Předmluva

Právě jste otevřeli knížku, která se jmenuje „Sbíráme mince
a bankovky“. Předpokládám tedy, že vás její název nějakým
způsobem zaujal. Možná tedy již mince nebo papírové peníze
sbíráte či s jejich sbíráním hodláte začít. Nebo se třeba chcete
o mincích a bankovkách jen něco více dozvědět, případně jste
vzali tuto knížku do ruky třeba prostě jen ze zvědavosti. Tato
publikace je určena pro všechny z vás, každý si v ní najde to
svoje. Nemáte v ruce vysokoškolskou učebnici numismatiky
ani specializovaný katalog mincí a bankovek, ale praktickou
příručku, popisující sbírání mincí a bankovek a vše, co s mincemi a platidly obecně souvisí. Dozvíte se, jak a kde mince a bankovky získávat, jak je ukládat a chránit před poškozením, jak
je čistit. Také zde najdete i trochu povídání o vzniku a původu
peněz, o slavných sběratelích, o numismatických sbírkách či
o slavných pokladech. Celá jedna kapitola je věnována vývoji
peněz na našem území. Notafilům jsem také věnoval zvláštní
kapitolu, ve které popisuji, v čem se sbírání papírových platidel
liší od sbírání mincí.
Položili jste si někdy otázku, co to jsou vlastně mince? Nejsamozřejmější odpovědí, která napadne skoro každého, je, že
to jsou kovové kulaté peníze. Tato samozřejmá odpověď však
není vůbec přesná! Existují totiž i mince vyrobené z porcelánu
či z plastu, nebo dokonce ze skla nebo perleti. Mince dokonce
ani často nemají kruhový tvar. Asi si říkáte, že to bude určitě
nějaká exotická výjimka a že tady jistě mluvím o mincích z Asie
či Afriky. Nikoliv – pravý opak je pravdou! Stačí si třeba prohlédnout obsah vlastní peněženky. Podívejte se například na hranu
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české dvacetikoruny – nejen že mince není kulatá, ale má velké
množství plošek (abyste to nemuseli počítat – jde o třináctihran). A dvacetikoruna není sama – podívali jste se opravdu
pořádně na hranu obyčejné dvoukoruny? Tak v tomto případě
se jedná o decentně zaoblený jedenáctihran. A dále – ne každý
kousek kovu, který jako mince na první pohled vypadá, mincí
skutečně také je! Například takové medaile či žetony vypadají
skoro stejně jako mince, ale mincemi nejsou, chybí jim jeden
základní atribut peněz – nejsou uznanými a ani alespoň obecně
přijímanými penězi. À propos – peníze. Co to jsou vlastně peníze a jak a proč vznikly? I na tyto otázky se pokusí odpovědět
následující stránky, třeba hned v první kapitole se dozvíte, proč
a jak byla vynalezena mince. A pokud byste některým pojmům
používaným v této knížce hned napoprvé zcela nerozuměli,
v příloze k této knížce najdete krátký slovníček obsahující několik užitečných definic.
Vážení čtenáři, pokud byste měli nějaké dotazy či upřesnění
k tématům, kterým se v této knížce věnuji, uvítám vaše názory
na mé e-mailové adrese: mince@atlas.cz. Budu také rád, pokud
mě upozorníte na případné chyby či nepřesnosti, kterých jsem se
při psaní této příručky mohl dopustit. Za všechny ohlasy předem
děkuji.
Elektronické přílohy a další informace o sbírání mincí najdete
též na mé webové stránce na adrese: www.moneta.cz.
Pojďme tedy spolu vstoupit do magického světa mincí a jejich
sbírání. A jako pozvání si připomeňme motto této knížky: „Sbírání mincí je koníčkem králů a králem mezi koníčky.“
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