
~ 1 ~ 
 

Pětihaléř - 5 h 1924 

 

CuZn (92±8); průměr 16mm; hmotnost 1,6g; autor: Otakar Španiel; hrana: hladká 

Nejvzácnější oběžná mince ČSR 1918 - 1939 

 

 

Publikace Vlastislava Novotného  - Mince Československa 1918-1992 mimo jiné uvádí: 

 - Skutečný počet ražených 5 hal s letopočtem 1924 není znám. Mincovna uvádí pouze počet 5 

haléřových mincí ražených v roce 1924, ale počátkem tohoto roku bylo použito ještě razidlo s 

letopočtem 1923 a koncem roku pak již nové razidlo s letopočtem 1925. 

  -  *F pozor na falza 

Oficiální novoražby        - viz příloha str. 9 

V roce 1999 razila ČM v Jablonci nad Nisou repliku 5 haléře 1924 v nákladu 1000 ks z galvanicky 

poměděného tombaku CuZn (80:20), průměr 16,2mm, váha 2,6g. Pod mostními oblouky značka ČM a 

R99. 

Na Slovensku v roce 2000 vydala mincovna Kremnica repliku 5 hal. 1924 v nákladu 1 000ks, průměr 

16mm, váha 2,11g, složení CuZn 90. Na líci nad letopočtem značka R 2000. 

 !! Pozor na novoražby bez označení !!    
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Sběratelské zprávy HK č. 136-137  (podzim 2013) 

  článek:  Jak nekoupit falzum - Jaroslav Syrový, Ivona Syrová 

cituji 

 ... Vyskytují se i nelegální doražby z originálních razidel. To je případ 5 haléře 1924. Pamětníci 

vědí, že v průběhu 70. let se přiváželo do Prahy velké množství  těchto "originálních ražeb" , jedna 

mince se tehdy prodávala za přibližně 5.000,- Kč. Jeden známý starožitník jich koupil najednou 20 

exemplářů. Máme i informaci, že tehdejší ředitel mincovny rozdával svým kamarádům tyto doražby 

zadarmo. Vzhledem k výskytu těchto mincí za uplynulých 40 let dá se odhadnout těchto dodatečně 

ražených 5 haléřů 1924 na 100 až 200 exemplářů. Protože jsou raženy originálním razidlem v 

mincovně a originální metodou na původních strojích, nedá se exaktními způsoby toto falzum 

prokázat. Nicméně originálů bylo v roce 1924 vyraženo jen asi 6 až 10 a převážně skončily ve státních 

institucích a muzeích. Na trh se vůbec nedostaly. Takže prakticky vše, co se vyskytuje na 

numismatickém trhu, jsou pouze tyto doražby, pocházející přibližně z let 1969-1970. Na tom nic 

nemění ani obvyklá kouzelná formulka ve znaleckých posudcích typu: "Při porovnání se zaručeně 

pravým exemplářem uloženým v muzeu tam a tam jsem neshledal na minci žádných rozdílů". Taky 

nemohl, protože třeba ani neporovnával s originálem. 

 Na obr. 21a) si čtenář může prohlédnou originální 5 haléř 1924 (nikoli doražbu), pocházející z 

Múzea mincí a medailí v Kremnici. Na líci, pod pravým obloukem mostu, je jasně viditelná prasklina v 

razidle. Tato prasklina se nevyskytuje na žádném 5 hal. 1924 pocházejícím z pozdějších nelegálních 

doražeb. Důvodem je, že původní razidlo se již nedalo použít a bylo tedy použito razidlo jiné, od 

pozdějšího ročníku. To, co se mezi zkušenými sběrateli dávno traduje, že totiž těch zkušebních 5 

haléřích 1924 je tak málo, protože při ražbě prasklo razidlo, je tak prokázanou skutečností. ... 
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NUMISMATICKÝ ČASOPIS 3,4-2012 

článek: Proč jsem se nešel podívat na nejdražší minci světa - Zdeněk Petráň 
cituji        (předseda protifalzátorské komise při ČNS) 

 ... Totéž vlastně platí i o proslulém československém 5-haléři 1924. I tato mince byla v 

Kremnici zprvu zhotovena pouze jako regulérní próba, tedy ražba na zkoušku a podle původních 

sdělení odborníků (ing. A. Hrdá, J. Pekárek a další) v počtu pouhých 3-10 kusů. I když jich zřejmě bylo 

raženo více (některé "zaručené" zprávy dokonce popisovaly chudé slovenské dělníky z mincovny, jak 

ve 20.letech postáli před budovou této instituce a z ruliček v papíře levně prodávají 5-haléře 1924 
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zájemcům z řad sběratelů), stále se jednalo jen o zkušební ražby, která se v oběhu neměly v podstatě 

objevit. Protože nebyl tento ročník oficiálně ražen - údajně proto, že peněžní oběh byl předchozím 

ročníkem 1923 dostatečně saturován, sběratelům do sbírky ročníků přece jen chyběl a v tehdejších 

numismatických kruzích i tisku se vedly diskuze, zda vůbec nějaký 5-haléř 1924 existuje.  Konec 

učinila krátká informace v Chaurových Sběratelských zprávách, že jeden exemplář v běžném 

peněžním oběhu zachytil prof. Horna a věnoval jej do sbírek Národního muzea, kde se nachází 

dodnes. Je zajímavé, že tato mince skutečně nese lehké přirozené stopy otěru krátkodobým oběhem. 

Ke většímu rozšíření této stále nejvzácnější české drobné kurantní mince došlo až v letech 

poválečných a jednalo se spolehlivě o opakované nelegální doražby v kremnické mincovně, přestože 

se tato instituce k tomu nikdy nepřihlásila, což je však zcela pochopitelné. Vzpomínám si na vyprávění 

sochařky a medailérky Marie Uchytilové-Kučové, kterou jsem na konci 80.let chodil s manželkou 

navštěvovat do jejího ateliéru a sledovali jsme práci na její proslulém pomníku lidických dětí, o který 

měla umělkyně strach, že jej konkurence nechá zničit. Tehdy paní Chytilová mimo jiné vzpomínala, 

jak někdy v 60.letech byla spolu s delegací dalších umělců pozvána do kremnické mincovny na exkurzi 

a po prohlídce ateliérů a provozních linek byli někteří přítomní výtvarníci na památku podarování 

čerstvě vyraženými 5-haléři 1924. Tato mince se pak skutečně nalézala ve sbírce jejího otce, 

plzeňského numismatika pana Uchytila a byla později prodána v aukci. ... 

 

 Vyvstávají tedy otázky: " Co se vlastně draží na aukcích za mince? Kdo bdí nad pravostí 

těchto mincí?  Posudky skutečně potvrzují pravost mince 5 hal 1924? 

... Ať si každý tedy odpoví sám co lze koupit téměř za půl milionu korun... 

 

 V tabulce pro přehled uvádím kolik 5 haléřů 1924 bylo prodáno pouze v aukčních domech 

během 2 let (2010 a 2011), resp. 1ks v roce 2008. Všechny zaručeně pravé (doloženo posudkem, 

atestem) a kolik jich opravdu je ještě dalších prodáno a připraveno k prodeji  ... 

 

Aukční dům Č. aukce Datum Pol. 5 Haléřů 1924  Popis Kv. V. cena D. cena 

  
     

Kč Kč 

AUREA  34.aukce 4.12.2010 1881 z pozůst. J. Jurena, posudek přiložen RRR! 0/0 220000 440000 

AUREA 38. aukce 21.5.2011 1470 posudek prodávající firmy přiložen RR! 0/0 280000 460000 

AUREA 40. aukce 3.12.2011 2101 posudek prodávající firmy přiložen RR! 0/0 280000 460000 
  

     
€ € 

H.D. Rauch 83. aukce 14.11.2008 1459 Fotoattest Dr. Z. Petráň, Praha RR 0/0 6000 11000 

H.D. Rauch 86. aukce 12.5.2010 3315 Fotoattest Dr. Z. Petráň, Praha RR 0/0 10000 12000 

H.D. Rauch 87. aukce 8.12.2010 2940 Fotoattest Dr. Z. Petráň, Praha RR 1/1 6000 7000 

KUNKER 188. aukce 20.6.2011 351   1/1 1000 4200 

  
     

CHF CHF 

HESS-DIVO 320. aukce 25.10.2011 1532   0/0 5000 8000 

 

         Petr Prokeš, ČNS Tábor 
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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,- 

 

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

 

1470. 5 Haléř 1924, posudek prodávající firmy přiložen RRR!  0/0 280000,- 460000,- 
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2101. 5 Haléř 1924, posudek prodávající firmy přiložen RRR!  0/0 
280000,- 

(11200.0€) 
460000,- 

 

H.D.Rauch 83. Auktion, 14.und 15. November 2008, Fotoattest Dr. Petráň, Praha RR stplfr.   6.000,-€ 
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Lot: 3315 
Estimate: 10000 EUR 

Price realized: 12000 EUR 
 

EUROPA UND ÜBERSEE  
TSCHECHOSLOWAKEI  

Republik 1918-1992  
(D) 5 Heller 1924 mit Fotoattest Dr.Z. Petran. KM:121 

Gold RR stplfr.  

 

 

 

Lot: 2940 
Estimate: 6000 EUR 

Price realized: 7000 EUR 
 

EUROPA UND ÜBERSEE  
TSCHECHOSLOWAKEI  

Republik 1918-1992  
(D) 5 Haleru 1924 Seltenste Münze der Tschechoslowakei! Fotoattest Dr. Petran (2010) 

RR vzgl.  
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Lot: 351 
Estimate: 1000 EUR 

Price realized: 4200 EUR 
 

EUROPÄISCHE MÜNZEN UND MEDAILLEN  
TSCHECHIEN  

TSCHECHOSLOWAKEI  
Republik  

5 Haleru 1924. K./M. 6. Nur 10 Exemplare geprägt. Sehr schönvorzüglich  

 

 

Lot: 1532 
 

Estimate: 5000 CHF 
 

EUROPA  
TSCHECHOSLOWAKEI  

1. REPUBLIK, 1918-1939.  
5 Haleru 1924. Schreitender böhmischer Löwe mit slowakischen Schild nach links // Pfeiler der Karlsbrücke im 

Wasser, unten Wertziffer in Kreis. K./M. 6. 1.70 g. 
Von allergrösster Seltenheit. Nur 10 Stück geprägt. Vorzüglich Seltenste Münze der Tschechoslowakischen 

Republik  
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