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Tentokráte také s nebývalým  zájmem i sdělovacích prostředků byla pořádána aukce dražební firmy 

AUREA Numismatika ve dnech 4. a 5.12.2010. První den se dražila jedna z nejdražších 

československých mincí  - pětihaléř z roku 1924, druhý den vzbudilo pozornost nejvýznamnější 

tuzemské vyznamenání - Řád bílého lva, který stát majiteli zpravidla jen propůjčuje! 

 

Články: 

Československý pětihaléř z roku 1924 se 

vydražil za 506 000 korun 
Československý pětihaléř z roku 1924 byl na sobotní aukci mincí, medailí a bankovek v 

Praze vydražen za překvapivých 506 000 korun. Informoval o tom Roman Veselý z 

dražební firmy Aurea Numismatika, která aukci v konferenčním centru City na Pankráci 

uspořádala. 

 
Zvětšit obrázek 
Československý pětihaléř z roku 1924  
FOTO: AUREA Numismatika  

sobota 4. prosince 2010, 19:56 - Praha  

Nový majitel tak za minci s vyvolávací cenou 220 000 korun zaplatil částku více než 

desetmiliónkrát vyšší, než činila její nominální hodnota. Cenný pětihaléř pochází z 

pozůstalosti ředitele státní mincovny v Kremnici. 

http://www.novinky.cz/ekonomika/218713-ceskoslovensky-petihaler-z-roku-1924-se-vydrazil-za-506-000-korun.html
http://www.aurea.cz/


"Přestože jde o malou a nenápadnou měděnou minci, její cena je značná a na aukcích se 

objeví jen zřídka," řekl numismatik Pavel Beroušek. Mincí totiž existuje jen několik desítek, 

protože jejich výroba byla zastavena kvůli prasklému razidlu. 

Podle Veselého byl dnes prodaný pětihaléř z nevelké série vydražen za rekordní částku. 

"Je to vůbec nejvyšší cena, za kterou byla tato mince prodána. Před několika lety se ji na 

aukci podařilo vydražit za 320 000 korun," uvedl Veselý. Mimořádně dobře zachovalá 

československá stříbrná desetikoruna z roku 1933 s vyvolávací cenou 60 000 korun byla 

prodána za téměř 98 000 korun. Dobře se také prodávaly všechny zlaté mince, uvedl Veselý. 

ČTK 

http://www.novinky.cz/ekonomika/218713-ceskoslovensky-petihaler-z-roku-1924-se-vydrazil-za-

506-000-korun.html 

Pol. Období 1918 - 1938 Stav V.cena D.cena 

 

1881. 

5 Haléř 1924 RRR!  

z pozůstalosti ředitele státní mincovny v Kremnici pana Julia 

Jurena, posudek 

aukční firmy přiložen 

0/0 220000,- 440000,- 
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http://www.ctk.cz/
http://www.novinky.cz/ekonomika/218713-ceskoslovensky-petihaler-z-roku-1924-se-vydrazil-za-506-000-korun.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/218713-ceskoslovensky-petihaler-z-roku-1924-se-vydrazil-za-506-000-korun.html


Chcete Řád bílého lva? Stačí jej koupit! 
Vyvolávací cena 200 tisíc 

 
Ceněná insignie se zpravidla jen propůjčuje, zůstává tudíž majetkem státu 

04.12. 06:17 | Aktualizováno 17:04 | tn.cz / Mediafax 

Nejvýznamnější tuzemské vyznamenání, které každoročně hlava státu propůjčuje jen 
hrstce vybraným, lze vydražit. Informace přineslo sobotní vydání Lidových novin (LN). 

"Máme v nabídce hned několik dekorací Řádu bílého lva. Dokonce i z první třídy, která zahrnuje 

velkokříž a klenot," vysvětluje Roman Veselý z firmy Aurea Numismatika, jež o víkendu pořádá v 

hlavním městě aukci mincí, medailí či bankovek. 

  

Vyvolávací cena začíná na dvou stech tisících korun," dodává Veselý. 

  

Nabízet na dražbě i řád by se organizátorům mohlo vymstít. Ceněná insignie se zpravidla jen 

propůjčuje, zůstává tudíž majetkem státu. Rozhodně by měla sloužit k pozdějšímu prodeji. 

Dědice naopak prezidentská kancelář vyzývá, aby ji vraceli. Rodině má zůstat jako připomínka 

zásluh jejich předka jen diplom. Hrad proto tvrdí, že na aukci dohlédne. 
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http://image.tn.nova.cz/media/images/original/Dec2010/701979.jpg


Pol. Československo Stav V.cena D.cena 

 

3112. 

Řád Bílého lva, civilní skupina, I. třída, stříbro zlacené, smalty, neznačeno  

nepuncováno, Řádová hvězda, stříbro, smalty, značeno "KK" (Karnet a 

Kyselý), 

2x "C", nepuncováno, orig. neznačená etue, VM.9-b-A 

I 200000,- --.-  

 


