
Katalog mincí

Pamětní stříbrná mince k 75. výročí operace 
Anthropoid
 
Dnem 24. května 2017 vydala Česká národní banka 
pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 75. výročí 
operace Anthropoid. Dvousetkoruna je ražena ze 
slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi.
Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 
Autorkou mince je Irena Hradecká, DiS. 

Pamětní stříbrná mince k 125. výročí Zemské 
jubilejní výstavy 
 
Dnem 11. května 2016 vydala Česká národní banka 
pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 125. výročí 
Zemské jubilejní výstavy. Dvousetkoruna je ražena 
ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi.
Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 
Autorem mince je Asamat Baltaev, DiS. 

Pamětní stříbrná mince k 300. výročí narození 
Marie Terezie 
 
Dnem 26. dubna 2017 vydala Česká národní banka 
pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 300. výročí 
narození Marie Terezie. Dvousetkoruna je ražena ze 
slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi
Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 
Autorem mince je Vojtěch Dostál, DiS.  

Pamětní stříbrná mince ke 200. výročí 
představení parovozu Josefem Božkem 

Dnem 16. září 2015 vydala Česká národní banka 
pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 200. výročí 
představení parovozu Josefem Božkem. Dvousetko-
runa je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra           
a 75 dílů mědi.
Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 
Autorem je akademický sochař Zbyněk Fojtů.

Pamětní stříbrná mince k 450. výročí narození 
Jana Jessenia 
 
Dnem 14. prosince 2016 vydala Česká národní 
banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu                                
k 450. výročí narození Jana Jessenia. Dvousetkoruna 
je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra                   
a 75 dílů mědi.
Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 
Autor mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů. 

Pamětní stříbrná mince ke 200. výročí narození 
Jana Pernera 
 
Dnem 2. září 2015 vydala Česká národní banka 
pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 200. výročí 
narození Jana Pernera. Dvousetkoruna je ražena ze 
slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi.
Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 
Autorem mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů.  

Pamětní stříbrná mince k 150. výročí bitvy u 
Hradce Králové 
 
Dnem 29. června 2016 vydala Česká národní banka 
pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 150. výročí 
bitvy u Hradce Králové. Dvousetkoruna je ražena ze 
slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi.
Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 
Autorem mince je Roman Shamilyan. 

Pamětní stříbrná mince k 100. výročí 
rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným 
 
Dnem 3. června 2015 vydala Česká národní banka 
pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 100. výročí 
rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným. 
Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 
dílů stříbra a 75 dílů mědi.
Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 
Autorem mince je akademický malíř  
Vladimír Pavlica. 


