
Diskrétní hráč s mincemi 

 Stále cestuje, draží ve světových aukcích, radí sběratelům.  
 Pro Petra Kovaljova je numizmatika víc než lesk zlata a příslib zbohatnutí. 

 
Petr Kovaljov pomáhá zájemcům budovat sbírky světové úrovně. 
autor: Matej Slávik 

Letos si připomínáme 700. výročí narození císaře Karla IV. "Mezi nejhodnotnější mince z jeho 
doby patří dukáty 'královského typu' a ještě vzácnější 'císařského typu'. Jejich cena v pěkné 
kvalitě se dnes pohybuje okolo 800 tisíc korun," říká numizmatik Petr Kovaljov. 

Ví, o čem mluví, je totiž jednatelem vídeňské firmy Numfil a zároveň stejnojmenné 
společnosti ve Znojmě, kde také žije, pokud není právě v zahraničí. "Moje práce spočívá 
hlavně v cestování a v budování trvalých a prosperujících vztahů mezi numizmatiky," 
vysvětluje. "Navštěvuji numizmatické veletrhy, hlavně v Tokiu, Singapuru, Hongkongu, 
Pekingu i jinde." 

Jako zástupce německé aukční firmy Künker a švýcarské Hess Divo se specializuje kromě 
českého a východoevropského trhu také na Asii a Dálný východ. Na letošním veletrhu 
Sběratel v Praze bude reprezentovat společnost Künker. "Jejich nabídka je obrovská, ale 
z bezpečnostních důvodů ji představím jen pomocí aukčních katalogů," upřesňuje. 

Německá rodinná firma Fritze Rudolfa Künkera existuje od roku 1971 a patří 
k nejserióznějším. Klientelu má mezi sběrateli a obchodníky doslova po celém světě. 
V poslední sérii letních aukcí bojovalo u Künkera 1800 dražitelů. V přepočtu na koruny 
utratili kolem 240 milionů. A v roce 2012 padl v této síni rekord, když nejdražší českou minci 
ve světových aukcích − čtyřicetidukát Ferdinanda III. z roku 1629 − prodali za částku, jež 
odpovídá 10,4 milionu korun. 
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Číslované dukáty 

Petr Kovaljov je profesionálním numizmatikem už osmnáct let. Patří ke specialistům, které 
nepřitahuje jen vidina možného zhodnocení. "Baví mě studovat historické události spojené 
s ražbou mincí," svěřuje se. "A rád dražím ve světových aukčních síních a poznávám nové 
zajímavé osobnosti." 

K oboru se dostal díky svému švagrovi Martinu Klimovi, majiteli brněnské aukční firmy 
Filatelie Klim, který v aukcích nabízí kromě známek a mincí také papírová platidla, 
pohlednice, řády a vyznamenání nebo militaria. Prý spolu dodnes úzce spolupracují. 

Petr Kovaljov je sice obchodník, ale v poslední době buduje "menší sbírku svatováclavských 
dukátů". To jsou sběratelsky žádané zlaté mince, jedno-, dvou-, pěti- a desetidukáty, které 
v roce 1923 začala razit mincovna v Kremnici podle návrhů Otakara Španiela a Jaroslava 
Bendy. Prvních tisíc kusů bylo číslovaných. Těsně předtím, než podlehl zranění při atentátu, 
je v nemocnici schválil tehdejší ministr financí Alois Rašín. Razily se až do roku 1939, obzvlášť 
vzácné jsou ražby z let 1937−1938. V roce 1951 komunisté původní ražbu obnovili. Existují 
i další série s pozdějšími letopočty. 

Živá tradice 

Zatímco některé sběratelské obory v poslední době stagnují, numizmatika je na vzestupu. 
Podle Petra Kovaljova proto, že jde o tradiční sběratelský obor, který nabízí dobrou investici. 
A také proto, že se otevírají nové trhy, hlavně v Asii. 

Numizmatický trh je dnes podle něj silný zejména v USA, Švýcarsku, Německu, Rakousku 
a v Japonsku. Ale český trh má velkou výhodu v živé tradici sbírání mincí. "Sběratelská 
základna je tady stabilní a v poslední době se rozrůstá hlavně o investory." 

Numizmatika je velmi diskrétní obor. Petr Kovaljov nechce být konkrétní, ale ujišťuje, že 
svým klientům pomáhá "budovat sbírky světové úrovně". Na dotaz, co klade na srdce 
začátečníkům, se však ochotně dělí o svoje know-how: "Ujistěte se, že mince má určitou 
kvalitu a zachovalost. Než nakoupíte, stanovte si svůj investiční limit. Kupujte vždy ty nejlepší 
exempláře, které si v dané kategorii můžete dovolit. Rozložte si finanční rizika tím, že 
nakoupíte exempláře z různých období. Obchodujte s přední aukční síní nebo obchodníkem, 
který velmi dobře zná trh, je finančně stabilní a na trhu zavedený. Nakupujte obezřetně. 
Pokud je to možné, vždycky požádejte o konzultaci experta." 
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