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Nová stříbrná trojrozměrná mince
Přijímáme objednávky!

Stříbrná mince Zakázané město

8 500  Kč*

Kód: 005890
vč. DPH

100 g, 999/1000 Ag, 
Antique Standard, 2020



3

www.zlataky.cz

Začátek roku zlatem dlážděný

Zlato si mohlo klidně plout ně-
kolik dalších měsíců. Napětí ve 
světě, ať už v podobě obav ze 
zpomalování ekonomiky nebo 
v podobě obav z politických 
turbulencí, by drželo investory 
ve střehu a cenu zlata v blíz-
kosti hranice 1 500 USD. Vše 
se takto mohlo vyvíjet, nebýt 
dvou amerických bezpilotních 
letounů MQ-9 Reaper, které 
3. ledna v Iráku rozstřílely rake-
tami Hellfire konvoj s generál-
majorem Sulejmáním, druhým 
nejmocnějším mužem Íránské 
islámské republiky. 
Krátce po Sulejmáního smrti, 
v  noci na středu 8. ledna, byly 
Íránem vypáleny dvě desítky 
raket na základny USA v Iráku 
a (jak bylo později odhaleno) 
Íránci omylem sestřelili boeing 
ukrajinských aerolinek se 176 

lidmi na palubě. Útok na zá-
kladny prý nezpůsobil žádné 
škody na životech (jak jsme byli 
ujištěni na tiskové konferenci 
Donalda Trumpa konané bez-
prostředně po útoku). Později 
však bylo přiznáno traumatické 
poranění mozku více jak stov-
ky amerických vojáků. Středa 

8. ledna byl onen den, kdy zlato 
na krátký čas překonalo hranici 
1 600 USD za unci, a od té doby 

Na podzim loňského roku prošlo zlato korekcí až na 
1 452 USD za unci. Návrat nad magickou hranici 1 500 USD 
byl v případě zhoršení stavu ekonomiky či zvýšení napětí ve 
světě pravděpodobný. To, že zlato hned v lednu pokoří (sic na 
kratičký okamžik) hranici 1 600 USD a v únoru ji překoná velmi 
výrazně, však čekal jen málokdo. Mírně optimistickou náladu 
podpořenou tu a tam lepšími čísly ze světových ekonomik 
srazil do kolen hned začátek roku 2020. Zlato v reakci na 
to opět potvrdilo, že je konzervativní investicí, která citlivě 
reaguje růstem na „průšvihy“ globálního charakteru.

„Zlato mohlo klidně držet 
pozice. Nebýt dvou 

bezpilotních letounů, které 
v Iráku rozstřílely konvoj 

se Sulejmáním.“

se drželo nadohled. Stačilo pět 
pracovních dnů nového roku 
a zápletka, která se sice mohla 
zdát jako zásadní, ale ve světle 
dalších událostí až takové váž-
nosti nedosáhla. Írán totiž pod-
le všeho nebyl a není v takové 
kondici, aby si mohl dovolit jít 
do otevřeného konfliktu s USA. 
To dokazuje, i přes později při-
znané zraněné americké vo-
jáky, pouze „propagační“ útok 
na základny USA a  především 
tragický omyl záměny střely 
s plochou dráhou letu za civil-
ní dopravní letadlo (to by se 
profesionální armádě opravdu 
stávat nemělo).
Podrobný popis událostí za-
čátku letošního roku dokládá, 

jak na světovou politiku a bez-
pečnost reaguje trh se zlatem, 
a nejen ten. Obvyklým pravi-
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dlem je, že když zlato roste, 
trh s akciemi klesá. Nejvyšší 
nárůst ceny zlata, až k  hranici 
1 900 USD za unci, byl vyvolán 
poslední finanční krizí. Mezi-
tím zlato kleslo pod hranici 
1 100 USD a od roku 2018 roste 
v očekávání, že se stane „něco 
velkého“. Nejprve to byla es-
kalující obchodní válka mezi 
USA a Čínou (která by sama 
o  sobě nemusela být takovým 
strašákem, kdyby ve hře nebylo 
ohrožení ekonomického růstu 
druhé největší ekonomiky svě-
ta), do toho centrální banky 
poprvé od krize snížily úroko-
vé sazby (mimoto americký 
FED, evropská ECB i čínská PCB 
svorně pumpují na trhy likvi-
ditu dalšími nástroji). Když už 
začala z trhů chodit relativně 
slušná čísla včetně náznaků 
dohody mezi USA a Čínou, při-
šel zmiňovaný raketový útok 
a… – koronavirus SARS-CoV-2 
způsobující nákazu označova-
nou jako Covid-19.
Koronavirus se během pár 
týdnů stal globální hrozbou. 
Počet obětí podle agentury 
Reuters přesáhl v pevninské 
Číně hranici 2 000, nakaže-
ných je přes 74 000. Jaké lze 
čekat ekonomické dopady? 
Pro představu: blízký příbuzný 
dnešní infekce, onemocnění 
SARS-CoV, způsobilo v letech 
2002 až 2003 celosvětově 
škody za zhruba 50  miliard 

dolarů. To v kontextu celosvě-
tového HDP, který činí zhruba 
86 bilionů amerických dolarů 
(po přepočtu na české koruny 
neuvěřitelné 2 biliardy korun), 
působí opravdu zanedbatelně. 
Ukazuje se však, že dnešní si-
tuace je vážnější než před se-
dmnácti lety. Světové trhy již 

„Koronavirus může být 
novou černou labutí. 

Nečekanou událostí, která 
pošle ekonomiku do recese.“

delší dobu čekají, kdy přijde 
recese a co bude jejím spou-
štěčem. V Číně se dnes kvůli 
protiepidemickým opatřením 
nezavírají jen továrny. Zavírají 
se i lidé do karantény, a to jak 
nedobrovolně (v oblasti, kde 
platí karanténa), tak dobrovol-
ně (v oblasti mimo ni). Čínské 
továrny nefungují, nedodávají 
svým zahraničním odběrate-
lům a tím brzdí nebo zavírají 
další továrny, které bez sou-
částek nejsou schopny vyrá-
bět. Lidé zavření doma méně 
nakupují a odbyt čínským i zá-
padním firmám klesá.
Důvod, proč se cena zlata 
drží vysoko, pravděpodobně 
spočívá i v dalších faktorech, 
které se navzájem ovlivňují. 

Pro nalezení některých z nich 
nemusíme opouštět téma 
kondice čínské ekonomiky. 
Zadlužení tamních domác-
ností roste. Celková hodnota 
dluhu se zvýšila ze zhruba 
6  bilionů dolarů v  roce 2007 
na bezmála 40 bilionů dolarů 
na konci roku 2018. Takto vy-

soký dluh již nelze jen tak ig-
norovat. Analogie s hypoteční 
bublinou v USA, která praskla 
v momentě, kdy domácnosti 
přestaly být schopny plnit své 
závazky vůči věřitelům, a tím 
způsobila poslední celosvěto-
vou krizi, se nabízí. 
Druhým okamžikem, který le-
tos významně napoví, budou 
prezidentské volby v USA. Tak 
významný výkyv trhů, jako při 
první volbě Donalda Trumpa, 
pravděpodobně již nezazname-
náme. O jeho znovuzvolení se 
čile spekuluje již nyní. Trhy bu-
dou připravenější a krátkodobě 
tuto událost vstřebají lépe. Pro 
následující roky to však pravdě-
podobně znamená další nesta-
bilitu, která investory nepotěší.
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V únoru jsme přestěhovali brněnskou  
prodejnu. Stará prodejna na Zelném trhu  
byla uzavřena a od 3. února sídlíme  
v moderní budově Trinity Office Center  
přímo naproti Galerii Vaňkovka  
(adresa: Úzká 488/8).  

Otvírací doba:  po– pá 9.00 –17.00 

Kromě širokého sortimentu investičních 
kovů, zlatých a stříbrných mincí a vstřícného 
a ochotného personálu u nás nově najdete 
dvě privátní jednací místnosti a pohodlnější 
parkování (naproti v Galerii Vaňkovka na 
jednu hodinu zdarma). Pro snadnější přístup  
věnujte pozornost infografice níže. 
Naše prodejna se nachází v prostoru  
přímo mezi oběma budovami (Trinity Office 
Center a Galerie Vaňkovka), vedle vjezdu  
do podzemních garáží.  
Pokud jdete z ulice Úzká, pokračujte za roh  
rohu kolem poji šťovny AXA dále  
podél budovy Trinity, dokud  
nedojdete k naší prodejně. 

Stavte se – těšíme se na Vás!

Zlaťáky v Brně 
v novém!

Shrnuto, podtrženo, aktuální 
situaci na trzích významně for-
muje očekávání celosvětové 
krize. Ostatně na toto téma na-
jdete polemiky snad na všech 
tuzemských i světových eko-
nomických serverech. Analytici 
se předhánějí v tom, kdo trefí 
přesně den a čas počátku kri-
ze a její příčinu. Reálně to ale 
možné není. Jedná se o  sou-
hru mnoha okolností, které 
otevřou stavidla krize. Jednou 
z těch klíčových může být ko-
ronavirus. Proměnných je však 
mnoho a jsou nevy zpytatelné 
(nezapomínejme, že ekonomie 
není exaktní věda, přeci jen 
zkoumá chování lidí, a  to není 
vždy racionální). 
Takže jestli přijde krize a cena 
zlata poroste dál a prolomí 
1  700 USD za unci, nevíme. 
Víme ale určitě, že žádný strom 
neroste do nebe a každé obdo-
bí blahobytu vystřídá období, 
kdy si budeme muset utáhnout 
opasky. Připraveni budou ti, 
kteří drží dostatečně diverzifi-
kovaná portfolia složená z kva-
litních titulů odolávajících kri-
zi. A mezi ně zlato určitě patří. 
Krátkodobé výkyvy ceny zlata 
způsobené aktuálními událost-
mi ze světa by nás měly nechat 
chladnými. Pokud tedy nespe-
kulujeme, ale přistupujeme ke 
zlatu jako k investici, která nám 
zachová náš majetek po dlou-
hé časové období.
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Uhlíková stopa těžby zlata je 
oproti jiným kovům minimální.  
I přesto hledá odvětví své rezervy

Světová rada pro zlato (World Gold Council) zveřejnila zprávu, 
která se zabývá vlivem těžby zlata a obchodování s ním na 
světové klima. Zavádění zelenějších postupů se tak nevyhne ani 
tradičně nepříliš čistému oboru, jakým je těžba. Pozitivní je, že 
mnoho těžebních společností již dnes, nezávisle na deklaracích 
světových politiků, zavádí do praxe postupy šetrnější k životnímu 
prostředí. Ve světle varovných zpráv vědců o blížících se fatálních 
klimatických změnách to zní jako uvědomělé a racionální chování.

Zlato je označováno jako 
bezpečný přístav v dobách 
ekonomických krizí. Poptáv-
ku po něm ovlivňují tři oblasti 
trhu: šperkařství (cca 55  %), 
průmyslová výroba (cca 10 %) 
a  investice (cca 35 %). Na trh 
je dodáváno zlato pochá-
zející z  dvou hlavních zdro-
jů: z  těžby (primární zdroj) 
a  z  recyklace (sekundární 
zdroj). Podle odhadů bylo jen 
v  roce 2016 v  podobě elek-
tronického odpadu vyhozeno 
zlato za 20  miliard dolarů. 
Vědci přitom stále pracují na 
nových technologiích, které 
umožňují drahé kovy recyklo-
vat efektivněji. 

Tradiční těžba zlata přitom 
využívá například kyanidovou 
metodu, která je vzhledem 
k  použitým vysoce jedovatým 
chemikáliím velice nešetrná 
k  životnímu prostředí. Má na-
víc smysl pouze tam, kde se 
nachází velké množství zlata 
a  menší množství doprovod-
ných drahých kovů. Díky těmto 
faktorům je problematická ne-
jen s  ohledem na životní pro-
středí, ale také na veřejné mí-
nění. Nové doly ve vyspělých 
zemích je prakticky nemožné 
prosadit, jak se přesvědčily 
těžební firmy i v našem regi-
onu, v Česku v  Kašperských 
horách nebo na Slovensku 

v Kremnici. Zpráva World Gold 
Council (WGC) se však zamě-
řuje především na vliv těžby 
na světové klima a hledá ces-
ty k tzv. klimatické (uhlíkové) 
neutralitě. Za tento stav je 
považováno dosažení čistých 
nulových emisí oxidu uhličité-
ho, tedy vyvážení emisí uhlíku 
např. jeho pohlcováním z at-
mosféry nad rámec přírodních 
procesů nebo úplným vylou-
čením emisí uhlíku z daného 
průmyslového odvětví. Paříž-
ská klimatická dohoda z  roku 
2015 předpokládá, že udržíme 
globální oteplování výrazně 
pod dvěma stupni Celsia v po-
rovnání s teplotou v  předin-
dustriálním období. Má-li toho 
být dosaženo, je podle zprávy 
mezivládního panelu OSN pro 
změnu klimatu (IPCC) z roku 
2018 nutné, aby globální emi-
se dosáhly klimatické neutra-
lity do roku 2050.
Podle WGC je právě v oblasti 
těžby a recyklace zlata v rámci 
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celého dodavatelského řetěz-
ce možné najít nejvíce rezerv 
a posunout tak zlato blíž ke 
klimatické neutralitě. Zpráva 
WGC uvádí, že emise skleníko-
vých plynů jsou u nově vytěže-
ného zlata nižší než u ostatních 
kovů a dalších produktů těžeb-
ního průmyslu, což je pro zlato 
celkem lichotivá zpráva.

Produkce zlata
Emise 
skleníkových 
plynů celkem

Produkce 
zlata

Emise 
skleníkových 
plynů celkem

PRODUKCE 
(upstream)

Celková těžba udávaná těžebními 
korporacemi Celková světová těžba

Oblast 1 2 115 t 27 911 655 t 3 447 t 45 490 059 t

Oblast 2 2 115 t 33 694 065 t 3 447 t 54 914 157 t

Oblast 3 (upstream) 2 115 t 15 412 005 t 3 447 t 25 118 289 t

Rafinace / recyklace Au 1 168 t 4 228 t 4 228 t

SPOTŘEBA 
(downstream)

Šperky 2 237 t 827 690 t 827 690 t

Technologie 200 t 168 t 168 t

Investice 1 252 t 4 532 t 4 532 t

Celkem 77 854 343 t 126 359 123 t

ROČNÍ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ NA GLOBÁLNÍM TRHU SE ZLATEM:

Zpráva sleduje tyto oblasti:
Přímé emise – emise skleníkových plynů vznikající ze zdrojů  
ve vlastnictví dané firmy:

• emise z chemických procesů,
• emise ze spalování, provozu vozového parku atd.

Nepřímé emise:
• emise při výrobě elektřiny potřebné pro těžbu.

Další nepřímé emise:
• emise z dopravy materiálu a zboží (hotových výrobků)  

nebo emise z prodeje produktů.

Produkce (upstream) mapuje 
přímé a nepřímé emise spojené 
se získáváním a zpracováním 
zlata jako kovu.
Spotřeba (downstream) jsou 
přímé a nepřímé emise spojené 
s  výrobou a distribucí finálních 
produktů ze zlata (šperky, inves-

tiční slitky a mince, elektronika…).
Celková čísla jsou odhadem vy-
cházejícím z dostupných čísel 
těžebních korporací.
Podle odhadu a z výše uvedené 
tabulky plyne, že celková roční 
uhlíková stopa žlutého kovu je 
rovna cca 126 mil. tun CO2. Svě-

tová rada pro zlato deklaruje, 
že odvětví, která reprezentuje, 
si uvědomují potřebu zapojit se 
do snižování emisí skleníkových 
plynů. Nejvíce je přitom potře-
ba zaměřit se na samotnou těž-
bu žlutého kovu (přímé emise) 
a na výrobu elektrické energie 
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používané pro těžbu (nepřímé 
emise). Tyto dvě oblasti jsou pro 
planetu největší zátěží z celého 
procesu od těžby až po distri-
buci finálních výrobků. Výroba 
finálních výrobků (zlatých mincí 
a slitků) a jejich distribuce jsou 
naopak spojeny s extrémně níz-
kými emisemi.

Jaké jsou jednotlivé kroky, 
které navrhuje Světová 
rada pro zlato, pro dosažení 
klimatické neutrality zlata?
První důležitým krokem, který 
navrhuje ve své zprávě WGC, je 
zefektivnění procesu těžby zla-
ta, její analyzování a plánování. 
Dalším krokem je využívání čisté 
elektřiny pocházející z obnovitel-
ných zdrojů. Celých 45 % emisí 
z  těžby zlata pochází z výroby 
elektrické energie použité bě-
hem procesu těžby. Nesmíme ale 
zapomínat ani na používání ob-
řích nákladních vozidel v dolech, 
protože 35 % emisí z těžby zlata 
pochází ze spalování fosilních 
paliv a dalších 20 % emisí vzni-
ká při těžbě a přepravě fosilních 
paliv využívaných pro potřebu 
dolů. Přechod z naftových strojů 

na elektromobily a využití obno-
vitelných zdrojů je tak zcela na 
místě. Zbylých 5  % emisí je pak 
spojeno s používáním chemikálií. 
Ty však velmi pravděpodobně do 
konce roku 2050 nebude možné 
z  procesu těžby a  výroby zlata 
zcela vyloučit. I  tady navrhuje 
rada řešení, a  to  tzv.  vykoupení 

„Těžaři začínají využívat 
alternativní zdroje energie, 

úsporné technologie
nebo nákladní elektromobily.“

– investice těžařů a  zpracovate-
lů zlata do projektů vedoucích 
k omezení emisí v jiných průmy-
slových odvětvích.
 
Jak konkrétně řeší nastolení 
klimatické neutrality některé 
těžební společnosti?
Přední kanadská těžební spo-
lečnost Agnico Eagle produkuje 
drahé kovy od roku 1957. Její 
doly se nacházejí v Kanadě, Fin-
sku a  Mexiku. V těchto zemích 
a  také v USA a ve Švédsku pro-
vádí průzkumné činnosti. Spo-
lečnost spolupracuje se zástupci 
Inuitů a místními firmami, aby 
došlo k  nalezení alternativy ve 
využívání zdrojů energie v oblasti 
Nunuvatu (nejsevernější oblast 
Kanady). V tuto chvíli je daný re-
gion závislý na zdrojích energie 

z nafty. Z dlouhodobého hlediska 
chce společnost vybudovat hyd-
roelektrickou a  fibrooptickou síť 
přenosu energie a  tím přejít na 
čistší a udržitelný zdroj energie.
Barrick Gold Corporation, největ-
ší těžební společnost zaměřená 
na zlato se sídlem v kanadském 
Torontu operuje v  15  zemích 
světa, např. v  Kanadě, Austrálii, 
Chile, Peru, Mali. Její produkce 
v roce 2018 činila přes 140 tun 
ryzího zlata. I tato společnost jde 
cestou ekologizace. V přizpůso-
bení se klimatickým změnám 
vidí příležitost, jak dosáhnout sní-
žení elektrické energie. Provedla 
ve svých dolech řadu klíčových 
změn. Např. zavádění solárních 
panelů, senzorů pro automatic-
ké vypínání světel a větrání, po-
kud nejsou pracoviště obsazená 
zaměstnanci. Využívá systému 
rekuperace (zpětné získávání 
tepla), zvýšení účinnosti generá-
torů na zemní plyn, využívá vodní 
energii atd.
Eldorado Gold Corporation je 
kanadská společnost, která má 
aktiva v Kanadě, Turecku, Řec-
ku, Rumunsku, Brazílii a Srbsku. 
Společnost Eldorado zlepšuje 
svou energetickou účinnost 
v  dole Kisladag v Turecku, kde 
modernizuje svou těžební floti-
lu obřích nákladních automobi-
lů s využitím elektrické energie. 
Výsledkem je výrazné snížení 
nákladů na naftu a zvýšení 
energetické účinnosti při těžbě. 
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Queen’s Beasts: 
mince opředené mýty
a legendami

Na počest korunovace královny 
Alžběty II. v roce 1953 bylo před 
opatstvím ve Westminsteru 
slavnostně vztyčeno deset soch 
heraldických zvířat, tzv. Queen’s 
Beasts, reprezentujících 
bohatou genealogii panovnice. 
Každé ze zvířat nese štít se zna-
ky náležejícími jedné konkrétní 
větvi předků. Každé vyjadřuje 
symboliku mýtů a legend, kte-
rými jsou jednotlivé šlechtické 
domy opředeny. Autorem šest 
stop (1,8 metru) vysokých soch 
je britský sochař James Wood-

ford. Po korunovaci byly sochy 
přesunuty do Hampton Court 
Palace a později do St. George's 
Hall ve Windsoru. V roce 1959 
je Britové nabídli Kanaďanům 
a ti se jich ujali. Od té doby 
jsou sochy v péči Canadian 
Museum of History. Původně 
měly sochy barevné pouze 
štíty. Při příležitosti oslav století 
Kanadské konfederace je Kana-
ďané obarvili celé s respektem 
k heraldickým zvyklostem.
V roce 2017 se britská Royal 
Mint rozhodla rozšířit svou na-

bídku investičních mincí (bulli-
on coins) čítající do té doby 
mince Sovereign, Britannia a sé-
rii Lunárních mincí. Uvedla na 
trh zbrusu novou sérii Queen’s 
Beasts. Autorem návrhů se stal 
Jody Clark, nejmladší designér, 
který kdy dostal šanci vytvořit 
portrét královny na britské 
mince (nový portrét byl slav-
nostně představen v roce 2015). 
V roce 2020 spatří světlo světa 
již devátá mince s motivem 
bílého hannoverského koně. 
Nebude chybět v naší nabídce.
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Čerstvé úlovky
zahraničních mincoven
Představujeme vám nejnovější pamětní a dárkové mince od prestižních mincoven.  
Bratislavská Pressburg Mint přichází s novou pamětní mincí Terra Tokelau ročníku 2020.  
Mincovna touto emisí upozorňuje na význam ochrany životního prostředí a zdrojů,  
které nám poskytuje naše planeta Země. Za pozornost však stojí starší emise  
Pressburg Mint s ročníkem 2019 Chronos a Equilibrium. Vše je k dispozici i v investiční  
variantě (s pravidelně aktualizovanou cenou).

Do sortimentu přibyly nové kanadské mince od Royal Canadian Mint. Tradiční a oblíbené  
otisky nožiček se opět objevily na stříbrné minci k narození dítěte ve špičkové kvalitě reverse  
proof. K dispozici jsou rovněž mince pro zamilované páry Celebration of Love a mince  
pro novomanžele. A pokud potřebujete univerzálnější dárek, určitě sáhněte po zlaté minci  
pro štěstí s motivem podkovy, na skladě nám jich zbývá již jen pár kusů!

Kód: 005394

880  Kč*

vč. DPH

Pressburg Mint
31,31 g, 999/1000 Ag
2019, 15 000 ks

Stříbrná mince

Chronos Tokelau

Kód: 005658

967  Kč*

vč. DPH

Pressburg Mint
31,31 g, 999/1000 Ag
2019, 10 000 ks

Stříbrná mince 

Equilibrium Tokelau

Kód: 005396

967  Kč*

vč. DPH

Pressburg Mint
31,31 g, 999/1000 Ag
2020, 10 000 ks

Stříbrná mince

Terra Tokelau
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Kód: 005739

3 790  Kč*

vč. DPH

31,1 g, 999/1000 Ag
proof, 2020, 1 500 ks

Stříbrná mince 

Golden Flower Collection
zlatá 3D růže

Kód: 005824

1 490  Kč*

vč. DPH

Kanadská královská mincovna 
15,87 g, 999.9/1000 Ag
proof, 2020, 20 000 ks

Stříbrná mince 

Vítej na světě

Kód: 005822

1 390  Kč*

vč. DPH

Kanadská královská mincovna
7,96 g, 999.9/1000 Ag
proof, 2020, 15 000 ks

Stříbrná mince 

Celebration of Love

 Kč*

Kód: 005667

2 190
vč. DPH

31,1 g, 999/1000 Ag
proof, 2020, 3 000 ks

Stříbrná mince 

Rajky, Love is Precious

Kód: 005654

5 900  Kč*

osvobozeno od DPH

2,5 g, 999,9/1000 Au
proof, 2020, 200 ks

Zlatá mince

Podkova pro štěstí 

Kód: 005823

2 900  Kč*

vč. DPH

Kanadská královská mincovna 
31.83 g, 999.9/1000 Ag
proof, 2020, 10 000 ks

Stříbrná mince 

Svatba

*Informace o cenách naleznete na str. 20.
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Na začátku roku 2020, přesně 
4.  února, jsme si připomněli 
200. výročí narození české spi-
sovatelky Boženy Němcové. Její 
Babičku zná ze školních lavic 
asi každý. Věděli jste však, že 
se jedná možná o nejúspěšnější 
českou knihu (nebo minimálně 
jednu z nejúspěšnějších)? Od 
roku 1855 se totiž dočkala více 
jak 300 českých vydání, přelo-
žena pak byla do více než 20 
cizích jazyků. Není proto divu, 
že se Božena Němcová těší ne-
malé přízni, a to nejen u učitelů 
české literatury. V oblibě ji má 
i Česká národní banka, která ji 
umístila na 500 Kč bankovku 
a na nejnovější 200 Kč minci 
vydanou již na konci ledna ke 
zmiňovanému výročí.
Stříbrná dvoustovka má jednu 
zvláštnost. Výtvarný návrh této 
mince zachycující pozdní portrét 
Boženy Němcové je více jak pět-
advacet let starý. Vznikl v roce 
1994 v ateliéru Jiřího Harcuby 
pro výtvarnou soutěž na minci 
k 175. výročí narození spisova-
telky (která však nebyla v  roce 
1995 realizována). Bankovní 
rada ČNB se rozhodla využít 

návrh letos, kdy si připomínáme 
200. výročí narození Němcové. 
Výtvarná soutěž na novou minci 
nebyla vypsána, stačilo zmiňo-
vaný návrh vyhledat v archivu, 
který se po Harcubově smrti 
přesunul do útrob banky. Díky 
tomu si můžeme opět připome-
nout špičkového autora českých 
pamětních mincí a jeho příběh.

Kdo by Jiří Harcuba? Ikonic-
ký český rytec skla se narodil 
v Har rachově, v rodině se sklář-
skou tradicí. Jeho rodný dům 
dodnes stojí a je v něm výji-
mečně zachovalá sklářská dílna 
(v budoucnu by se měla stát mu-
zeem). V mládí se Harcuba ve 
svém rodišti vyučil rytcem skla, 
po studiu v Novém Boru odešel 
do Prahy na VŠUP. Zde studoval 
v ateliéru užité plastiky a glypti-

Pozoruhodný příběh nové 
dvousetkoruny

ky profesora Karla Štipla. Harcu-
bova tvorba se vymyká běžným 
standardům. Jeho doménou je 
portrét, který se postupně (jak 
autor testuje hranice možného) 
přesouvá více do abstrakce, od 
realistického vyobrazení po 
imaginární tvorbu. Harcubův ru-
kopis je nezaměnitelný. Svá nej-
lepší skleněná intaglia vytvářel 

často jako volnou tvorbu (nebyl 
svázán požadavky zadavate-
lů). Portréty podle antického 
vzoru zdůrazňují výrazné rysy 
osobností, včetně vad na kráse, 
zatímco vše nepodstatné je vy-
necháno. Výrazné rysy vznikaly 
rytím a řezáním do silné stěny 
skla. Výsledné portréty se do-
stávají vyobrazeným osobnos-
tem doslova pod kůži, ztvárňují 
jejich duši, vyzařují emoce.

„Harcuba přináší 
nové pohledy na způsob 

ztvárnění lidského obličeje 
v drobné plastice.“
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Jiří Harcuba vynikal i v oboru 
medailérské tvorby. I jeho návr-
hy mincí, medailí a plaket jsou 
jedinečné. Neobvyklý byl způ-
sob tvorby samotných návrhů. 
Harcuba nezačínal modelací 
do hlíny jako většina autorů. 
Ryl návrhy negativně do sádry 
kotoučkem přesně tak, jak byl 
zvyklý u skla. I v tomto oboru 
byl jeho doménou portrét. Har-
cuba přinesl nové pohledy na 
způsob ztvárnění lidského obli-
čeje v drobné plastice. Velice od-
vážným způsobem přistupoval 
i k návrhům heraldických zvířat, 
což je kapitola sama o sobě (sta-
čí se podívat do peněženky na 
českou 5 Kč minci – zde je lev ješ-
tě v poměrně umírněné podobě). 

Od roku 1964 se Harcuba pravi-
delně účastnil soutěží na návrhy 
československých, později čes-
kých pamětních mincí. Během 
normalizace však upadl v ne-
milost tehdejšího režimu kvůli 
medaili k  50. výroční vzniku 
Československa původně urče-
né pro české krajany z Chicaga. 
Harcuba na ni ztvárnil ženu sá-
zející lípu. Návrh vznikal v srpnu 
1968 a  naštvaný autor celou 
scénu dodatečně doplnil o pě-
tici bajonetů, symbol pětice ar-
mád, která přepadla vlast. Dílo 
se shodou nešťastných náhod 
dostalo do rukou StB a Harcuba 
byl na přelomu let 1972 a 1973 
vězněn v Plzni na Borech. Po 
propuštění mu bylo umožněno 

tvořit, dále se účastnil soutěží, 
avšak jeho návrhy nebyly zprvu 
vůbec akceptovány. Díky svým 
vynikajícím kvalitám se však 
ještě před revolucí několikrát 
prosadil a dokonce dostal mož-
nost vyjíždět do zahraničí. Učil 
na univerzitách v USA a ve Vel-
ké Británii, účastnil se worksho-
pů, sympozií a konferencí.
Po revoluci byl plně rehabilito-
ván a patřil k jedněm z  nejre-
spektovanějších autorů. Posled-
ní Harcubovo dílo vyšlo v ČNB 
dokonce posmrtně v roce 2014 
k výročí čtvrtstoletí od Sameto-
vé revoluce ve formátu stříbrné 
medaile v sadě s 200 Kč mincí. 
Jak vidno, jeho duch žije dál – 
v jeho díle.
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Sbírání pamětních mincí zažilo 
v posledních dvou dekádách 
v  Česku doslova boom. Stačí se 
podívat na to, jak se změnily ná-
klady pamětních mincí České ná-
rodní banky. Tak například zlatá 
mince Papírna Velké Losiny vyšla 
v roce 2006 v nákladu 5 000 ks. 
Stála zhruba 5  000 Kč a  vážila 
čtvrtinu unce. Dnes vycházejí 
zlaté mince ČNB v nákladu přes 
10 000 ks. Při dnešní ceně zlata 
za ně dáte 20 000 Kč a více (do 
ceny se promítá i fakt, že ČNB od 
roku 2006 zvětšila hmotnost zla-
tých mincí nejčastěji na polovinu 
unce). Přesto je však velká část 
z nich vyprodána. Staré mince 
se draží na aukcích za rekordní 
ceny. Nejdražší svatováclavský 
desetidukát z roku 1937 se v roce 
2017 vydražil za závratných 
14,7  milionu Kč. Sbírání mincí 
a  investování do nich začíná lá-
kat čím dál více zájemců.

Pokud investujete do mincí 
a  slitků, láká vás sběratelství 
a   chcete se do něj pustit, do-
poručujeme se před konečným 
rozhodnutím na chvíli zastavit. 
Přečtěte si tento článek, sedně-
te si k internetu, promluvte si se 
známými (pokud sbírají) nebo 
se stavte na některé z našich 
prodejen na kus řeči a dobrou 
kávu. Před tím, než začnete, je 
totiž třeba si ujasnit několik zá-
kladních věci.
Zvažte, zda chcete budovat 
ucelenou sbírku. Zaměříte se 
na určité téma, autora, období, 
nebo si budete vybírat podle 
toho, k čemu máte vztah, co se 
vám líbí? Je velký rozdíl mezi 
sbíráním moderních a historic-
kých mincí. Zamyslete se nad 
tím, kolik chcete své nové zá-
libě věnovat času a kolik máte 
na budování sbírky prostředků. 
Odpovězte si na otázku, co je 

vaším cílem. Chcete se sbíráním 
hlavně bavit, nebo chcete mince 
v budoucnu výhodně prodat? Ať 
tak, či onak, zajímejte se o likvi-
ditu mincí. Poznáte ji kupříkladu 
podle velikosti cílové skupiny, 
která daný typ mincí sbírá. Čím 
více je sběratelů, tím větší prav-
děpodobnost, že mince rychle 
a výhodně prodáte.
Otázka času je velmi důležitá. 
Počítejte s tím, že čím více pů-
jdete do historie, tím více času 
budete potřebovat. Na nastu-
dování potřebné literatury, 
získání zkušeností i na shánění 
mincí samotných. Alternativní 
variantou je najít si důvěryhod-
ného obchodníka, který vám 
dobře poradí. Někteří sběratelé 
však mohou mít větší potěše-
ní z toho, když si sbírku budují 
sami. Už samotný proces hle-
dání a nacházení může přinést 
zajímavé poznatky, zážitky 
a  uspokojení. Navíc není nikdy 
vyloučeno, že najdete vzácnou 
minci na burze za extra výhod-
ných podmínek. Trh s mincemi 
z některých období je silně regi-
onálně rozčleněn. A tak mince, 
která má velkou hodnotu v Čes-
ku, může být na druhé straně 

Zakládáme sbírku mincí
JAK ZAČÍT, ABY SE Z NÍ STAL RODINNÝ POKLAD?

„Než začnete, ujasněte si, 
kolik do svého sbírání 

chcete vložit energie v podobě 
času a peněz.“
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zeměkoule na prodej „za hu-
bičku“. Při nákupu historických 
mincí si budete muset dát velký 
pozor na padělky. Obzvlášť po-
kud chcete sbírat raritní mince 
a máte na ně dostatek financí.
Moderní české a zahraniční min-
ce oproti tomu stačí jednoduše 
nakoupit v obchodě. V  nabídce 
se zorientujete rychleji a u dob-
rých obchodníků se prakticky 
nesetkáte s padělky. Vždy dopo-
ručujeme si obchodníka prověřit 
předem. Nakupujte v kamen-
ných prodejnách či na zavede-
ných e-shopech. Poznat je podle 
ověřených recenzí už dnes není 
nejmenší problém. Pokud mož-
no se vyvarujte zásilkových ob-
chodů praktikujících agresivní 
marketingové praktiky nebo 
podomním prodejcům. V obou 
případech si velmi pravděpo-
dobně připlatíte (v prvním přípa-
dě za onen agresivní marketing, 
v druhém případě za motivační 
provize pro prodejce) a nebude 
to stát za to. Určitým negativem 
takového sbírání bude absence 
dobrodružství při hledání toho 
vytouženého chybějícího dílku 
do vaší skládačky. Nicméně po-
kud nechcete obětovat sbírání 
veškerý volný čas, považujte 
dostupnost mincí raději za pozi-
tivum (přeci jen, čas jsou peníze).
A když už jsme u těch peněz, 
říká se, že jsou až na prvním mís-
tě. Stanovte si rozpočet, který je 
pro vás (potažmo pro vaši rodi-

nu) přijatelný. Z rozpočtu vám 
vyjde specifikace mincí, které 
bude reálné získat (specifikace 
podle kovu, hmotnosti a  pro-
vedení). Pokud chcete sbírat 
moderní mince, zařiďte se tak, 
abyste mohli kupovat hned po 
emisi za pultovou (emisní) cenu. 
Ta bývá zpravidla nejvýhodněj-
ší. Na sekundárním trhu zaplatí-
te u vyprodané mince přirážku 
v řádu stovek až tisíců korun. 
Mince České národní banky se 
vyplatí rezervovat předem v ka-
ždém případě. I některé zahra-
niční mince z našeho sortimen-
tu jsou vyprodané dříve, než 
se dostanou na náš sklad. Platí 
to především pro populární či 
striktně omezené emise prestiž-
ních mincoven. Vycházejí v řádu 
desítek či stovek kusů pro celý 
svět. Na český trh pak připadne 
relativně malé množství. Pokud 
chcete budovat historickou 
sbírku, je jen na vás, jak rychle ji 

budete rozšiřovat. Může se však 
stát, že se na aukci objeví vámi 
vytoužená mince. V takovém 
případě je dobré mít dostatek 
peněz po ruce. Podle finančních 
možností doporučujeme vybrat 
i téma nebo období.
Poslední, neméně důležitou 
otázkou je způsob uložení mincí. 
Souvisí s velikostí rozpočtu, kte-
rý budete ochotni do své sbírky 
vložit. Čím větší máte možnosti, 
tím větší hodnoty sbírka ča-
sem dosáhne a tím bezpečnější 
místo budete potřebovat. Mož-
nosti uskladnění jsou vesměs 
tři: doma v trezoru, v bankovní, 
nebo v nebankovní schránce. Té-
matu jsme se podrobně věnovali 
v jednom z předchozích čísel 
(Noviny 9–10/2019).

Můžete si jej 
stáhnout v pdf 
na našem webu 
www.zlataky.cz
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Asamat Baltaev: Nejvíc se 
učím z neúspěchů. Dokážou mě 
nakopnout do další práce
Asamat Baltaev patří k nejúspěšnějším a nejtalentovanějším mladým 
medialérům v Česku. Mezi jeho práce patří zlaté mince 5 000 Kč železobetonový 
most v Karviné-Darkově, hrady Bezděz, Rabí, Veveří nebo nejnověji 200 Kč 
mince Adolf Loos, poslední stříbrná z emisního plánu ČNB 2016-2020. Povídali 
jsme si s ním o jeho začátcích i o tom, kam by se chtěl v budoucnu posunout.

Pocházíte z Ruska, z Čuvašské 
autonomní republiky, 
vystudoval jste Střední 
uměleckoprůmyslovou školu 
v Turnově a následně Vyšší 
odbornou školu v Jablonci 
nad Nisou. Jaká byla vaše 
cesta z Ruska do Čech?
Všechno začalo u mého táty. 
Můj táta je vynikající rytec 
a kreslíř a od malička mě vedl 
k umění a vlastně úplně zásad-
ně nasměroval můj profesní ži-
vot. Studoval na akademii v Pe-
trohradě a v rámci výměnného 
programu dostal šanci navštívit 
umělecké školy a  akademie 
v  Česku. Turnovská škola za-
měřená na šperkařství se mu 
moc líbila. Obdivoval její vyba-
vení v dílnách, které bylo v  té 
době v Rusku naprosto neví-

Tři zářezy na své pažbě má Asamat Baltaev  
v cyklu zlatých mincí ČNB Hrady
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dané. Podobné technologické 
vybavení na petrohradské aka-
demii nemají ani dnes. Viděl 
i další výhody, jako například 
možnosti uplatnění. Tehdy si 
řekl, že jestli jednou bude mít 
děti, pošle je sem studovat.

Jak jste na tátův nápad 
jet do Čech reagoval?
Byl jsem nadšený. Mezi mými 
spolužáky nebo kamarády 
nebyl skoro nikdo, kdo by šel 
studovat do Evropy. Když se 
mi taková příležitost naskyt-
la, všichni to obdivovali. U nás 
znamená Evropa styl, úroveň, 
prestiž. 

Takže jste po deváté třídě 
základní školy odjel do 
Čech studovat rytectví. 
Jaké byly začátky? Přeci 
jen vám bylo patnáct, byl 
jste sám v cizí zemi.
Poprvé se mnou jela mamka 
a zařídila mi všechny potřeb-
né dokumenty a formality. Ze 
začátku jsem cítil určitou ja-
zykovou bariéru, ale protože 
čeština a ruština jsou si hodně 
podobně, nebylo to tak hrozné. 

Jaké byly vaše plány po 
maturitě na turnovské škole?
Myslel jsem si, že se vrátím do 
Ruska. Bohužel, jak už jsem ří-
kal, v Rusku se s ryteckou ško-
lou uplatníte jen velmi těžko. 
Zakázek není mnoho a práce 

je málo ceněná. Připravoval 
jsem se na to, že se doma za-
měřím na něco jiného. Rodiče 
chtěli, abych zůstal v Čechách. 
A vlastně náhoda tomu chtěla, 
že jsem nakonec zůstal. 

Náhoda vás přivedla do 
Jablonce nad Nisou...
Ve čtvrťáku na šperkárně jsem 
se dostal na sympozium střed-
ních škol a měl možnost praco-
vat v dílnách jablonecké SUPŠ 
a VOŠ. V Jablonci jsem i bydlel. 
Během těch dvou týdnů jsem se 
seznamoval s učiteli, ateliéry 

a s VOŠkou. Všechno se mi moc 
zamlouvalo. 

Takže se z vás stal 
student VOŠky?
Ano, říkal, jsem si, že je to dob-
rý nápad, a dávalo mi smysl 
věnovat se mincím a medailím. 
Z  Turnova, kde jsem se zabý-
val rytectvím, jsem měl velmi 
slušné základy. V první roční-
ku VOŠky mi dokonce nabídli 
přesun rovnou do druhého, 
ale to jsem odmítl. Chtěl jsem 
nasbírat co nejvíc zkušeností. 
Během studia jsem se postup-

Návrh poslední stříbrné mince roku 2020 
s portrétem Adolfa Loose
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ně seznamoval s modelováním 
a tvorbou sádrových modelů. 
Zrovna v této technice jsem 
měl rezervy a neuměl jsem s ní 
moc pracovat. A dalším osob-
ním přínosem pro mě bylo, že 
jako student VOŠ jsem měl šan-
ci se dostat k reálným zakáz-
kám a vyzkoušet si celý proces 
návrhu až po realizaci. Jedním 
z rozhodujících faktorů pro mě 
byl přístup pedagogů. Navíc 
studenti se účastnili soutěží 
ČNB stejně jako pedagogové. 
Jejich práce jsme podrobně 
sledovali. Ta škola pro mě měla 
po profesní stránce velký vý-
znam, pedagogové pro nás byli 
velkými vzory.   

Už na škole jste vyhrál soutěž 
ČNB. Jak na to vzpomínáte? 
V jakém jste byl ročníku?
Tehdy jsem byl studentem 
druhého ročníku. Soutěže ČNB 
pro mě představovaly velkou 
motivaci. Viděl jsem uplatnění 
toho, co dělám, v praxi. Tehdy 
jsem vyhrál s návrhem zlaté 
mince s motivem mostu v Kar-
viné-Darkově z cyklu, který 
připomínal architektonicky 
a historicky zajímavé most-
ní stavby na území republiky. 
Pro lícní stranu mince jsem 
zvolil průhled železobetono-
vým mostem. Doplnil jsem ho 
o  kompozici heraldických zví-
řat z  velkého státního znaku, 
lva, moravskou orlici a  slez-

skou orlici. Komise ho nakonec 
vybrala jako vítězný.

Jel jste se před tím do Karviné 
podívat, nebo vám k nápadu 
a návrhu stačí internet?
Zrovna v Karviné jsem byl až při 
slavnostním představení min-
ce. Před tvorbou se vždy sna-
žím o daném tématu zjistit co 
nejvíc informací z dostupných 
zdrojů. Během práce na návrhu 
jsem se byl osobně podívat na 
Buchlově, což můj návrh také 
ovlivnilo. Získal jsem za něj 
druhou cenu. To, že jsem skon-
čil druhý, mě hodně nakoplo. 
Vrhnul jsem se do další práce, 
konkrétně do návrhu mince 
s portrétem Adolfa Loose. Vím 
jistě, že kdybych ten Buchlov 
vyhrál, Adolfa Loose bych ur-
čitě nedělal. Cením si toho, že 
jsem se naučil své neúspěchy 
přetavit v další osobní růst.

Když jsme u růstu, vidíte ve své 
práci vývoj? Kam směřujete?
Nedávno jsem probíral své 
staré práce. Přišel jsem na to, 
že dřív byly mé modely pro-
pracované do posledního de-
tailu. Vůbec detailů bylo na 
návrzích podle mě z dnešního 
pohledu příliš. V poslední době 
se snažím návrhy zjednodu-
šovat. Věnovat se víc nápadu 
samotnému a nosné myšlence. 
Nejdůležitější je pro mě umět 
správně přemýšlet nad obsa-

hem, pracovat s nápadem a až 
pak dát prostor řemeslným do-
vednostem. 

Co vás teď čeká? Vyhlížíte 
další soutěže na nové mince?
V současnosti se od tvorby 
mincí posouvám jinam. Samo-
zřejmě jsem se koukal na nový 
emisní plán ČNB. Mincovní 
tvorbu bych ale chtěl dělat 
víc pro radost. Svou další ces-
tu vidím v digitálním prostoru. 
Začal jsem studovat animaci 
na škole ve Zlíně. Animace mě 
bavila a stále baví, ale během 
studia jsem si uvědomil, že ta 
škola není to, co teď chci. Mám 
v plánu se naučit pracovat 
v  uměleckých grafických pro-
gramech, 2D i 3D, modelování, 
efekty, projekci. Začínám si pro 
to vytvářet podmínky.

Takže co bude dál?
Dál… Zařídil jsem si dílnu pro 
svoji novou tvorbu. Strašně se 
na to těším. Budu experimen-
tovat, a pokud to bude přínos-
né, zaplatím si intenzivní kurzy 
umění. Vím, že se jejich úspěšní 
studenti mohou dostat k velmi 
zajímavým zakázkám.

Asamat Baltaev je ve svých 
devětadvaceti letech 
jedním z nejúspěšnějších 
medailérů současnosti
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Zákaznická linka:

+420 232 003 050

www.zlataky.cz

PRAHA – OC Sykora – Českomoravská 183/27 po–pá 9.00–17.00
BRNO – Trinity Office Center – Úzká 488/8 po–pá 9.00–17.00
OSTRAVA – Tyršova 1250/6 po–pá 9.00–17.00
BRATISLAVA – OC City Gate – Gorkého 17 po–pá 9.00–17.00
LIBEREC – Hodkovická 109 po–pá 8.00–15.30

Tato nabídka není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  |  Jsme pod dohledem 
Puncovního úřadu pod reg. č. 13522.  |  Jsme smluvní partner ČNB a mnoha světových mincoven.  |  Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.

Prodejní ceny pamětních mincí se mohou měnit v závislosti na poptávce trhu. Prodejní ceny investičních mincí  
a slitků pravidelně aktualizujeme podle pohybu ceny kovů na burze a podle pohybu ceny měnového páru CZK/EUR. 
Aktuální ceny najdete na www.zlataky.cz nebo pod QR kódem produktu.

TAPETY NA PLOCHU

Investiční kovy a zlaté a stříbrné mince nejsou jen zajímavým způsobem uložení a zhodnocení vašich 
financí. Zlato, stříbro a výrobky z nich jsou odjakživa ceněny pro jejich estetickou, uměleckou a kulturní 
hodnotu. Není náhodou, že více jak 50% roční světové produkce zlata spotřebuje šperkařský průmysl. 
Rovněž mince (jak pamětní, tak investiční) a některé slitky jsou zpracovány předními umělci a řemeslní-
ky (medailéry, rytci, proofaři apod.). Na našem webu zlataky.cz nyní najdete sadu deseti tapet na plochy 
vašich počítačů a mobilů. Stáhněte si je a těšte se každý den úchvatnými detaily mincí a slitků ze zlata 
a stříbra. Tapety budeme postupně doplňovat. Pokud jsme zapomněli na vaši oblíbenou minci, pošlete 
nám svůj tip na marketing@zlataky.cz. Budeme za něj rádi :)


