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Sbírám, sbíráš, sbíráme... mince 
6. června 2020 v 11:51 

Sběratelství je psychiatrická diagnóza. Zdaleka nejsou tedy touto posedlostí stiženi všichni - jedná se spíše o 
minoritní záležitost a na sběratele často nahlížela a nahlíží společenská většina jako na podivíny, či chcete-li 
excentriky. Ve chvílích, kdy se "normální" populace baví v kině nebo na hudební zábavě či diskotéce, sběratel 
tráví čas doma pořádáním svojí sbírky. O víkendech, kdy většina populace ještě spí, sběratel vstává o čtvrté/páté 
hodině, aby se zúčastnil sběratelské burzy nebo aukce, kde by mohl doplnit svoji sbírku. Několik let jsem 
pracoval jako "profesionální sběratel" (kurátor muzejních sbírek) a měl jsem možnost poznat celou řadu 
sběratelů různých oborů. Všude je to stejné. Svojí vášni obětují sběratelé často všechno. Volný čas, nemalé 
finanční prostředky, domácí prostory, nejednou i rodinnou dovolenou. 
 

 
 
Poslední dobou narůstá o sběratelství - zejména mincí - zájem. Tento nárůst však není spojený s vyšším počtem 
sběratelů - těch opravdových nadšenců. Rostoucí zájem o mince vyvolávají především palcové titulky v 
novinách po každé větší aukci mincí, ve kterých je popisováno, jak výhodnou investicí mince jsou a že se 
investováním do mincí zhodnotí finanční prostředky až o 20% p.a. Jde o cílenou kampaň obchodníků, která má 
nalákat investory a s jejich rostoucí poptávkou roste i cena mincí (a samozřejmě i provize obchodníků). U 
známek nebo pivních etiket či tácků se tento trend neprojevuje - spíše naopak - zřejmě obchodníci s tímto 
sběratelským materiálem nejsou tak zdatní marketéři, aby pro svůj segment trhu získali patřičnou klientelu. A 
vzpomeňte přitom na okamžik z knihy (filmu) B. Hrabala (J. Menzela): Obsluhoval jsem anglického krále, kde 
před nacismem/válkou prchající obchodní cestující shání "známky, nemáte známky?", aby do nich jako do 
snadno přepravitelné cenné komodity investoval pro nejistou dobu svoje peníze - bankovky kterými krátce před 
tím pokryl pohodlně celou podlahu hotelového pokoje. Známky jsou podobně cenné jako mince, jen dnes je 
sbírají především oni srdcaři - tedy praví sběratelé s psychiatrickou diagnózou a nikoliv investoři prahnoucí po 
zhodnocení svých investic. 
 

 
 
Nechme ale investory a jejich mamon stranou. Co vede sběratele k tomu, že se rozhodnou sbírat = shromažďovat 
nějaké předměty, zpravidla za významných časových, finančních i jiných obětí? Je v tom touha vlastnit něco, co 
nemá nikdo druhý? Nebo jde o touhu něco kompletovat - vytvářet jakési souvislé řady? Nebo je tou motivací 
estetická/výtvarná hodnota většiny sbírkových předmětů? Zpravidla od všeho něco. Pokud má člověk 
sběratelství v povaze, projeví se u něj dříve nebo později, přijde-li do kontaktu s příslušným sběratelským 
předmětem. Takový předmět = mince, známka, pivní tácek... upoutá jeho pozornost a zájem, podnítí v něm 
zvědavost a touhu po informacích. Jejich zjišťování (dnes často prvotně na Internetu a dále v odborných 
knihách) přinese zpravidla přehled o dalších podobných předmětech a sběratele se zmocňuje touha mít/vlastnit 
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další podobné artefakty, případně kompletovat jejich ucelené řady. Když se vášeň rozhoří naplno, věnuje sběratel 
svému koníčku každou volnou chvilku i všechny dostupné prostředky. 
 

 
 
Jak říká jeden můj dobrý přítel, od kterého jsem získával ve svých sběratelských začátcích řadu cenných rad, 
"Bez odbornné literatury se nedají sbírat ani kravské zvonce!". Vskutku se rozšiřování informací bez 
specializovaných sběratelských katalogů, nebo v případě mincí bez historické literatury či v případě známek bez 
kartografické a novodobé politicko-historické literatury, neobejde. Trapně působí stejně sběratel mincí, který 
hodlá zakoupit 20 krejcar Marie Terezie a nemá představu, kdo tato panovnice byla a kde a kdy vládla, jako 
sběratel známek, který chce koupit známku Libanonu nebo Kambodži netuše, kde ty země hledat na mapě. Ale i 
tací sběratelé se najdou a pokud se nechtějí ztrapňovat osobním kontaktem se znalejšími kolegy, máme tu dnes 
Aukro a podobné aukční a prodejní servry, kde se dá nakupovat prakticky anonymně a bez osobního kontaktu. 
 

 

 
 
Každý sběratel má pro svoji sbírku a její tvorbu, popis, uložení nebo prezentaci jiná kritéria. Při dnešních cenách 
mincí ani movitější sběratel zpravidla nemůže mít všechno a většinou je vše věcí kompromisů. Úroveň i obsah 
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sbírky je vždy zosobněním schopností jejího tvůrce. I malá sbírka může být obsahově cennější než velká, i sbírka 
levných drobných mincí může být zajímavější a obsahem cennější než kolekce tolarů. Co však sběratelství vždy 
přináší, je rozšíření obzorů sběratele. Znám celou řadu sběratelů s "papírově" základním vzděláním, kteří jsou 
úrovní vědomostí o předmětu svého sběratelského zájmu na úrovni absolventů humanitních oborů vysokých 
škol. Znám na druhou stranu ale také celou řadu obchodníků - překupníků/kšeftařů, které kromě ceny nic dalšího 
nezajímá:-) Do vzdělávání se nedá nutit, leckdo je vůči informacím dosti imunní, to však nebývá případ 
sběratelů - srdcařů, kteří po přísunu informací souvisejících s předmětem jejich sběratelského zájmu touží často 
stejně, jako po novém přírůstku do svojí sbírky. 
 

 
 
Sbírání musí především bavit, ať už jde o jakýkoliv obor. Numismatika je královnou sběratelských oborů. Mince 
okouzlují svým stářím, uměleckým zpracováním, cenností drahého kovu, ze kterého jsou ražené i 
technologickým provedením. Velkou roli hraje i romantičnost představ ať už o původu mince z pokladu nebo o 
osudech mince v její historické době, kdy platila, než se dostala do uloženého depotu, kde musela vyčkat, než 
byla nalezena, vyčištěna a dostala se na sběratelský trh. Zajímavé jsou často i osudy konkrétních mincí, pokud je 
vystopovatelné, ve kterých větších/slavnějších sbírkách byly uložené, ve kterých velkých aukcích se prodávaly, 
či ve kterých knihách byly publikované. Sbírání mincí, ať už ho jakkoliv v poslední době znesnadňuje počínání 
investorů a jejich nákupčích, je nádherným, zajímavým a poučným koníčkem. 
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