
––    Jak dobře znáš euromince? 

SADA 1 – ŘEŠENÍ 
 

 

POKROČILÝ 

1. Která osobnost narozená v Praze se nalézá  

na euromincích? 

a) Dvoueurová mince, která reprezentuje Rakousko, nese obraz 

Berthy von Suttner, jež se 9. června 1843 narodila v Praze  

a zde také až do svých třinácti let žila. Bertha Sophia Felicita 

von Suttner, rozená hraběnka Kinská ze Vchynic a Tetova  

(1843–1914), byla významnou publicistkou a spisovatelkou, 

která se zasazovala o mír a stála v čele řady mezinárodních 

pacifistických společností. Za svou činnost obdržela v roce 

1905 jako první žena na světě Nobelovu cenu za mír. 

2. Které slavné poutní místo najdeme na euromincích? 

b) Na španělských jednocentových, dvoucentových  

a pěticentových mincích se nalézá obraz barokní katedrály 

svatého Jakuba ve městě Santiago de Compostela, která náleží 

mezi nejznámější poutní místa na světě. V katedrále se 

nacházejí ostatky apoštola svatého Jakuba Staršího. Poutníci, 

kteří přicházejí k jeho hrobu, se zdobí symbolem mušle. 

3. Která slavná římská stavba je vyobrazena na italských 

euromincích? 

b) Italskou pěticentovou minci zdobí antické Koloseum, jež 

sloužilo v době antického Říma ke konání gladiátorských her. 

Jeho stavbu zahájil v letech 70–72 n. l. císař Vespasián  

a o necelých deset let později (v roce 80 n. l.) jej otevřel císař 

Titus. Vedle gladiátorských her se zde konaly také tzv. 

naumachie (námořní bitvy), zápasy s divou zvěří nebo popravy. 

V Koloseu mohlo krvavým hrám přihlížet až 50 tisíc diváků. 

4. Jak se jmenuje architekt, jehož nerealizované dílo se 

nalézá na euromincích a který působil v Praze? 

a) Slovinská dvaceticentová mince ztvárňuje budovu slovinského 

parlamentu (Skupščiny), tzv. Katedrálu svobody, která nebyla 

dosud realizována. Autorem návrhu je slovinský architekt a 

urbanista Josip (také Jože) Plečnik (1872–1957). Ve 20. letech 

20. století byl pozván prezidentem Tomášem Garriguem 

Masarykem do Prahy a pověřen úpravami Pražského hradu  

a lánského zámku. Pozoruhodný je také jím navržený pražský 

kostel Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech, 

který je v modernistickém stylu. Řada jeho realizovaných 

staveb se nalézá také ve Vídni a Lublani. 

5. Který umělec z euromincí poprvé uvedl některé ze svých 

oper v Praze? 

b) Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) pobýval v Praze 

celkem pětkrát a uvedl zde v premiéře dvě své opery – Don 

Giovanni (1787) a La clemenza di Tito (1791). U příležitosti své 

návštěvy Prahy v roce 1787, kdy za mimořádného nadšení 

publika dirigoval svou operu Figarova svatba, dokonce 

prohlásil: „Moji Pražané mi rozumějí“. Portrét W. A. Mozarta se 

nalézá na rakouské jednoeurové minci, která představuje 

Rakousko jako zemi hudby. 

 

 

6. Který z ptáků se neobjevuje na euromincích? 

c) Dvě letící labutě se nalézají na finské jednoeurové minci. Labuť 

zpěvná je totiž finským národním ptákem. 

Jednocentová slovinská mince nese obraz čápa žijícího ve 

Slovinsku. 

7. Která z budov na euromincích slouží filmovému muzeu? 

b) Italská dvoucentová mince nese obraz kupole Mole 

Antonelliana v Turíně, která je s výškou 167,5 m nejvyšší 

zděnou budovou na světě. Stavba financovaná turínskou 

židovskou komunitou vznikla podle návrhu italského architekta 

Alessandra Antonelliho (1798–1888) v letech 1863–1888 a 

měla sloužit jako synagoga. V současné době v budově sídlí 

Národní filmové muzeum (Museo Nazionale del Cinema). 

8. Jaké heslo se nachází na francouzských euromincích? 

a) Jednoeurová a dvoueurová francouzská mince nesou obraz 

stromu představujícího život, kontinuitu a růst. Kolem něj se 

nalézá nápis „Liberté, egalité, fraternité“ (Volnost, rovnost, 

bratrství). Jedná se o heslo, které se objevilo již v době Velké 

francouzské revoluce a postupně se v průběhu 19. století stalo 

mottem Francouzské republiky. V současné době je také 

heslem Republiky Haiti. 

9. Jaký hudební nástroj se nachází na euromincích? 

a) Na všech irských euromincích se nalézá obraz keltské harfy 

(Clarsach nebo Cláirseach). Jedná se o středověký strunný 

nástroj, jehož počátky se kladou do Irska a Skotska. Keltská 

harfa se již od 13. století objevovala na irských erbech.  

Od 16. století se používala zlatá harfa na modrém štítu jako 

znak Irského království. Ve 20. století tuto symboliku převzal 

nejprve Irský svobodný stát a posléze Irsko. Na euromincích 

doprovází harfu slovo „Éire“, které v irštině znamená Irsko. 

10. Které ze zvířat se neobjevuje na euromincích? 

c) Obraz kamzíka pyrenejského a orla skalního nesou nejnižší 

andorské nominály, konkrétně pěticentové, dvoucentové  

a jednocentové euromince. Kamzík pyrenejský, který dosahuje 

výšky až 80 cm, se dokonale přizpůsobil hornatému terénu  

a žije ve výšce 3 000 metrů nad mořem. Divoce žijící mufloni, 

kteří mají symbolizovat přírodní bohatství Kypru, se nalézají  

na nejnižších kyperských euromincích, tzn. pěticentové, 

dvoucentové a jednocentové. Muflon kyperský je největším 

volně žijícím zvířetem na ostrově a je také národním symbolem 

Kypru. 
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