
Pamětní mince s plejtvákem i denárem 

Pamětní stříbrná mince, vydaná Českou národní bankou a ražená Českou mincovnou, má 

nominální hodnotu 200 korun a jejím autorem je medailér Petr Horák. Na lícní straně mince 

jsou vyobrazeny dvě vitríny, v nichž se nachází několik předmětů příznačných pro Národní 

muzeum. Je mezi nimi zkamenělina trilobita, opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic, denár 

knížete Boleslava II., kostra plejtváka myšoka a dva vyhynulí živočichové – vakovlk a ještěr 

velescink kapverdský. Rubová strana zachycuje Historickou budovu a Novou budovu 

Národního muzea s letopočty 1818 a 2018.  

„Je symbolické, že Národní muzeum vzniklo téměř přesně 100 let před tím, než byla založena 

Československá republika, jejíž 100. narozeniny oslavíme na konci tohoto měsíce. Tím však 

významná výročí nekončí – příští rok bude ve znamení oslav 100 let od vzniku samostatné 

československé koruny, které zaštítí Česká národní banka,“ uvedl ředitel sekce peněžní a 

platebního styku ČNB Josef Ducháček. „Veřejnost se tak může těšit na mnoho zvláštních emisí, 

včetně historicky první pamětní bankovky nebo oběžné dvacetikoruny s portréty tvůrců státu a 

měny,“ dodal.  

Mince s motivem Národního muzea je v pořadí jedenáctou pamětní stříbrnou 

dvousetkorunou v rámci současného emisního plánu České národní banky na léta 2016–2020. 

„Za prvotní myšlenku zřízení Národního muzea vděčíme české šlechtě, která také přispěla 

velkou měrou soukromými sbírkami. Tato nejvýznamnější česká muzejní instituce 

nashromáždila milióny artefaktů po dobu své existence z rozmanitého spektra oborů, včetně 

numismatiky, proto si zaslouží speciální emisi ve zlatě a stříbře,“ vysvětlil Jaroslav Černý 

z České mincovny. 

Pamětní mince ražená letošního roku není prvním upomínkovým předmětem, který vznikl 

k oslavě významných výročí Národního muzea. V letošním roce byla vyražena i zlatá medaile 

s vyobrazenou Historickou budovou. Již před padesáti lety vznikly dvě pamětní medaile k 150. 

jubileu vybrané na základě umělecké soutěže. První medaile, jejímž autorem byl Milan 

Knobloch, byla ražena v bronzu i stříbře a jejímu líci vévodí celkový pohled z výšky na 

Historickou budovu Národního muzea. Návrh na druhou medaili vytvořil zasloužilý umělec 

Bedřich Stefan, který na lícní straně zobrazil pouze kopuli Historické budovy s vavřínovými 

ratolestmi. Pamětní medaile byla vydána také v roce 1991 ke stému výročí otevření Historické 

budovy. Jejím autorem je medailér Michal Vitanovský, který je například také autorem 

současné podoby nejvyššího státního vyznamenání Bílého lva. 

 


