Most y České republiky

MOST Y

České Republik y
Cyklus zlatých mincí vydávaných Českou národní bankou v letech 2011–2015

hmotnost činí 1/2 troyské unce, tj. 15,55 gramů

návrh akademického sochaře
Zbyňka Fojtů

5 000 Kč
průměr 28 mm

Nominální hodnota
5 000 Kč

zlato o ryzosti 999.9

28 mm
Gotický most v Písku
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Nejstarší dochovaný kamenný most v českých zemích.
Město Písek bylo založeno Přemyslem Otakarem II.
a je velmi pravděpodobné, že král financoval i stavbu
mostu. Most má celkovou délku 111 metrů a šířku
4,5 metru. Šest mostních oblouků je půlkruhových
a mají rozpětí 8 metrů, jeden mostní oblouk, postavený
až po povodni v roce 1767, je segmentový o rozpětí
13 metrů.

průměr 28 mm

5 000 Kč

zlato o ryzosti 999.9

Plán emise pamětních mincí
v letech 2011–2015
Zlaté mince
Nominál: 5 000 Kč
Tematické zaměření: „Mosty České republiky“

Rok

Název

2011

Gotický most v Písku

2011	Renesanční most ve Stříbře
2012	Barokní most v Náměšti nad Oslavou
2012

Negrelliho viadukt v Praze

2013

Dřevěný most v Lenoře

2013

Železniční most v Žampachu

2014

Jizerský viadukt na trati Tanvald-Harrachov

2014

Železobetonový most v Karviné-Darkově

2015

Žďákovský obloukový most

2015

Mariánský most v Ústí nad Labem

Parametry zlaté mince
Všechny mince cyklu „Mosty České republiky“ jsou vyrobeny ze zlata o ryzosti 999.9. Jejich hmotnost
činí ½ troyské unce, tj. 15,55 gramů, 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.

Gotický most v Písku
Nejstarší dochovaný kamenný most v českých zemích. Město Písek bylo
založeno Přemyslem Otakarem II. a je velmi pravděpodobné, že král
financoval i stavbu mostu. Most má celkovou délku 111 metrů a šířku
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