
100 let česko-slovenské koruny 
Česká národní banka oslaví v příštím roce 100. výročí zavedení 

československé měny, její peněžní jednotky československé koruny 

a uvedení jejích platidel do peněžního oběhu. K této výjimečné 

příležitosti připravila ČNB soubor akcí a aktivit, které připomenou 

nejen vznik naší měny, ale také činnosti centrální banky a její roli.  

 

Vydání reprezentativní knižní publikace 100 let česko-slovenské koruny 

Vydání této knihy v reprezentativní grafické a tiskové úpravě volně naváže na tři 

předchozí publikace k historii českých platidel. 

Publikace viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka a kolektivu představí nejdůležitější 

milníky centrální banky v oblastech měnové politiky, institucionální historie a vývoje 

platidel. 

 

Výstava 100 let česko-slovenské koruny 

Česká národní banka připravila pro veřejnost výstavu 100 let česko-slovenské koruny, 

která bude otevřena od 1. února do 28. dubna 2019 v prostorách Císařské konírny 

Pražského hradu. Na výstavě si bude možné prohlédnout např. zlaté slitky, mince a 

medaile, originální návrhy československých bankovek od Alfonse Muchy, Maxe 

Švabinského, Karla Svolinského aj. nebo vzácné československé mince a papírové 

peníze. Pro návštěvníky bude také vystavena zlatá vysokohmotnostní mince 

nominální hodnoty 100 000 000 Kč, která bude vyrobena k tomuto významnému 

výročí. 

 

Mezinárodní konference 

Ve dnech 16.–17. května 2019 uspořádá ČNB mezinárodní odbornou konferenci. 

 

Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří pražského ústředí ČNB se uskuteční v září 2019 a formálně 

uzavře oslavy 100. výročí československé měny. 

 

Numizmatické aktivity 

Česká národní banka u příležitosti výročí zařadila do svého emisního plánu několik 

oběžných a pamětních mincí, bankovku s přítiskem a historicky první pamětní 

bankovku.  

 



Jedná se o: 

 

zlatou vysokohmotnostní 100 000 000 Kč minci ke 100 letům česko-
slovenské koruny 

 

 

 

 

zlatou 10 000Kč minci ke 100. výročí zavedení československé měny 

 

 

 

pamětní bimetalovou 2 000 Kč minci 100. výročí zavedení 

československé koruny 

 

 

 

http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/zavedeni_cs_koruny_realizace.html
http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/zavedeni_cs_koruny_realizace.html


pamětní 100 Kč bankovku Budování československé měny 

 

 

 

 bankovku 100 Kč s přítiskem 100. výročí měnové odluky 

 pamětní stříbrnou 500 Kč minci 100. výročí zahájení vydávání československých 

platidel 

 oběžné 20 Kč mince Významné osobnosti československé měny (Alois Rašín, Vilém 

Pospíšil, Karel Engliš) 

Těmto mincím a bankovkám k 100. výročí československé měny budou 

předcházet numizmatické aktivity k 100. výročí vzniku Československa. 

Jedná se o vydání: 

 pamětní stříbrné 500 Kč mince 100. výročí přijetí Washingtonské deklarace 

 zlaté 10 000 Kč mince 100. výročí vzniku Československa 

 oběžné 20 Kč mince Významné osobnosti československého státu(Tomáš Garrigue 

Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš) 

 

 
zdroj: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/100_let_meny/index.html 

http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/bankovka_100_2019_realizace.html
http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/psm_500/washingtonska_deklarace_realizace.html
http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/zm/csr_realizace.html
http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/mince_20_2018_realizace.html

