
Dnes 13. zá�í. 2005 vyhlásila �eská numismatická spole�nost u p�íležitosti  
8. mezinárodního veletrhu Sb�ratel  

P�T NEJVZÁCN�JŠÍCH A NEJDRAŽŠÍCH �ESKOSLOVENSKÝCH MINCÍ  
 

Jak je ze sestaveného žeb�í�ku patrné, lze mince nejen sbírat, ale rovn�ž do nich dob�e investovat. 
Týká se to samoz�ejm� nejen ob�žných mincí, ale i tzv. investi�ních mincí . Na veletrhu Sb�ratel, který se na 

pražském výstavišti v Holešovicích koná od 16. do 18. zá�í, budou  
investi�ní zlaté mince nabízet mincovny z 18 zemí. 

 
 

 
 
 

1. P�TIHALÉ� 1924 
 

Jde bezesporu o nejvzácn�jší �eskoslovenskou ob�žnou minci, jejíž cena se v sou�asnosti pohybuje 
v rozmezí 120 000 – 180 000 K�. Pro� se tato drobná m�d�ná ražba dochovala jen v n�kolika desítkách 

kusech není p�esn�ji známo. Snad byl p�edchozí ro�ník p�tihalé�e 1923 vyražen v tak velkém množství, že 
ob�h byl dostate�n� t�mito drobnými mincemi saturován a tento nominál nebyl následujícího roku ražen. 

Zhotoveno bylo jen omezené množství pro dokumenta�ní a sbírkové ú�ely. Vzhledem k vysoké cen� pravé 
mince se bohužel objevuje �ada pad�lk�. 

 

  
 
 
 

2. P�TIKORUNA 1937 
 

Druhá nejvzácn�jší ob�žná �eskoslovenská mince. Byla ražena podle výtvarn� neobvyklého návrhu socha�e 
Otty Gutfreunda nejprve v letech 1925 - 1927 z m�diniklu, v letech 1928 - 1932 ze st�íbra a nakonec 

v období 1937 - 1938 z niklu. A práv� niklová p�tikoruna z roku 1937 je dochovaná v jen velice malém 
množství. Cena této mince je mezi sb�rateli 40 000 – 50 000 K�. 

 

  
 
 



3. DESETIKORUNA 1933 
 

T�etí sb�ratelsky nejvzácn�jší �eskoslovenská mince. Jde o minci st�íbrnou raženou v letech 1930  
- 1933 podle návrhu socha�e Jaroslava Horejce. Ro�níky 1930, 1931 a 1932 jsou zcela b�žné, pouze ro�ník 

1933 je velmi vzácný. D�vod malého po�tu t�chto mincí není zcela jasný, podle n�kterých zpráv bylo 
vyraženo v�tší množství, avšak vzhledem k dostate�nému množství p�edchozích ro�ník� v ob�hu byly již 

vyražené desetikoruny s letopo�tem 1933 dodate�n� op�t zlikvidovány a dochovalo se jich jen velice 
omezené množství. Na sb�ratelském trhu se cena této mince pohybuje v rozmezí 30 000 – 40 000 K�. 

 

  
 
 
 

4. P�TISOKOL (zkušební ražba) 
 

V tomto p�ípad� se nejedná o mince, která byla uvedena do ob�hu, nýbrž o tzv. zkušební ražbu. 
Ty byly mincovnou zhotovovány �asto jen v n�kolika málo kusech podle vybraných návrh� a ov��oval se tak 

vzhled a praktické vlastnosti p�ed jejich eventuální uvedením do ob�hu. �ada z t�chto zkušebních ražeb 
nakonec nebyla pro pen�žní ob�h použita. V po�átcích �SR nebylo zprvu rozhodnuto o definitivním 

ozna�ení �eskoslovenské m�ny a uvažovalo se i o jiných názvech jako nap�. lev, �eskoslovenský frank 
�i sokol. A práv� st�íbrný p�tisokol vznikl podle výtvarného návrhu socha�e a medailéra Otakara Španiela. 

Jde o ražbu velmi vzácnou jejíž cena p�evyšuje 50 000 K�. 
 

  
 
 
 

5. PADESÁTISTOTINA 1920 (zkušební ražba) 
 

Pro tuto niklovou pro ob�h nepoužitou minci platí totéž co, co bylo uvedeno u p�tisokolu, kdy se místo 
drobných halé�� uvažovalo nap�. o stotinách. Jde o zkušební ražbu z dob, kdy ješt� vlastní mince pro nov� 

vzniklou republiku neexistovaly (poprvé byly raženy až od roku 1921). Neobvyklý nám�t cukrové �epy 
zvolil její tv�rce Otakar Španiel proto, že mladá republika bez zlatých rezerv zprvu platila zahrani�ní 

pohledávky cukrem. Také obvyklý státní znak s �eským lvem nebyl ješt� zdaleka tradicí. Cena této ražby se 
pohybuje okolo 20 000 K�. 

 

  


