila je cizojazyčným překladem, dvouocasým českým lvem a 

sluncem. Motiv slunce vévodí také averzní straně – mezi jeho paprsky je zasazeno slovo 

ŠTĚSTÍ v sedmi jazycích. 

Stříbrná pamětní medaile představuje originální a hodnotný dárek pro každou příležitost. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 990 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná medaile Čtyřlístek pro štěstí 
10 g 

 

         

 

Stříbro symbolizuje hojnost, romantiku a naději. Čtyřlístek je pak zaručeným nositelem 

štěstí, bohatství, zdraví a lásky. Když se všechny tyto vysněné hodnoty umělecky skloubí, 

vznikne jedinečná stříbrná medaile Čtyřlístek pro štěstí od České mincovny. Takový 

čtyřlístek má řadu předností: nikdy neuvadne, neztrácí svou kouzelnou moc a je dostupný v 

kterékoli roční době. 

Česká mincovna letos připravila emisi čtyřlístku v ryzím stříbře ve spolupráci s 

nadanou medailérkou Bc. Zuzanou Hubenou, DiS. Její talent se odrazil v jemném ztvárnění 

motivu, které z něj dělá krásný kousek umělecky zpracovaného stříbra. Proto je medaile 

velmi atraktivní také pro sběratele. 

Stříbrná medaile Čtyřlístek pro štěstí udělá obrovskou radost každému, komu ji 

věnujete. Je to krásný univerzální dárek pro každou příležitost. 

 

 

Orientační cena produktu 

750 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná medaile Čtyřlístek pro štěstí s věnováním 

10 g 

 

         

 

Stříbro symbolizuje hojnost, romantiku a naději. Čtyřlístek je pak zaručeným nositelem 

štěstí, bohatství, zdraví a lásky. Když se všechny tyto vysněné hodnoty umělecky skloubí, 

vznikne jedinečná stříbrná medaile Čtyřlístek pro štěstí od České mincovny. Takový 

čtyřlístek má řadu předností: nikdy neuvadne, neztrácí svou kouzelnou moc a je dostupný v 

kterékoli roční době. 

Česká mincovna letos připravila emisi čtyřlístku v ryzím stříbře ve spolupráci s 

nadanou medailérkou Bc. Zuzanou Hubenou, DiS. Její talent se odrazil v jemném ztvárnění 

motivu, které z něj dělá krásný kousek umělecky zpracovaného stříbra. Proto je medaile 

velmi atraktivní také pro sběratele. 

Stříbrná medaile Čtyřlístek pro štěstí udělá obrovskou radost každému, komu ji 

věnujete. Je to krásný univerzální dárek pro každou příležitost. 

 

 

Orientační cena produktu 

950 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrný přívěsek Čtyřlístek pro štěstí 
2,2 g 

 

         

 

Stříbro symbolizuje hojnost, romantiku a naději. Čtyřlístek je pak zaručeným nositelem 

štěstí, bohatství, zdraví a lásky. Když se všechny tyto vysněné hodnoty umělecky skloubí, 

vznikne jedinečná stříbrná medaile Čtyřlístek pro štěstí od České mincovny. Takový 

čtyřlístek má řadu předností: nikdy neuvadne, neztrácí svou kouzelnou moc a je dostupný v 

kterékoli roční době. 

Návrhu se ujala mladá medailérka Bc. Zuzana Hubená, DiS. a vtiskla mu nadčasový 

univerzální design. Její talent se odrazil v jemném ztvárnění motivu, které z něj dělá krásný 

kousek umělecky zpracovaného stříbra. 

Stříbrný přívěsek Čtyřlístek pro štěstí udělá obrovskou radost každému, komu ho 

věnujete. Je to krásný univerzální dárek pro každou příležitost. 

 

 

Orientační cena produktu 

890 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná medaile Znamení zvěrokruhu 
20 g 

 

             

             

          

 

Česká mincovna představuje originální dárek – stříbrná medaile z řady znamení zvěrokruhu. 

Výtvarnou podobu medaile připravila mladá medailérka Mária Filová. Averzní strana je 

věnována vyobrazení příslušného znamení. Reverzní strana je pak společná celé sérii – patří 

všem 12 znamením zvířetníku, slunci a měsíci. 

Rafinovaná krabička s průhledným krytem a stojánkem medaili nejen ochrání, ale také 

vkusně vystaví. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 490 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrná medaile Znamení zvěrokruhu s věnováním 

20 g 

 

             

             

          

 

Česká mincovna představuje originální dárek – stříbrná medaile z řady znamení zvěrokruhu. 

Výtvarnou podobu celé série zpracovala nadaná umělkyně Mária Filová. 

Averzní straně dominuje reliéfní vyobrazení příslušného znamení. Reverz pak předkládá 

prázdný prostor pro vyrytí vašeho textu. 

Stříbrná medaile je uložena do dárkového balení, které díky průhlednému krytu a 

vyklápěcímu stojánku poslouží rovněž jako stylový rámeček. 

 

 

Orientační cena produktu 

1 690 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 



 

 

 

14) Dárky z drahých kovů (stříbro) 

Stříbrný přívěsek Znamení zvěrokruhu 
2,2 g 

 

                  

                
 

 

 

Dvanáct astrologických znamení na stříbrném přívěsku. 

Společná strana všech medailonků v sérii znamení zvěrokruhu nese kompozici znaků 

symbolizující jednotlivá znamení zvěrokruhu. Na averzní straně je vyobrazeno každé 

znamení samostatně. Medailonek lze zavěsit na řetízek. Náklad není limitován. 

 

 

Orientační cena produktu 

980 Kč 

Cena stříbra a jiných drahých kovů je závislá na výchylkách finančního trhu. 


