
 
Liberec 21. července 2017 

 

Tisková zpráva 
Libereckou radnici vyrazí z padesáti  

kilogramů stříbra  

Honosná liberecká radnice dominuje novým investičním medailím z České mincovny. Krajské město 

se dočkalo reprezentativní stříbrné ražby o průměru 90 milimetrů. Na celou emisi kilogramových a 

půlkilogramových medailí padne dohromady takřka padesát kilogramů ryzího stříbra. 

Novorenesanční radnice se již jednou na medaili objevila. Šlo o ražbu, kterou si statutární město v roce 

2008 objednalo pro své partnery, rodáky a další významné osobnosti. Medaile město do prodeje 

nenabídlo, a staly se tak vyhledávanou raritou. Aktuální emise je naopak volně prodejná. Háček je ale 

v tom, že kilogramových medailí vznikne pouhých 24 a půlkilogramových 48 kusů. Zájemci si tedy musí 

pospíšit. 

„Velmi se mi líbí kontrast radnice v popředí a jemné mapky středu města na pozadí. Jsem rád, že se na 

medaili objevila právě radnice, která má neuvěřitelné kouzlo. Je symbolem města a stačí pouhá její 

silueta, aby každý poznal, že se dívá právě na Liberec,“ uvedl liberecký primátor Tibor Batthyány při 

slavnostní ražbě ve výrobních prostorách České mincovny v Jablonci nad Nisou. Osobně byl přítomen 

ražbě medaile s pořadovým číslem 1. 

„Každý exemplář bude ručně číslovaný na hraně,“ říká marketingový manažer České mincovny Lukáš 

Jokl. „Jedinečnost spočívá i v průměru medaile. Devadesát milimetrů je maximum, které jsou naše lisy 

schopné pojmout. Na takto velké medaile se dostanou jen ta nejprestižnější témata,“ dodává Jokl.  

Investiční medaile s motivem Liberce jsou součástí série, která se věnuje statutárním městům napříč 

Českou republikou. Úspěšná byla emise s moravskou metropolí Brnem, předcházely například Jablonec 

nad Nisou, Hradec Králové, Plzeň a další. Autory jsou zpravidla talentovaní absolventi jablonecké SUPŠ 

a VOŠ – to platí i v případě Liberce, na kterém spolupracovali Irena Hradecká, Jakub Matouš a Jan Petr. 

Ceny medailí jsou stanoveny na 43 950 Kč (1 kg) a 23 950 Kč (0,5 kg). 

Mnozí odborníci na drahé kovy uvádějí, že stříbro je ve střednědobém horizontu ještě atraktivnější 

investiční prostředek než zlato. Ryzí stříbro je totiž kov, kterého bude v budoucnu s velkou 

pravděpodobností nedostatek, a proto se předpokládá, že jeho cena výrazně poroste. Pro Liberec je 

však ještě důležitější symbolika medaile a s ní spojená propagace města.   


