
REPUBLIKA 
CZESKA



REPUBLIKA CZESKA

Waluta: korona (CZK)
1 korona = 100 halerzy

Banknoty: 100 koron, 200 koron, 500 koron, 1000 koron, 2000 koron, 5000 koron
http://www.cnb.cz/en/banknotes_coins/banknotes/

Monety: 1 korona, 2 korony, 5 koron, 10 koron, 20 koron, 50 koron
http://www.cnb.cz/en/banknotes_coins/coins/

Emitentem banknotów i monet jest Česka Narodni Banka (Narodowy Bank 
Czeski).

KORZYSTANIE Z ALBUMU

Album jest plikiem PDF i do jego przeglądania można korzystać ze wszystkich 
funkcji oprogramowania Adobe Reader. Posiada również dodatkowe łącza 
ułatwiające poruszanie się po dokumencie.

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

po kliknięciu 
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Republika Czeska

Jednostka pieniężna i jej podział:
Korona (CZK)
1 korona = 100 halerzy

Banknoty

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

B/1, B/p-1, 2, 3
B/2
B/3
B/4, B/p-4
B/5
B/6, B/7

Monety

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie



Republika Czeska

100 koron

B/1

Wymiary: 140 x 69 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret króla Karola IV, liczba „100” i stylizowa-

ny wizerunek jabłka królewskiego;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, 

z powtarzającym się napisem „ČNB 100 Kč” (także w odbiciu lustrzanym), 
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonobrązowego na 
zielony;

■   włókna ochronne w kolorze czerwonym;
■   mikrodruk:

na stronie przedniej liczba „100” powtarzająca się w poziomym pasie z pra-
wej strony portretu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „STOKORUN” z prawej strony herbu,
– liczba „100” poniżej pieczęci na brzegach motywu w formie liści;

■   utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach niebieskim i pomarańczowym,
na stronie przedniej:
–  górna część liczby „100” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze niebie-

skim, dolna – w zielonym,
–  fragment portretu z prawej strony, napis „KAREL IV” z prawej strony por-

tretu, napis "M. ONDRAČEK SC." w prawym dolnym rogu świecące w ko-
lorze niebieskim,

–  stylizowane gotyckie okno pojawiające się w lewym dolnym i prawym 
górnym rogu oraz oznaczenie dla niewidomych w prawym górnym rogu 
świecące w kolorze zielonym,

na stronie odwrotnej świecące w kolorze zielonym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
–  stylizowane gotyckie okno pojawiające się w lewym dolnym i prawym gór-

nym rogu;
■   optyczne na stronie przedniej:

–  okrągły motyw z literami „Č” i „R” w środku w całości widocznymi pod 
światło w prawej górnej części (recto-verso),

–  liczba „100” widoczna w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 
rogu (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym górnym rogu.

Barwy dominujące: strona przednia – zielona w kilku odcieniach, różowa, 
żółta;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, ciemnoróżowa, jasnopomarań-
czowa.



Republika Czeska

200 koron

B/2

Wymiary: 146 x 69 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Jana Amosa Komensky’ego, liczba 

„200” i stylizowany kielich;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, 

z powtarzającym się napisem „ČNB 200 Kč” (także w odbiciu lustrzanym), 
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonobrązowego na 
zielony;

■   włókna ochronne w kolorze czerwonym;
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się: 
–  napis „ČNB” w pojedynczych i w podwójnych liniach wokół motywów 

w środkowej części,
– napis „JAK” na tle otwartej książki, 
– liczba „200” w poziomym pasie z prawej strony portretu;

■   utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach niebieskim i jasnopomarań-
czowym,
na stronie przedniej:
–  górna część liczby „200” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze żół-

tym, dolna – w pomarańczowym,
–  fragment portretu z prawej strony, fragment oznaczenia dla niewidomych 

w prawym górnym rogu, napis „JAN / AMOS / KOMENSKY” z prawej stro-
ny portretu, napis "M. ONDRAČEK SC." w prawym dolnym rogu świecące 
w kolorze żółtym,

–  stylizowana książka pojawiająca się w lewym dolnym i prawym górnym 
rogu świecąca w kolorze zielonym,

–  napis „DVĔ STĔ / KORUN ČESKÝCH” i „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA” 
w środkowej części, napis „O. KULHANEK INV.” w lewej dolnej części, 
dolny fragment portretu i fragment oznaczenia dla niewidomych – świe-
cące w kolorze pomarańczowym, 

na stronie odwrotnej świecące w kolorze zielonym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
–  stylizowana książka pojawiająca się w lewym dolnym i prawym górnym 

rogu;
■   optyczne na stronie przedniej:

–  okrągły motyw z literami „Č” i „R” w środku w całości widocznymi pod 
światło w prawej górnej części (recto-verso),

–  liczba „200” widoczna w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 
rogu (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym górnym rogu.

Barwy dominujące po obu stronach – pomarańczowa, brązowa, zielona.



Republika Czeska

500 koron

B/3

Wymiary: 152 x 69 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Boženy Němcovej, liczba „500” i kwiat 

pierwiosnka;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, 

z powtarzającym się napisem „ČNB 500 Kč” (także w odbiciu lustrzanym), 
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonobrązowego na 
zielony;

■  włókna ochronne w kolorze czerwonym;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej liczba „500” powtarzająca się w poziomym pasie z pra-
wej strony portretu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „PETSETKORUN” z prawej strony herbu,
– stylizowany napis „BN" z lewej strony herbu;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach niebieskim i pomarańczo-
wym,
na stronie przedniej:
–  górna część liczby „500” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze seledy-

nowym, dolna – w żółtym,
–  fragment szaty graficznej w prawym dolnym rogu i z prawej strony por-

tretu, napis „BOŽENA / NĔMCOVÁ” oraz ozdobne elementy pojawiające 
się w lewym dolnym i prawym górnym rogu świecące w kolorze seledy-
nowym,

–  napisy „PĔT SET / KORUN ČESKÝCH", „ČESKÁ NÁRODNÍ / BANKA” 
w środkowej części, „O. KULHANEK INV.” w lewej dolnej części i frag-
ment oznaczenia dla niewidomych w prawym górnym rogu świecące w ko-
lorze żółtym,

na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
–  ozdobne elementy pojawiające się w lewym dolnym i prawym górnym 

rogu;
■  optyczne na stronie przedniej:

–  kwiat w środkowej górnej części nad słownym oznaczeniem nominału 
wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze 
złotego na zielony (farba zmienna optycznie),

–  okrągły motyw z literami „Č” i „R” w środku w całości widocznymi pod 
światło w lewej górnej części (recto-verso),

–  liczba „500” widoczna w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 
rogu (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym górnym rogu.

Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, czerwonoróżowa, żółta;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, jasnozielona, żółta.



Republika Czeska

1000 koron

B/4

Wymiary: 158 x 74 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Františka Palacký’ego, liczba „1000” 

i liść lipy;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, 

z powtarzającym się napisem „ČNB 1000 Kč” (także w odbiciu lustrzanym), 
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonobrązowego na 
zielony;

■  włókna ochronne w kolorze czerwonym;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „FP” w tle oznaczenia słownego nominału,
–  liczba „1000” w dużym oznaczeniu cyfrowym nominału oraz w pozio-

mym pasie z prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „TISÍCKORUNČESKÝCH” z prawej strony herbu,
– „FP” poniżej herbu;

■  utajone: 
po obu stronach włókna świecące w kolorach niebieskim i pomarańczo-
wym,
na stronie przedniej:
–  górna część liczby „1000” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze sele-

dynowym, dolna – w niebieskim,
–  fragment portretu, szaty graficznej i napisu „V. FAJT SC.” z prawej strony 

świecące w kolorze seledynowym,
– dolna część portretu świecąca w kolorze niebieskim,
–  napis „FRANTIŠEK / PALACKÝ” i oznaczenie dla niewidomych w pra-

wym górnym rogu świecące w kolorze seledynowym,
–  liść lipy pojawiający się w lewym dolnym i prawym górnym rogu świecący 

w kolorze seledynowym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
– liść lipy pojawiający się w lewym dolnym i prawym górnym rogu;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  liść lipy w lewej górnej części nad słownym oznaczeniem nominału wy-

drukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze zło-
tego na zielony (farba zmienna optycznie),

–  okrągły motyw z literami „Č” i „R” w środku w całości widocznymi pod 
światło w lewej górnej części (recto-verso),

–  liczba „1000” widoczna w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 
rogu (efekt kątowy),

–  pionowy pas z prawej strony o pofalowanym prawym brzegu, z powta-
rzającą się liczbą „1000” wzdłuż prawego brzegu, składający się z pasów 
zmieniających barwę w zależności od kąta patrzenia z szarej na złotą oraz 
z jasnożółtej na różową (farba opalizująca).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym górnym rogu.

Barwy dominujące po obu stronach – fioletowa w kilku odcieniach, szaronie-
bieska, żółta.



Republika Czeska

2000 koron

B/5

Wymiary: 164 x 74 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Emy Destinnovej, liczba „2000” i mały 

ornament;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z po-

wtarzającym się napisem „ČNB 2000 Kč” (także w odbiciu lustrzanym), 
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonobrązowego na 
zielony;

■  włókna ochronne w kolorze czerwonym;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się:
–  liczba „2000” w poziomym pasie z prawej strony portretu,
–  napis „DVATISÍCEKORUN” w formie falistej linii w prawym dolnym rogu 

nad zabezpieczeniem optycznym,
–  fragmenty napisu „DVATISÍCEKORUN” tworzące zielone tło nieregular-

nego obramowania wyodrębnionej powierzchni w prawym dolnym rogu,
–  napis „ED” tworzący fioletoworóżowe tło motywu dekoracyjnego powy-

żej i poniżej poziomego pasa z prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „DVATISÍCEKORUN” z prawej strony herbu,
–  „ČNB” tworzące fioletowe tło motywu dekoracyjnego powyżej i poniżej 

herbu oraz z jego lewej strony;
■   utajone:

po obu stronach włókna świecące w kolorach niebieskim i pomarańczo-
wym,
na stronie przedniej:
–  górna część liczby „2000” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze zielo-

nym, dolna – w jasnoczerwonym,
–  fragment portretu i szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze 

zielonym,
–  napisy „EMA DESTINNOVÁ”, „M. ONDRAČEK S.C.” w prawej dolnej czę-

ści świecące w kolorze zielonym,
–  napisy „DVA TISÍCE KORUN ČESKÝCH”, „ČESKÁ NÁRODNÍ  

BANKA”, „O. KULHÁNEK INV.” świecące w kolorze jasnoczerwonym, 
–  oznaczenie dla niewidomych w prawym górnym rogu świecące w kolorze 

jasnoczerwonym,
–  ornamenty pojawiające się w lewym dolnym i prawym górnym rogu świe-

cące w kolorze seledynowym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
–  ornamenty pojawiające się w lewym dolnym i prawym górnym rogu;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  struny liry w lewej górnej części nad słownym oznaczeniem nominału 

wydrukowane farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze 
złotego na zielony (farba zmienna optycznie),

–  okrągły motyw z literami „Č” i „R” w środku w całości widocznymi pod 
światło w lewej górnej części (recto-verso),

–  liczba „2000” widoczna w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 
rogu (efekt kątowy),



–  pionowy pas z prawej strony o pofalowanym prawym brzegu, z powta-
rzającą się liczbą „2000” wzdłuż prawego brzegu, składający się z pasów 
zmieniających barwę w zależności od kąta patrzenia z szarej na złotą oraz 
z jasnożółtej na niebieską (farba opalizująca). 

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym górnym rogu.

Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, fioletoworóżowa;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, jasnofioletowa.

Republika CzeskaB/5



Republika Czeska

5000 koron

B/6

Wymiary: 170 x 74 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Tomasa Garrigue Masaryka;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z po-

wtarzającym się napisem „5000 Kč” (także w odbiciu lustrzanym);
■  włókna ochronne w kolorze czerwonym; 
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się:
–  liczba „5000” w dużym oznaczeniu cyfrowym nominału oraz o zmienia-

jącej się wysokości cyfr w poziomym pasie z prawej strony portretu i nad 
oznaczeniem słownym nominału,

–  napis „ČNB” wzdłuż dolnego brzegu biało-różowej wstęgi oraz w jej gór-
nym fragmencie wzdłuż górnego i dolnego brzegu,

–  napis „TGM” wewnątrz wstęgi na całej jej długości,
–  napisy „PET”, „TISIC” (odwrócone) z prawej strony portretu na brzegach 

poziomego pasa,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
–  „PRAHA” w dolnej części po lewej i prawej stronie,
–  „PETTISICKORUN” z prawej strony herbu;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach niebieskim i żółtym,
na stronie przedniej świecące w kolorze zielonym:
–  prawa część portretu,
–  górna część liczby „5000” w lewym górnym rogu,
–  fragment oznaczenia dla niewidomych,
–  napis „M. ONDRAČEK S.C.” w prawym dolnym rogu;

■  optyczne na stronie przedniej: 
–  sześciokąt z głową lwa w koronie w lewej górnej części nad słownym ozna-

czeniem nominału wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności 
od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie),

–  okrągły motyw z literami „Č” i „R” w środku w całości widocznymi pod 
światło w lewej górnej części (recto-verso),

–  liczba „5000” widoczna w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 
rogu (efekt kątowy),

–  pionowy pas z prawej strony z powtarzającą się wzdłuż prawego brzegu 
liczbą „5000” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia z szarej 
na złotą (farba opalizująca).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym górnym rogu.

Barwy dominujące:
strona przednia – szaroniebieska, szaroczarna, różowa;
strona odwrotna – szaroniebieska, różowa w dwóch odcieniach.



5000 koron

Republika CzeskaB/7

Wymiary: 170 x 74 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Tomasa Garrigue Masaryka, liczba 

„5000” i stylizowany wizerunek orła;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, 

z powtarzającym się napisem „ČNB 5000 Kč” (także w odbiciu lustrzanym), 
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z czerwonobrązowego na 
zielony;

■  włókna ochronne w kolorze czerwonym;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej:
–  liczba „5000” w dużym oznaczeniu cyfrowym nominału oraz o zmienia-

jącej się wysokości cyfr w poziomym pasie z prawej strony portretu i nad 
oznaczeniem słownym nominału,

–  litery „ČNB” wzdłuż dolnego brzegu biało-różowej wstęgi oraz w jej gór-
nym fragmencie wzdłuż górnego i dolnego brzegu,

– litery „TGM” wewnątrz wstęgi na całej jej długości,
–  napisy „PET”, „TISIC” (odwrócone) z prawej strony portretu na brzegach 

poziomego pasa,
na stronie odwrotnej powtarzające się ciągłe napisy:
– „PRAHA” w dolnej części po lewej i prawej stronie,
– „PETTISICKORUN” z prawej strony godła państwa;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach niebieskim i żółtym,
na stronie przedniej:
–  górna część liczby „5000” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze sele-

dynowym, dolna – w niebieskim,
–  napisy „PĔT TISÍC / KORUN ČESKÝCH” w środkowej części i „TOMÁŠ / 

GARRIGUE / MASARYK” z prawej strony portretu świecące w kolorze 
niebieskim,

–  prawa część portretu, fragment oznaczenia dla niewidomych, napis 
„M. ONDRAČEK SC.” w prawym dolnym rogu oraz stylizowane gałązki 
lipy pojawiające się w lewym dolnym i prawym górnym rogu świecące 
w kolorze seledynowym,

na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
–  stylizowane gałązki lipy pojawiające się w lewym dolnym i prawym gór-

nym rogu;
■  optyczne na stronie przedniej:

–  sześciokąt z głową lwa w koronie w lewej górnej części nad słownym ozna-
czeniem nominału wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności 
od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie),

–  okrągły motyw z literami „Č” i „R” w środku w całości widocznymi pod 
światło w lewej górnej części (recto-verso),

–  liczba „5000” widoczna w zależności od kąta patrzenia w prawym dolnym 
rogu (efekt kątowy),

–  pionowy pas z prawej strony, z powtarzającą się liczbą „5000” i stylizowa-
nymi liśćmi lipy wzdłuż prawego brzegu, składający się z pasów zmienia-
jących barwę w zależności od kąta patrzenia z jasnoszarej na złotą oraz 
z szarej na różową (farba opalizująca).



Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawym górnym rogu.

Barwy dominujące:
strona przednia – szaroniebieska, szaroczarna, różowa, żółta;
strona odwrotna – szaroniebieska, różowa w dwóch odcieniach, żółta.

Republika CzeskaB/7



Republika Czeska

Pozostałe banknoty w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja

1

Wartość
nominalna

100 koron

Wymiary
w mm

140 x 69
portret Karola IV, 

liczba „100”, jabłko 
królewskie

Rysunek stron

A/  Karol IV, okolicznościowy nadruk „ČNB / 1919 / 100 LET / 
Kč / 2019”

A/ Alois Rašín

A/ Karel Engliš

R/ pieczęć Uniwersytetu Karola

R/  alegoryczna głowa kobiety, fasada pałacu Schebeków 
w Pradze

R/  rzeźba przedstawiająca dwóch olbrzymów, fasada pałacu 
Calm-Gallas w Pradze

Znak wodny UwagiBarwy stron

zielona, różowa

zielona, ciemnoróżowa

brązowa, pomarańczowa, 
żółta

żółta, pomarańczowa, 
szara, brązowa

ciemnobrązowa, zielona, 
żółta

ciemnobrązowa, zielona, 
żółta

banknot okolicznościowy 
upamiętniający 100. rocznicę 

ustanowienia korony 
czechosłowackiej

2 100 koron 194 x 84
portret A. Rašína, 

liczba „100”, owoce 
lipy

banknot okolicznościowy 
upamiętniający 100. rocznicę 

ustanowienia korony 
czechosłowackiej

3 100 koron 194 x 84
portret K. Engliša, 
liczba „100”, kwiat 

zawilca

banknot okolicznościowy 
upamiętniający 100. rocznicę 

ustanowienia korony 
czechosłowackiej

A/  František Palacký, okolicznościowy nadruk „ČNB / 1993 / 
30 / 2023” oraz prostokąt z liczbą „1000” i literą „M” w jego 
rogach

R/ orzeł z rozpostartymi skrzydłami, zamek w Kromieryżu

fioletowa w kilku 
odcieniach, 

szaroniebieska, żółta

fioletowa w kilku 
odcieniach, 

szaroniebieska, żółta

banknot okolicznościowy 
upamiętniający 30. rocznicę 
Narodowego Banku Czech 

i czeskiej waluty

4 1000 koron 158 x 74
portret Františka 

Palacký’ego, liczba 
„1000” i liść lipy

B/p



1 100 koron 140 x 69 portret Karola IV
A/ Karol IV zielona, 

pomarańczowa
31.01.2007 r. nie- 

określony
emisja
1993 r.

R/  pieczęć Uniwersytetu Karola zielona, fioletowa

2 100 koron 140 x 69 portret Karola IV
A/ Karol IV zielona, różowa

01.07.2022 r. bez 
ograniczeń

emisja 
1995 i 1997

R/  pieczęć Uniwersytetu Karola zielona, 
ciemnoróżowa

3 200 koron 146 x 69
portret 

J.A. 
Komensky’ego

A/ Jan Amos Komenský pomarańczowa, 
brązowa, zielona

31.01.2007 r. nie- 
określony

emisja
1993 r.

R/ dwie dłonie na tle otwartej księgi pomarańczowa, 
brązowa, zielona

4 200 koron 146 x 69
portret 

J.A. 
Komensky’ego

A/ Jan Amos Komenský pomarańczowa, 
brązowa, zielona

01.07.2022 r. bez 
ograniczeń

emisja 
1996 i 1998

R/ dwie dłonie na tle otwartej księgi pomarańczowa, 
brązowa, zielona

5 500 koron 152 x 69 portret
B. Němcowej

A/ Božena Němcowá brązowa, 
jasnoróżowa

31.01.2007 r. nie- 
określony

emisja
1993 r.R/   portret dziewczyny z kwiatami i ostami 

we włosach brązowa

Republika CzeskaB/w

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Rysunek stronZnak wodny UwagiTermin 

wymianyBarwy stron Data wycofania
z obiegu



6 500 koron 152 x 69 portret
B. Němcowej

A/ Božena Němcowá brązowa, 
czerwonoróżowa

01.07.2022 r. bez 
ograniczeń

emisja
1995 i1997R/   portret dziewczyny z kwiatami i ostami 

we włosach
brązowa, 

jasnozielona

7 1000 
koron 158 x 74 portret

F. Palacky’ego

A/ Franciszek Palacky fioletowa
01.07.2001 r. nie- 

określony
emisja
1993 r.

R/ orzeł, pałac w Kromieryżu fioletowa

8 1000 
koron 158 x 74 portret

F. Palacky’ego

A/ Franciszek Palacky fioletowa, 
szaroniebieska

01.07.2022 r. bez 
ograniczeń

emisja
1996 r.

R/ orzeł, pałac w Kromieryżu fioletowa, 
szaroniebieska

9 2000 
koron 164x 74 portret E. 

Destinnovej

A/ Ema Destinnova zielona, 
fioletoworóżowa

01.07.2022 r. bez 
ograniczeń

emisja
1996 i1999

R/ głowa Euterpe, skrzypce, wiolonczela, lit. „D” zielona, 
jasnoróżowa

10 5000 
koron 170 x 74 portret

T.G. Masaryka

A/ Tomas Garrigue Masaryk szaroniebieska
01.07.2001 r. nie- 

określony
emisja
1993 r.

R/ zabytkowe budowle Pragi szaroniebieska

Republika CzeskaB/w

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Rysunek stronZnak wodny UwagiTermin 

wymianyBarwy stron Data wycofania
z obiegu



Republika CzeskaM/1

1 korona

2 korony

Średnica: 20,00 mm
Masa: 3,60 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: ząbkowane

Średnica: 21,50 mm
(jedenastokątna)
Masa: 3,70 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: gładkie

5 koron

Średnica: 23,00 mm
Masa: 4,80 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: gładkie



Republika CzeskaM/2

10 koron

Średnica: 24,50 mm
Masa: 7,62 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: ząbkowane

20 koron

Średnica: 26,00 mm
(trzynastokątna)
Masa: 8,43 g
Stop: stal pokryta stopem
miedzi z cynkiem
Obrzeże: gładkie

50 koron

Średnica: 27,50 mm
Masa: 9,70 g
Stop: stal – rdzeń pokryty
stopem miedzi z cynkiem,
pierścień pokryty miedzią
Obrzeże: gładkie
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