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Dražba Polívkovy sbírky? 
20. listopadu 2016 v 12:20 

K numismatice odedávna patří sběratelé a sbírky. Jsou mezi nimi zvučná jména i legendární kolekce. Celá řada 
takových, často celoživotně vytvářených sbírek se někdy ještě za života svého tvůrce, častěji ale s tu delším, tu 
kratším časovým odstupem po jeho smrti dostávají na numismatický trh (z poslední doby např.: Polák, Dietiker, 
Hanibal..., ze starších např: Donebauer, Horský, Berger...). Jen pár významnějších kolekcí bylo získáno pro 
veřejné muzejní sbírky (Chaura, Ječný, Květoň...). Aukční nebo popisné katalogy takových sbírek bývají 
cenným zdrojem srovnávacího materiálu pro studium i obchod, cenným citačním zdrojem i věčným pomníkem 
cílevědomé činnosti tvůrce sbírky. 
Ke zvučným jménům české numismatiky patří bezpochyby i jméno Ing. Eduarda Polívky - pražského sběratele, 
propagátora i organizátora numismatiky. Ing. Polívka (1916-2012) je autorem celé řady článků, zejména v 
časopisu Numismatické listy, ve své době byly ceněné jeho katalogy mincí Československa nebo Josefa II. a 
Leopolda II., bohatá byla jeho přednášková činnost a působil také ve Výboru České numismatické společnosti. 
Svoje přednášky i články zpravidla doplňoval četnými ukázkami mincí a medailí z vlastní sbírky. 
O sbírce Ing. Polívky kolovaly mezi sběrateli legendy. Ing. Polívka patřil k té generaci sběratelů, která zažila 
doby omezeného zájmu o sběratelství, kdy se i vzácnější mince nebo medaile sháněly mnohem snadněji než v 
současnosti. Zažil dnes legendární obchodníky jako byl Chaura, Fišer nebo Kubec a mohl vybírat z jejich 
nabídky, nad kterou dnes sběratel při prohlížení jejich nabídkových seznamů nejednou toužebně povzdechne. 
Ing. Polívka zemřel 15.10.2012 ve věku nedožitých 96 let. Jeho sbírka přešla do držení dědiců a sběratelé i 
badatelé od té doby dlouho napjatě očekávali, kdy se někde objeví aukční katalog zvěčňující legendární kolekci i 
zvučné jméno jejího tvůrce. Aukční ani jiný katalog sbírky Ing. Eduarda Polívky doposud vydán nebyl. 
Koncem října letošního roku však proběhla u aukční firmy Sincona ve svýcarském Zürichu dražba kolekce 
českých mincí, která vyvolala v českých sběratelských kruzích nebývalý zájem. Není se čemu divit, protože 
nabídka českých mincí na zahraniční aukci byla vskutku výjimečná - srovnatelná např. s dražbou sbírky A. H. 
Dietikera u stutgartské aukční fy Meister & Sonntag v září 2004. Nicméně letošní aukce u Sincony neuvádí 
žádnou informaci o tom, že by snad mělo jít o dražbu ucelené sbírky, ani informaci o jejím případném tvůrci. 
Navzdory absenci explicitních informací však lze doložit, že se v uvedené aukci přinejmenším dražily mince 
prokazatelně ze sbírky Ing. Polívky. O které kusy jde a odkud pramení ta bezpochybná jistota, že šlo o mince z 
Polívkovy sbírky? Jak už bylo řečeno, publikoval Ing. Polívka celou řadu článků především v odborném 
numismatickém časopisu Numismatické listy. Tam např. v článku Tajemství jediného českého stodukátu 
Ferdinanda III. z roku 1629 (roč. 56, č. 2, (2001) s. 36-49) publikuje unikátní tříapůltolar z vlastní sbírky. Jde o 
identickou minci, jaká byla dražena na uvedené aukci Sincony jako Lot 4207. Další nepochybnou paralelou jsou 
mince Marie Terezie z Polívkových článků Příběh jedné české měděné mince Marie Terezie z roku 1757 (NL 
roč. 60, č. 2, (2005) s. 41-43) a Zajímavosti českého mincovnictví z doby panování císařovny Marie Terezie 
(1740-1780) (NL roč. 54, č. 1, (1999) s. 9-17). V prvém článku autor popisuje vzácnou ražbu měděného haléře 
1758 z razidla s přerytým letopočtem z roku 1757. Podle fotografie byla tatáž mince dražena na Sinconě v lotu 
4360, na vyobrazení z internetové verze aukčního katalogu (v tištěném katalogu nejsou hromadné loty drobných 
mincí vyobrazeny) má číslo 4360.34. Ve druhém článku jsou publikována vyobrazení výtěžkového tolaru Marie 
Terezie z r. 1758 nebo dvou tzv. grešliček z r. 1759. Totožné mince pak nacházíme na Sinconě jako Lot 4353 
výtěžkový tolar a grešličky v lotu 4360 jako č. 4360.26 a 4360.27. Možná bychom podobných paralel 
vyobrazení v Polívkových publikacích a ve 34. aukci Sincony našli více. Stejně tak bychom našli i mince 
publikované v Polívkových článcích, které na Sinconě prodávané nebyly (např. nouzové cínové ražby Marie 
Terezie z posledně citovaného článku). 
Zda byla celá aukční kolekce Polívkovou sbírkou, pochopitelně vědí jen dědicové a aukční firma, nicméně lze to 
s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat. Anonymní dražbou legendami opředené celoživotní sbírky tak 
byl jejímu tvůrci upřený pomníček, ze kterého by měl jistě radost. Můžeme proto alespoň ústní tradicí předávat 
dalším generacím, že na podzimní Sinconě v Zürichu v roce 2016 byla nejspíš dražena Polívkova sbírka nebo 
alespoň její část. Podařilo se mi zprostředkovaně pár mincí z uvedené aukce získat a sám si u nich jistě uvedu, 
byť s otazníkem, poznámku "Polívkova sbírka":-) 
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