
Nově vzniklá Pokladnice Národního
muzea skýtá jedinečnou příleži-
tost představit veřejnosti vzácné

řemeslné práce z drahých kamenů a vzác-
ných kovů ve spojení s přírodní podobou
těchto materiálů a prezentovat tak krásu
vytvořenou přírodou spolu s mistrov-
skými díly lidských rukou. Na klenotnici
plynule naváže mincovní kabinet, který
představí příběh peněz od starověku po
současnost. Klenotnice a mincovní kabinet
budou propojeny společnou místností vě-
novanou zlatu a stříbru a tematicky se
prolnou také na chodbě, kde budou před-
staveny výrobní technologie těžbou počí-
naje a broušením drahokamů konče. Ex-
poziční oddíly mají společné výchozí
suroviny s vysokou materiálovou hodno-
tou a vysokou uměleckořemeslnou úrovní
jejich zpracování. Z tohoto důvodu budou
všechny exponáty obou oddílů vystaveny
v bezpečnostních trezorových vitrínách. 

Klenotnice vznikající za úzké spolupráce
přírodovědeckého a historického oddělení
Národního muzea ideově vychází z pů-
vodní expozice Kabinet drahých kamenů,
oproti ní bude však významně oborově
rozšířena o soubor exkluzivních zlatnic-
kých prací.1 Expozice bude uspořádána
materiálově, přičemž budou v jejím rámci
zdůrazněny solitérní předměty či soubory
výjimečné uměleckohistorické hodnoty.
Základní linie bude tvořena minerály
od diamantů přes křemen k organickým
hmotám. Z kovů bude vystaveno zlato
a stříbro. Příslušný minerál bude v expo-
zici zastoupen surový, vybroušený a osa-
zený ve šperku, případně doplněn pří-
slušnou syntetickou variantou či imitací. 

V úvodu budou vystaveny nejvzácnější
a zároveň i nejznámější ušlechtilé drahé ka-
meny. Nejtvrdší z drahokamů diamant zde
bude kromě volně vybroušených exem-
plářů zastoupen zejména briliantovým
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náhrdelníkem Naděždy Kramářové, v němž
je osazeno 105 bílých diamantů v brilianto-
vém brusu.2 Mezi nejoblíbenější drahokamy
patří pro svou odolnost korundy, zejména
červený rubín, a safír, který bude prezento-
ván nejen ve své nejznámější modré va -
riantě, ale i jiných barvách. Zastoupeny
budou také různé barevné variety spinelu
a chryzoberyl v přírodním stavu, volných
brusech i osazeny v konkrétních historic-
kých předmětech.

Z hlediska šperkařství patří odrůdy kře-
mene, jimž je věnován další expoziční
oddíl, k nejoblíbenějším materiálům. Mezi
křemen a křemenné hmoty se řadí bez-
barvý křišťál, fialový ametyst, žlutý citrín,
růžový růženín, záhněda a tmavý morion.
K hojně užívaným materiálům patří od-
růdy chalcedonu, zejména karneol, jaspis,
achát, onyx a heliotrop. Opál, tvořený kře-
mičitým gelem s nízkým obsahem vody,
bude rovněž zastoupen v řadě podob jako
obecný, dřevitý, drahý bílý, černý a oh-
nivý; jako surovina i ve volných brusech.
Dominantním exponátem zde budou pro
expozici nově pořízené krystaly ametystu
na horninové podložce z lokality Gobobo-
seb v Namibii. Jejich barva v průsvitu je
výrazně temně ametystově fialová. Kro-
mě řady křemenů osazených ve šperku
budou vystavena také pečetidla a gemy,

jako ukázky drahokamové glyptiky. Ukáz-
kou historické techniky broušení a leštění
drahého kamene budou jaspisové a ame-
tystové obkladové desky z kaple sv. Vác-
lava Svatovítské katedrály, jejichž surovina
byla ve 14. století vytěžena z žíly v Cibou-
šově.3

Zařazeny budou také další oblíbené dra-
hokamy a šperkové kameny. Malachit,
beryl a jeho barevné odrůdy, mezi něž se
řadí akvamarín, smaragd, morganit a he-
liodor. Chybět nebudou ani různé barvy
topazu oblíbeného ve šperkařství pro svou
relativní cenovou dostupnost. Barevné va-
riety turmalínu budou zastoupeny rubeli-
tem, verdelitem nebo skorylem a opome-
nut nebude ani olivín. Kameny v přírod-
ním stavu ve formě krystalů a suroviny
doplní volné broušené kameny spolu se
šperky, tabatěrkami a dózami. Nejvýraz -
nějšími exponáty prostoru se stanou pří-
rodní smaragd a skupina krystalů růžo-
vého turmalínu. Oba náleží k čerstvým
přírůstkům mineralogické sbírky, kterou
obohatily, aby se uplatnily v nové klenot-
nici. Srostlice dvou dobře vyvinutých prů-
svitných krystalů drahokamové odrůdy
berylu – smaragdu z historické lokality
Malyševo na Urale dlouhá 15 cm se vedle
velikosti krystalů a unikátního morfologic-
kého charakteru vyznačuje výrazně sma-
ragdově zelenou barvou v průsvitu. Pro
skupinu dokonale vyvinutých až 15 cm
dlouhých krystalů růžové drahokamové
odrůdy turmalínu z lokality Malchan v Za-
bajkalí je vedle morfologického charakteru
a výrazného lesku charakteristická typická
malinově růžová barva. 

Jádrem dalšího oddílu jsou pro Čechy ty-
pické granátové šperky.4 Pyrop se svou
charakteristickou tmavě rudou barvou pat-
řil díky své tvrdosti a relativní dostupnosti
k nejoblíbenějším drahokamům u nás. Ne-
osazený granát bude prezentován v po-
době vyrýžovaných zrn a v brusech růz-
ných forem. Stejně tak zde budou za-
stoupeny zelené, fialové a žluté kameny
z bohaté skupiny granátů, aby co nejlépe
prezentovaly její rozmanitost a barevnou
pestrost. Hlavní slovo bude mít soubor če-
ského granátového šperku zdobený pře-
váženě pyropem, ale také almandinem,
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2 ČECHUROVÁ, Jana, STEHLÍKOVÁ,
Dana a VANDROVCOVÁ, Miroslava.
Karel a Naděžda Kramářovi doma.

Praha, 2007, s. 89–97.
3 SKŘIVÁNEK, František, BAUER, 
Jaroslav a RYKL, Drahoš. Výzkum

drahých kamenů z chráněné přírodní
památky Ciboušov a ze středověkých
inkrustací. Památky a příroda 10/85,

s. 609–627.
4 HANUS, Radek. Český granát. 
Historie, geologie, mineralogie, 

gemologie a šperkařství. Praha, 2013.

Krystaly ametystu na
horninové podložce

z lokality Goboboseb
v Namibii, velikost vzorku 
18 × 13 × 16 cm, pro nové

expozice zakoupeno v roce
2017. Foto Jiří Sejkora.



pyralmandinem nebo hesonitem. Národní
muzeum spravuje největší sbírku graná-
tového šperku v České republice, v níž je
reprezentativním způsobem zastoupena
široká škála šperků a předmětů denní po-
třeby. Představeny zde budou náhrdel-
níky, náramky, hřebeny, čelenky, medai-
lony, rámečky na obrazy i psací souprava.
Nejstarší zlatnické práce pocházejí ze stře-
dověku a nejnovější ze 60. let 20. století.5

Ve sbírce jsou hojně zastoupeny šperky
z 19. století, kdy byl granát pro svůj do-
mácí původ vyhledáván vlastenci.6 Toto
období je ve sbírce zastoupeno jak lido-
vým šperkem, tak i pracemi nejprestižněj-
ších klenotnických dílen. Se svými zhruba
osmi sty předmětů, které Národní mu-
zeum za bezmála dvě stě let nashromáž-
dilo, se tato historicky a dokumentárně
orientovaná sbírka stala světovým uniká-
tem.7 Část expozice věnovaná granátu
především v dostatečné míře zprostřed-
kuje seznámení s materiály a řemeslnou
prací charakteristickou pro české pro-
středí. 

Na závěr budou zařazeny další drahé ka-
meny využívané ve šperkařství a draho-
kamové glyptice, například živce, zastou-
pené amazonitem, ortoklasem a měsíčním

kamenem, zástupci pyroxenů – kunzit
a hiddenit, amfiboly, k nimž náleží nefrit,
nebo lazurit a čaroit. Netradiční drahé ka-
meny budou reprezentovat například por-
celanity. V neposlední řadě je třeba zmí-
nit také materiály organického původu,
k nimž se řadí zejména perly, korál, želvo-
vina nebo slonovina. Také lehký jantar,
jehož barva připomíná zlato, je organic-
kého původu. I tyto materiály budou vy-
staveny v medailonech, prstenech, náuš-
nicích, brožích či ozdobách do vlasů.
Samostatně budou vystaveny specifické
drahé kameny broušené pouze pro sběra-
telské účely, které se pro své vlastnosti či
vzácnost ve šperku neužívají. Zde bude
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5 STEHLÍKOVÁ, Dana. Carbunculus,
Granatus. Sedmnáct století českého
granátu. Praha, 2002, s. 3–4.
6 K historii českého granátu: 
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Zlatý plech o rozměrech 
9,5 × 4,5 cm a hmotnosti 45 g
z rumunské lokality Rosia
Montana. Foto Jiří Sejkora.

Relikviář mitry sv. Eligia, Praha, po 1378, výška 32,5 cm, šířka 20,6 a 18,7 cm. Foto archiv NM.



možné obdivovat fluorit, sfalerit, aragonit,
lepidolit, variscit a krokoit, jako přírodní
surovinu ve formě krystalu, i jako vybrou-
šené kameny. 

Zlato, nejcennější a nejhledanější z dra-
hých kovů, bude ve své přírodní formě za-
stoupeno vzorky z českých i světových na-
lezišť. Vystaveny budou nugety, plechy,
dráty, krystaly i zlatý prach. Také ryzí
stříbro bude vystaveno například ve formě
drátů a plechů. Prezentováno bude užití
zlata a stříbra v sakrálním i profánním
zlatnictví. Zařazen zde bude významný
uměleckořemeslně i historicky hodnotný
celek známý jako cechovní poklad praž-
ských zlatníků z kaple sv. Eligia obsahující
soubor relikviářů a liturgických předmětů
od středověku po baroko. Stříbrnou domi-
nantou části věnované drahým kovům zde
bude románská čelenka ze 12. století. Nád-
heru dvorů šlechtických rodů připomenou
šperky a stříbrné předměty denní potřeby,
zejména ze sbírky toskánských vévodů.
Připomínkou lesku šlechtických tabulí
bude ukázka ze sbírky Salm-Reifferscheid-
Thun-Hohenstein obsahující více než tisíc
kusů stolního stříbra. Zlatými a stříbrnými
šperky bude zastoupena také sbírka Josefa
Vláška z kalifornského zlata. V neposlední
řadě budou prezentovány zlaté a stříbrné
předměty ze sbírky Františka Kasky, sou-
visející s působením císaře Maxmiliána
Habsburského v Mexiku, mezi které se
řadí například kolekce řádů a medailí.8

Navazující prostor propojí numismatický
kabinet s klenotnicí. Prolnou se zde zlaté
a stříbrné zlatnické práce z archeologic-
kých nálezů s mincemi. Vystavena zde
bude například část pokladu z Kelče ob-
sahující zlomky stříbrných šperků a mincí
převážně z 10. století. 

Exponáty budou vystaveny v galerijním
duchu, přičemž bude velký důraz kladen
na jednoduchost a čistotu prezentace. Zá-
sadní roli v prostoru bez přístupu denního
světla bude hrát osvětlení, zdůrazňující
krásu a ušlechtilost vystavených materi-
álů. U řady drahokamů, volných i osaze-
ných, je předpoklad vystavení v expozici
s částečně zadním osvětlením, tak aby vy-
nikly barvy charakteristické pro dané dra-
hokamové odrůdy nerostů. Celkově bude
expozice akcentovat jedinečné exponáty

Národního muzea, ať už přírodniny, či
umělecká díla, a zvolí výstavní prostředky,
které podtrhnou jejich význam.

Expozice v prostorách chodby, z níž se
bude vcházet do klenotnice i mincovního
kabinetu, bude věnována výrobním tech-
nologiím. Nastíněna bude historie hornic-
tví na našem území a demonstrováno bu-
de i kamenobrusičské umění. Variabilita
fantazijních brusů bude prezentována ne-
tradičně vybroušenými záhnědami. Pre-
zentace lokalit přírodních zdrojů a techno-
logických postupů při těžbě zlata a stříbra
vytvoří zároveň úvod pro vstup do nu-
mismatického kabinetu.

Numismatické expozice či mincovní kabi-
nety jsou ve světě nedílnou součástí muzej-
ních instalací a těší se zasloužené pozor-
nosti návštěvníků i odborníků. V České
republice se v současné době žádná expo-
zice podobného formátu nenachází,9 při-
pravovaný mincovní kabinet v Historické
budově Národního muzea tuto politování-
hodnou mezeru konečně vyplňuje a záro-
veň nabízí důstojný prostor pro kvalitní
prezentaci numismatické sbírky, jež se
svým milionem sbírkových předmětů
představuje jeden z nejbohatších fondů této
instituce. 

Hlavním cílem nového mincovního kabi-
netu je vytvoření numismatické expozice
kvalitní po stránce odborné, zároveň však
i dostatečně divácky atraktivní, která ná-
vštěvníka srozumitelnou a poutavou for-
mou obeznámí s vývojem platebních pro-
středků od pravěku až do současnosti.
Naváže na oddíl věnovaný zlatu a stříbru
v jeho přírodní, numismatické i umělecko-
řemeslně zpracované podobě.

Chronologicky pojednaná instalace bude
rozdělena do několika základních tematic-
kých, na sebe navazujících celků. Vzhle-
dem k povaze numismatických fondů Ná-
rodního muzea i celkovému zaměření
ostatních expozic je v prvé řadě kladen
důraz na vývoj mincovnictví na našem
území. Tento obsah je pak v rámci kaž-
dého celku vždy rozšířen o paralelní linii
věnovanou peněžnímu vývoji v širším ev-
ropském kontextu. Po materiálové strán-
ce každý tematický celek vždy představí 
názorně nejen dobový měnový systém
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a unikátní či jinak zajímavé ražby, ale
bude doplněn rovněž o ukázky depotů
z nálezového fondu numismatického od-
dělení, zahrnující často i předměty nejen
mincovního charakteru, medaile, řády, vy-
znamenání, mincovní skříňky, ale i vlastní
zlatou a stříbrnou surovinu a polotovary.
Úvodní část expozice bude vyhrazena
vzniku, druhům a funkci platebních pro-
středků v kontextu společenského a historic-
kého vývoje, počátkům směny a předmin-
covním platidlům doby kamenné, bronzové
a železné. Navazující tematický celek se již

zaměřuje na vznik mincovních platidel a je-
jich vývoj ve starověku. Vedle vůbec nejstar-
ších maloasijských ražeb budou prezento-
vány ikonograficky pestré mince antických
řeckých obcí, měnové systémy římské repu-
bliky a císařství, římské ražby reflektující
vývoj na našem území a především pak his-
toricky vůbec první mince ražené přímo na
našem území – mince Bójů i dalších kelt-
ských kmenů.10 Stručný přehled byzant-
ských11 a orientálních měnových systé-
mů pak tvoří pojítko s třetím tematickým 
celkem, věnovaným mincovnictví raného
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Unikátní nejstarší česká i slovanská církevní ražba třetího pražského biskupa Thiddaga
(998– 1017), typ Cach 164. Foto archiv NM.

Sv. Jáchym a český lev na šlikovském dvoutolaru z r. 1520. Štěpán Šlik a jeho bratři za Ludvíka
Jagellonského (1519/20–1526), Jáchymov, mincmistři Štěpán Gemisch a Oldřich Gebhart. Foto
archiv NM.



středověku a vzniku denárů velkého i ma-
lého střížku.12 Vedle prvního českého a záro-
veň i vůbec prvního slovanského knížecího
denáru Boleslava I. či nejstarší české a záro-
veň i slovanské ražby církevního charakteru
– denáru z konce 10. století spojovaného
s Vojtěchem Slavníkovcem či jeho nástup-
cem v úřadu biskupa Thiddagem13 budou
představeny též slavníkovské nevládní
ražby,14 královské denáry nebo nástupní de-
náry. Zvláštní pozornost bude také věno-
vána bohaté ikonografii českých denárů,
která je zvláště v průběhu 12. století zcela je-
dinečná.15

Čtvrtý tematický celek představuje brak-
teáty jakožto měnu královských přemys-
lovských Čech,16 připomíná počátky těžby
stříbra v Jihlavě ve 13. století a počátky
ražby moravských brakteátů menšího
střížku.17 Pátá část expozice se věnuje mě-
nové reformě Václava II. a zavedení nej-
slavnější české mince – pražského groše,
včetně zřízení mincovny v Kutné Hoře.18

Velká pozornost bude věnována i zave-
dení a rozvoji zlaté měny u nás za Lucem-
burků19 – české zlaté ražby vrcholného
středověku představují z uměleckého hle-
diska špičku středoevropského mincov-
ního umění. 

V šestém celku bude pojednáno mincov-
nictví 16. až poloviny 18. století, tedy
období raného novověku20 a další silná

a slavná česká měna – jáchymovské šli-
kovské tolary.21 Habsburské ražby budou
prezentovány s důrazem na bohemikální
mincovny,22 doplní je nevládní církevní
a rodové ražby.23

V sedmém tematickém celku věnovaném
mincovnictví 18. a 19. století se návštěvník
seznámí s vládním mincovnictvím Habs-
burků,24 opět s důrazem na mincovní pro-
dukci na našem území, s nástupem kre-
ditních a papírových peněz, rozvojem
bankovního systému, přechodem rakou-
sko-uherské měny na decimální soustavu
a především pak s korunovou měnovou
reformou Františka Josefa I., spojenou
v roce 1892 s ražbou první koruny. 

Osmá část expozice je zasvěcena přede-
vším Československu a České republice
a podává přehled vývoje mincovnictví
v letech 1918–1993.25 Začíná přirozeně od-
lukou od rakousko-uherské měny a tvor-
bou měny nové (včetně hledání vhodného
názvu, volby motivů apod.), následuje
měna první republiky zastoupená nejen
papírovými platidly a mincemi oběžnými,
ale též mincemi pamětními nebo investič-
ními. Představeny budou též mince a ban-
kovky Protektorátu Čechy a Morava a Slo-
venského štátu a v rámci poválečného
vývoje pak oběhové i pamětní mince ČSR,
ČSSR, ČSFR a ČR. 
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Ve svém závěru dává nový mincovní ka-
binet prostor i dalšímu bohatému fondu
numismatického oddělení Národního mu-
zea – medailím, řádům a vyznamenáním.
Medailová část představí hlavní vývojové
proudy evropské medailérské tvorby od
renesance až po současnost, včetně jedi-
nečného souboru tzv. krušnohorských me-
dailí. Úsek zasvěcený řádům a vyzname-
náním bude zaměřen jak na habsburskou
monarchii, tak na československé řády
a vyznamenání, včetně přehledu dalších
evropských a zámořských vyznamenání,
především z tzv. Měřičkovy sbírky.

Numismatický kabinet návštěvníkovi fy-
zicky představí celkem na 3500 mincí
a papírových platidel. Tento materiál pak
bude dále rozšířen o doplňkové tematické
exponáty a několik dalších celků věnova-
ných mj. technologii výroby mincí i ban-
kovek, prezentaci jednotlivých mincoven,
vývoji kreditních platidel, každodennímu
používání peněz a jejich cirkulaci, divácky
atraktivnímu thesaurování či padělání
mincí a také sběratelské činnosti, která
kdysi stála i u zrodu dnešní numismatické
sbírky Národního muzea.

Moderně pojatá expozice počítá s využitím
nejnovějších metod muzejní prezentace.
Nechce návštěvníka zahltit přemírou ma-
teriálu a informací, ale snaží se zaujmout
nenásilnou a hravou formou za využití in-
formačních panelů a dotykových obrazo-
vek s digitalizovanými exponáty, interak-
tivními mapami a fotografiemi, a prostřed-
nictvím doplňkových videoprojekcí, 3D
modelů či mobilních aplikací. Samozřej-
mostí bude též více jazykových mutací,
dětská linka, pracovní listy a výukové pro-
gramy pro základní a střední školy a nej-
různější doprovodné akce, tematické před-
nášky i komentované prohlídky atd. 

Národní muzeum si klade za cíl zařadit se
svou novou numismatickou expozicí po
bok osvícených institucí, které se nedávají
zaslepit pozlátkem (k čemuž charakter
materiálu tohoto typu jistě svádí), ne-
upřednostňují formu před obsahem a kla-
dou důraz nejen na efekt, ale také na
smysluplné sdělení a poučení, jak se na
slovutnou instituci tohoto formátu sluší
a patří.
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