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O B S A H :

293. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského

294. Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2021

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 8. září 2021 se ke 100. výročí úmrtí
Jana Janského vydává pamětní stříbrná mince po
200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvouset-
koruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm.
Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v ob-
sahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti na-
horu 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka
v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném pro-
vedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve
zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ
NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je vyobra-
zena kapka krve. Vodorovným textem „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a svislým označením nominální hod-
noty se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je
kapka krve rozdělena na 4 části, ve kterých se na-
chází současné označení krevních skupin A, B, 0
a AB. Značka České mincovny tvořená písmeny
„Č“ a „M“ je umístěna při horním okraji mince.
Iniciála autora lícní strany dvousetkoruny Jiřího Ha-
nuše, DiS., která je tvořena písmenem „H“ v rá-
mečku, se nachází pod zkratkou peněžní jednotky
„Kč“ při dolním okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je kompo-
zice portrétu Jana Janského a soudobého označení
krevní skupiny AB římským číslem IV. V římské
číslici I je zakomponován text „1921–2021“, v římské
číslici V je zakomponován text „JAN JANSKÝ“.
Pod portrétem se nachází značka autora rubové
strany dvousetkoruny Asamata Baltaeva, DiS.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno
v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. září
2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 293/2021 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského

(lícní a rubová strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2021

o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 14. září 2021 se k 1100. výročí úmrtí
kněžny Ludmily vydává pamětní zlatá mince po
10 000 Kč (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a mato-
vým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9.
Hmotnost mince je 31,107 g, její průměr 34 mm a síla
2,4 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ry-
zosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti na-
horu 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka
v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je
vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je
hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je vyobrazeno
uškrcení kněžny Ludmily podle Velislavovy bible.

Při horním okraji mince je umístěn text „ČESKÁ
REPUBLIKA“, pod kterým se nachází heraldická
zvířata z velkého státního znaku. Uprostřed je český
lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj
slezská orlice. Označení nominální hodnoty mince
se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“ je umís-
těno při dolním okraji mince. Značka České min-
covny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“

a „M“, se nachází při pravém okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je umístěn portrét
kněžny Ludmily se závojem a knížecí korunkou.
Při levém okraji mince se nachází iniciály autora
mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které
jsou tvořeny kompozicí písmen „F“ a „Z“, a text
„921–2021“. Iniciály autora mince jsou od textu od-
děleny tečkou. Při pravém okraji mince je umístěn
text „KNĚŽNA LUDMILA“.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. září
2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 294/2021 Sb.

Vyobrazení zlaté mince po 10 000 Kč k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily

(lícní a rubová strana)
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