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Otakar Španiel and appearance of the first Czechoslovak coins
Otakar Španiel is generally known as an author of the first Czechoslovak coins. It is po-
ssible to deduce from his correspondence with the state authorities – preserved in the 
National Museum – how complicated was his way from the original models to the final 
proof coins. Competition for the Czechoslovak coins was announced by the Bank Office 
of the Ministry of Finance in time when the mint in Kremnica lacked the technical equi-
pment needed, because the Hungarian government had all machines and precious me-
tal transported out of the country after the war. And more – attitude of the Ministry of 
Finance was not always helpful towards Španiel, which is clear from postponing his 
payment for models of the 10-, 5- and 2-heller pieces delivered by the artist. Španiel was 
unfairly regarded as the person responsible for delay in striking of the first coins, because 
the dies were not accepted for production, and he – after finishing his first plaster models 
– was actually not responsible for their creation. On contrary, his work must be highly 
appraised.

   Czechoslovak crown; appearance; Otakar Španiel (1881–1955); Czechoslovakia.

  koruna československá; vznik; Otakar Španiel (1881–1955); Československo.

Otakar Španiel je mezi numismatickou veřejností všeobecně známý nejen jako 
úspěšný sochař a medailér, ale především jako tvůrce našich prvních česko-
slovenských mincí. Spolu s dalšími osmi umělci se zúčastnil soutěže na prv-
ní československé mince, vypsané Bankovním úřadem ministerstva financí 
22. 11. 1919. Soutěžní podmínky uváděly mince předpokládané nominálové 
řady, kterou měly tvořit ražby v hodnotách od haléře po 50haléř a od franku 
až po 20frank. Určovaly rovněž kov, z jakého budou raženy příští mince, je-
jich předběžný průměr a vzhled okraje. Podle požadavku Ministerstva financí 
měla být hodnota na návrzích pro bronzové a mědiniklové mince, opatřené 
letopočtem a nápisem REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ, označena pouze čís-
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