
Cyklus zlatých mincí vydávaných Českou národní bankou  
v letech 2016–2020

HRADY
ČESKÉ REPUBLIKY

 2
01

6
–2

02
0Hrad Pernštějn

Návrh Luboše Charváta 

Původně gotický hrad byl po-
staven v letech 1270 až 1285 
pány z Pernštejna. Jednoduchá 
stavba, jejíž dominantou byla 
válcová věž zvaná Barborka, 
byla chráněna plášťovou zdí.  
V první polovině 14. století  
došlo k rozšíření celkové dispo-
zice hradu a v 15. století k jeho 
zásadní přestavbě. Typickým 
stavebním prvkem Pernštejna 
jsou krakorce různých tvarů, 
které nesou arkýře a ochozy. 
V rámci přestaveb došlo i k 
posílení obranyschopnosti hra-
du, takže všechna nádvoří byla 
chráněna systémem hradeb 
a věží. Zajímavá je především 
hranolová věž čtyř ročních ob-
dobí. Vstup do předhradí chrá-
nil také mohutný barbakán. 
Hrad patřil až do roku 1596 
Pernštejnům. Poté několikrát 
změnil majitele a od roku 1945 
je v majetku státu a je spra-
vován Národním památkovým 
ústavem.
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Kost Bezděz

Bouzov Pernštejn

Zvíkov Rabí

Veveří Švihov

Bečov nad Teplou Buchlov
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Plán emise pamětních mincí 
v letech 2016–2020

Zlaté mince
Nominál: 5000 Kč
Tematické zaměření: „Hrady“

Rok Název

2016 Kost

2016 Bezděz

2017 Bouzov

2017 Pernštejn

2018 Zvíkov

2018 Rabí

2019 Veveří

2019 Švihov

2020 Bečov nad Teplou

2020 Buchlov

 

Parametry  
zlaté mince 

Všechny mince cyklu „Hrady České republiky“ jsou vyrobeny ze zlata o ryzosti 999.9. 

Jejich hmotnost činí ½ troyské unce, tj. 15,55 gramu, a jejich průměr je 28 mm. 

Mince se vydávají ve dvojím provedení ražby – v běžné kvalitě, u které je celá plocha 

mince stejně leštěna, a ve špičkové kvalitě s leštěným mincovním polem a matovaným 

reliéfem.
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