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Ojedinělá edice nyní K zaKOupení v ČesKé mincOvně



medaile john Fitzgerald Kennedy
ve zlatém nebo stříbrném provedení

Lícní strana medaile nese portrét Johna Fitzgeralda Kennedyho, 35. prezidenta USA, který předčasně 
zahynul rukou atentátníka v Dallasu ve státě Texas v roce 1963. Medaile byla vydána k 50. výročí 
zvolení Kennedyho prezidentem. Na rubové straně je znázorněn Kapitol, sídlo amerického Kongresu 
v hlavním městě USA, Washingtonu.
 
Autorem kresebného návrhu a sádrového modelu je akademický sochař Jiří Dostál, medaili rytecky 
upravil Lubomír Lietava. Medaile je k dostání ve zlatém i stříbrném provedení, přičemž zlatá varianta 
existuje ve dvou ražebních velikostech.

medaile barack Obama – praha 2009
ve zlatém provedení, mimořádná doražba

Lícní strana medaile nese portrét 44. prezidenta USA a nositele Nobelovy ceny za mír Baracka Obamy. 
Medaile byla vydána u příležitosti klíčového projevu, který Obama pronesl v dubnu 2009 v Praze. V něm 
představil plán jaderného odzbrojení a přislíbil zahájit jednání s Ruskem o nové smlouvě o snižování 
jaderného arzenálu. Na rubové straně jsou znázorněna sídla prezidentů České republiky a USA – Pražský 
hrad a Bílý dům. Pro mimořádný zájem o tuto medaili bylo v roce 2010 dodatečně vyraženo 2 000 ks.

Autorem kresebného návrhu a sádrového modelu je akademický sochař Jiří Dostál, medaili rytecky upravil 
Lubomír Lietava. Medaile je k dostání ve zlatém provedení.

a m e r i Č t í  p r e z i d e n t i  n a  z l a t ý c h  
a  s t ř í b r n ý c h  m e d a i l í c h 
výběrová řada zlatých a stříbrných medailí s portréty amerických prezidentů z dílny České mincovny

Česká mincovna vydává od roku 2009 výběrovou řadu zlatých a stříbrných medailí s portréty amerických prezidentů. Medaile jsou 
vyráběny v omezených sériích. Jejich autory jsou přední čeští výtvarníci, sochaři a rytci. Tato ojedinělá edice medailí je sběratelským 
unikátem, nabízí příležitost zajímavé investice a může být využita i jako vzácný dárek pro vaše blízké. Zobrazené motivy na 
medailích zrcadlí mimořádné okamžiky v historii mezinárodní politiky, které stojí za uchování. 

Washington, 1961:  
„Neptej se, co může 
udělat tvá zem pro tebe. 
Ptej se, co můžeš ty 
udělat pro svou zem.“
John F. Kennedy

Praha, 2009:  
„Přišel čas zakázat 
jaderné zkoušky.“
Barack Obama



  Au 999,9 (ryzí zlato) 

  Hmotnost: 31,1 g 

  Průměr: 37 mm 

  Provedení: proof  

   (vysoce leštěná ražba) 

  Náklad: 300 ks

  Rok vydání: 2010 

  Emisní cena: 40 000 Kč (vč. DPH)*

 

  Au 999,9 (ryzí zlato) 

  Hmotnost: 15,56 g 

  Průměr: 28 mm 

  Provedení: proof 

   (vysoce leštěná ražba) 

  Náklad: 500 ks

  Rok vydání: 2010 

  Emisní cena: 20 000 Kč (vč. DPH)*

  Ag 999 (ryzí stříbro) 

  Hmotnost: 42 g 

  Průměr: 50 mm

  Provedení: proof  

   (vysoce leštěná ražba) 

  Náklad: 1 000 ks

  Rok vydání: 2010 

  Emisní cena: 1 300 Kč (vč. DPH)*

  Au 999,9 (ryzí zlato)

  Hmotnost: 15,56 g 

  Průměr: 28 mm  

  Provedení: proof (vysoce leštěná ražba) 

  Náklad: 2 000 ks (mimořádná doražba)

  Rok vydání: 2009

  Emisní cena: 20 000 Kč (vč. DPH)*

medaile barack Obama – praha 2009

medaile john Fitzgerald Kennedy

*)  Aktuální prodejní cena se upravuje podle vývoje cen drahých kovů na světových trzích.



Česká mincovna a.s. 
se zabývá výrobou 
a ražbou mincí, 
medailí a žetonů. Od 
roku 1994 razí veškeré 
oběžné mince pro 
potřeby státu, pro 
ČNB také pravidelně 
vyrábí zlaté a stříbrné 

pamětní mince. Ve vlastní ediční činnosti se zaměřuje 
na limitované série zlatých a stříbrných pamětních 
medailí s motivy významných osobností a politických, 
sportovních i kulturních událostí současnosti i historie 
pro numismatiky, investory i veřejnost.

Informace o nabídce dalších mincí a medailí 
z produkce České mincovny najdete na www.mint.cz.

připravujeme

medaile Obama – medveděv  
– praha 2010
ve zlatém nebo stříbrném provedení

Historickému setkání prezidentů USA a Ruska v Praze v dubnu 2010 a podpisu 
smlouvy START o snížení počtu jaderných zbraní je věnována medaile Obama – 
Medveděv – Praha 2010, jež bude vydána 7. července 2010. Medaile symbolicky 
navazuje na předchozí medaili Barack Obama – Praha 2009. 

V roce 2011 bude v omezeném nákladu vydána zlatá medaile s motivem zakladatele 
Spojených států amerických a prvního prezidenta George Washingtona. 

Česká mincovna a.s. (czech mint)
U Přehrady 3204/61
466 23  Jablonec nad Nisou
E-mail: mince@mint.cz
Tel.: 483 513 421
Fax: 483 513 708www.mint.cz

datum vydání:  
7. července 2010

Medaile John Fitzgerald Kennedy a Barack Obama – Praha 2009 
jsou k prodeji již nyní. Medaile můžete objednat dopisem, e-mailem 
nebo faxem. V případě medaile Obama – Medveděv – Praha 2010 
doporučujeme provést rezervaci. 

 zlatá stříbrná

  Materiál: Au 999,9 Ag 999

  Průměr: 37 mm 37 mm

  Hmotnost: 31,1 g 31,1 g

  Provedení: proof proof

  Náklad: 500 ks 1 000 ks

  Emisní cena: 40 000 Kč 1 200 Kč

 (vč. DPH)* (vč. DPH)*


