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Pamětní mince vydané v roce 2015
Š á r k a

V I C H E R O V Á

70, 2015 s. 178–186

Commemorative coins issued in 2015
Czech National Bank issued eight commemorative coins in 2015. They are represented
by four silver 200-crown pieces celebrating the following anniversaries: the 750th anniversary of foundation of České Budějovice (Budweis), the 100th anniversary of deciphering of the Hittite language by Bedřich Hrozný, the 200th birth anniversary of Jan Perner
and the 200th anniversary of introduction of the steam car by Josef Božek. Another issue
is represented by one silver 500-crown piece celebrating the 250th birth anniversary of
Václav Thám. The last gold commemorative pieces from the cycle called ‘Bridges’ were
produced: the ‘Žďákovský’ arched Bridge and the ‘Mariánský’ Bridge in Ústí nad
Labem. In the same year, one gold jubilee 10,000-crown issue was struck reminding the
600th anniversary of burning to death of Master Jan Hus.
	jubilee coins; commemorative coins; gold coins; the Czech National Bank; 2015.
mince jubilejní; mince pamětní; mince zlaté; Česká národní banka; 2015.

Česká národní banka vydala v roce 2015 celkem osm pamětních mincí. Jednalo se o čtyři jubilejní stříbrné dvousetkoruny vydané k 750. výročí založení Českých Budějovic, 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným,
200. výročí narození Jana Pernera a 200. výročí představení parovozu Josefem
Božkem. Dále byla vydána jedna jubilejní stříbrná mince v nominální hodnotě
500 Kč ke 250. výročí narození Václava Tháma. V rámci cyklu Mosty byly vydány poslední dvě pamětní zlaté mince tohoto cyklu věnované Žďákovskému
obloukovému mostu a Mariánskému mostu v Ústí nad Labem. Ve stejném roce
byla rovněž emitována jubilejní zlatá mince k 600. výročí upálení mistra Jana
Husa v nominální hodnotě 10 000 Kč.

* Ing. Šárka VICHEROVÁ, Česká národní banka (Praha), sarka.vicherova@cnb.cz.
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