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POKROČILÝ 

1. K čemu se používají plody ostružiníku morušky, které 

jsou znázorněny na finské dvoueurové minci? 

a) Ostružiník moruška je drobná rostlinka, která roste  

v subarktických oblastech. Plody nahořklé chuti obsahují 

velké množství vitaminu C. Jsou oblíbené zejména  

ve Finsku, kde se z nich vyrábí zavařenina, která se podává 

s tradičním domácím sýrem leipäjuusto. Vyrábí se z ní také 

džusy a likéry, např. finský Lakkalikööri. Listy se využívají 

pro přípravu čaje. 

2. Který známý spisovatel není vyobrazen  

na euromincích? 

b) Portrét Miguela de Cervantes (1547–1616), autora románu 

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, se nalézá  

na padesáticentových, dvaceticentových a deseticentových 

španělských euromincích. Italská dvoueurová mince pak 

zobrazuje autora Božské komedie Danta Alighieriho  

(1265–1321). 

3. Která antická mytologická postava se nenalézá  

na euromincích? 

c) Na italské deseticentové eurominci se nalézá detail hlavy 

Venuše z obrazu italského renesančního malíře Sandra 

Botticelliho „Zrození Venuše“. Venuše byla římskou bohyní 

plodnosti a lásky. Dvoueurová řecká mince naopak 

ztvárňuje antickou báji, v níž bůh Zeus v podobě býka unesl 

dívku Európu. 

4. Který stát nemá na svých euromincích obraz pečeti? 

b) Monacké mince první série (padesáticentové, 

dvaceticentové a deseticentové) nesou knížecí pečeť  

s motivem rytíře v plné zbroji. Všechny portugalské mince 

obsahují motiv královské pečeti z 12. století, kterou užíval 

Dom Afonso Henriques (Alfons I. Portugalský či Dobyvatel), 

první portugalský král a zakladatel portugalského království. 

5. Kterému rytířskému řádu, jenž působí i v České 

republice, náleží kříž vyobrazený na euromincích? 

a) Dvoueurová a jednoeurová maltská mince obsahuje znak 

maltézského řádu, resp. řádu svatého Jana 

Jeruzalémského. Řád vznikl v 11. století v Jeruzalémském 

království a náležel k nejvýznamnějším křesťanským 

rytířským řádům středověku. Ve 12. století si zřídil komendu 

v Praze (u Panny Marie pod řetězem). V roce 1530 získal 

řád souostroví Malty a působil zde až do roku 1798, kdy 

Maltu obsadil Napoleon Bonaparte. 

6. Který druh koní je vyobrazen na euromincích? 

c) Motiv lipických koní (lipicánů) se nalézá na dvaceticentové 

slovinské minci. Chov tohoto druhu koní založil ve slovinské 

vesnici Lipica císař Rudolf II., a to krátce poté, co zřídil chov 

koní v Kladrubech nad Labem. Jedná se o koně bílé barvy, 

kteří se však rodí černí a postupně bělají. Vzhledem k tomu, 

že je toto plemeno koně velice učenlivé, využívá se 

zejména v jezdeckých školách. 

7. Na které památce zobrazené na euromincích pracovali 

čeští architekti a kameníci? 

a) Katedrála svatého Štěpána je jednou z nejvýznamnějších 

staveb ve Vídni, jejíž počátky sahají až do 12. století. 

Původní kostel prošel nejprve románskou a následně 

gotickou přestavbou. Právě na druhé z nich, která proběhla 

ve druhé polovině 14. století a počátku 15. století, se 

podíleli čeští kameníci a architekti, Václav (Wenzel) Parléř, 

stavitel pražské katedrály svatého Víta a syn Petra Parléře, 

nebo otec a syn Petr a Jan z Prachatic. 

8. Který monument na euromincích symbolizuje rozdělení 

a sjednocení? 

b) Braniborská brána v Berlíně se nalézá na padesáti- 

centových, dvaceticentových a deseticentových německých 

euromincích. Jedná se o klasicistní monument, který vznikl 

v letech 1788–1791 přestavbou staré celní brány. V době 

po rozdělení Německa po druhé světové válce byl vnímán 

jako symbol rozdělení. V současné době naopak 

symbolizuje sjednocení Německa. 

9. Která země eurozóny nemá na svých mincích 

prehistorické památky? 

c) Svými prehistorickými památkami se na euromincích chlubí 

dva státy – Malta a Kypr. V případě maltských 

pěticentových, dvoucentových a jednocentových mincí se 

jedná o vyobrazení prehistorického oltáře v chrámovém 

areálu Mnajdra. Megalitický komplex datovaný do doby 

3800–2500 př. n. l. se nachází na jižním pobřeží ostrova 

Malta. 

Na kyperské jednoeurové a dvoueurové minci se nalézá 

prehistorická soška ženy ve tvaru kříže, která byla nalezena 

ve vesnici Pomos. Její stáří se odhaduje na 5 000 let. 

10. Jaká kresba od Leonarda da Vinci je ztvárněna na 

euromincích? 

b) Jednoeurová italská mince zobrazuje kresbu Leonarda  

da Vinciho (1452–1519) Vitruviánský muž, která vznikla 

kolem roku 1490. Podle teoretického díla De architectura 

libri X. Marca Vitruvia z 1. stol. př. n. l. vytvořil Leonardo 

nákres ideálních proporcí lidského těla, které jsou vepsány 

do kruhu a čtverce. Kresba se užívá jako symbol 

humanismu. 
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