
POZOR NA NOVODOBÉ PADĚLKY 5000 Kč z roku 1919

	 V	 průběhu	 roku	 2020	 se	 na	 našem	 sběratelském	 trhu	 objevily	 novodobé	 padělky	 nejvzácnější	
československé	 státovky	5000	Kč	 z	 roku	1919.	Padělky	 jsou	nabízeny	méně	 zkušeným	sběratelům,	
kteří	 jsou	 cíleně	 vyhledáváni	 mezi	 účastníky	 veřejných	 internetových	 aukcí	 vzácných	 českosloven-
ských	státovek.
	 Na	 počátku	 obvykle	 bývá	 reálně	 vypadající	 dražba	 nějaké	 vzácné	 státovky	 (např.	 500	 Kč	 1919	
nebo	 500	 Kč	 1923).	 Po	 jejím	 ukončení	 je	 prodejcem	 osloven	 neúspěšný	 dražitel,	 kterému	 jsou
k	přímému	prodeji	nabídnuty	další	vzácné	exempláře.	Následně	proběhne	několik	bezproblémových	
transakcí	pro	navázání	důvěryhodného	obchodního	vztahu	a	potvrzení	nutného	předpokladu,	že	kup-
cem	je	méně	zkušený	solventní	sběratel	nebo	důvěřivý	investor	nakupující	tzv.	„do	trezoru”.	Poté	dojde	
k	nabídce	„pravé“	5000	Kč	1919.	K	dosažení	maximálního	efektu	jedinečné	nabídky	slouží	i	přiložený	
posudek	soudního	znalce,	který	je	rovněž	padělaný.

 Abychom	přispěli	k	zamezení	dalšího	rozšiřování	 těchto	padělků,	předkládáme	fotodokumenta-
ci	dvou	exemplářů.	 Získali	 jsme	 ji	 od	 sběratelů,	 kterým	byly	nabízeny	 za	nemalou	částku	ke	koupi.	
Naštěstí	byli	natolik	obezřetní,	že	před	samotným	nákupem	využili	konzultace	s	odbornou	autoritou
a	tím	se	podařilo	celé	transakci	zabránit.

1) Padělek státovky 5000 Kč 1919 - série 1001  kontr. číslo 001812

novodobý padělek   (s. 1001  č. 001812)

detail novodobého padělku   (s. 1001  č. 001812) detail pravé státovky



padělaný znalecký posudek z roku 2010  (s. 1001  č. 001812)



2) Padělek státovky 5000 Kč 1919 - série 1000  kontr. číslo 018255

novodobý padělek   (s. 1000  č. 018255)

novodobý padělek   (s. 1000  č. 018255)
novější fotografie, na které je patrný výrazný centrální přehyb, který na předchozí fotografii (ještě) chybí

 Tento	padělek	je	pozoruhodný	tím,	že	má	neexistující	sérii	1000.	Originální	státovky	byly	vytištěny	
ve	vídeňské	tiskárně	Druckerei	für	Wertpapiere.	Pro	číslování	byl	použit	dosavadní	systém	běžný	pro	
rakousko-uherské	bankovky.	Nejnižší	sérií	je	vždy	1001,	a	proto	je	zcela	vyloučené,	aby	pravá	státovka	
měla	sérii	1000.	Tento	omyl	je	společným	jmenovatelem	padělku	i	znaleckého	posudku.	Přesvědčivě	
dokazuje,	že	se	v	obou	případech	jedná	o	novodobé	falzifikáty	zhotovené	k	oklamání	zájemce	o	koupi	
pravé	státovky.



padělaný znalecký posudek z roku 2012   (s. 1000  č. 018255)

 Dovolujeme si důrazně varovat sběratelskou veřejnost před podobnými nabídkami. Je třeba si 
uvědomit, že pravých státovek 5000 Kč 1919 existuje v soukromých sbírkách jen několik kusů, jejichž 
kontrolní čísla lze snadno dohledat v odborné literatuře. Pravděpodobnost výskytu dalšího neevido-
vaného exempláře je spíše teoretická a jeho cena na sběratelském trhu by byla násobně vyšší než jsou 
ceny, za které jsou padělky nabízeny. Okamžitá výhodná koupě, doprovázená zdánlivě hodnověrnými 
argumenty a velmi přesvědčivým vystupováním, může pro kupujícího znamenat značné rozčarování
a výraznou finanční ztrátu v případě plánovaného budoucího prodeje. 

V případě, že se s podobnou nabídkou setkáte, vždy postupujte maximálně opatrně!
 Neváhejte požádat o radu odbornou autoritu, kontaktujte zavedené aukční domy 

nebo se přímo obraťte na soudní znalce v oboru notafilie - viz Justice.cz .
Pokud jste se již stali obětí tohoto podvodu, uvědomte si, že zákon trestá i jeho 
přípravu a tak nejste bez šance. Schraňujte veškeré dokumenty a elektronickou

 komunikaci a neprodleně kontaktujte Policii ČR!!



 Ze	stejné	padělatelské	dílny	pocházejí	nejenom	novodobé	padělky	originálů	státovek	5000	Kč	1919,	
ale	i	poměrně	zdařilé	napodobeniny	jejich	původních	padělků,	které	jsou	rovněž	nabízeny	sběratelům	
jako	skutečné	dobové	padělky.	Od	jednoho	z	podvedených	sběratelů	nám	byl	zapůjčen	jeden	takový	
exemplář.
 
	 Podle	označení	se	jedná	o	padělek	typu	1,	pořadového	čísla	v	rámci	typu	25,	celkového	pořadového	
čísla	25	(označení	BÚMF	včetně	dvou	perforačních	nápisů	PADĚLEK).	Má	sérii	1007	a	kontrolní	číslo	
012880.	Podrobným	zkoumáním	bylo	prokazatelně	zjištěno,	že	se	jedná	o	novodobou	napodobeninu	
(padělek	ke	škodě	sběratele).	Použitou	tiskovou	technikou	je	ofsetová	autotypie	s	rozložením	obrazu	
do	barevných	bodů,	kdežto	dobové	padělky	typu	1	byly	tištěné	oboustranným	knihtiskem.	Oba	per-
forační	nápisy	PADĚLEK	byly	na	dobových	padělcích	prováděny	stejným	perforačním	zařízením,	a	proto	
by	měly	být	zcela	identické.	Na	novodobém	padělku	tomu	tak	není.	Detailním	srovnáním	v	superpozici	
jsou	některé	odchylky	natolik	významné,	že	vylučují	provedení	stejným	perforačním	zařízením.	Další	
rozdíly	lze	pozorovat	i	u	číslic	použitého	číslovače.	Srovnáním	se	skutečným	dobovým	padělkem	typu	
1	(s.	1002		č.	003878)	jsou	tyto	rozdíly	dobře	patrné.

Nebezpečné novodobé napodobeniny původních padělků 5000 Kč 1919

novodobá napodobenina padělku typu 1   (s. 1007  č. 012880)

	 Významným	vodítkem,	které	může	přispět	k	odhalení	novodobého	padělku,	 jsou	 luminiscenční	
vlastnosti	papíru.	 Zbyšek	 Šustek	 (Numizmatika	13,	 1995)	 uvádí,	 že „papír pravých státovek i jejich 
dobových falzifikátů si v UV světle zachová přibližně svoji barvu, naopak papír novodobých napodobe-
nin bude zářit nápadně modře nebo se zbarví do fialova jako na současných bankovkách”.	To	se	plně	
potvrdilo	i	v	tomto	případě,	protože	pod	UV	světlem	má	papír	fialovou	barvu.



schéma perforačních nápisů PADĚLEK

Pavel Hejzlar
AUREA Numismatika

porovnání obdchylek obou perforačních nápisů PADĚLEK v superpozici

	 Dalším	zdokumentovaným	exemplářem	 je	opět	padělek	 typu	1,	pořadového	čísla	 v	 rámci	 typu	
36,	celkového	pořadového	čísla	36	(označení	BÚMF	včetně	pěti	perforačních	nápisů	PADĚLEK),	série	
1009,	kontrolní	číslo	004135.	Padělek	je	sice	uveden	v	přehledu	neskartovaných	padělků	5000	Kč	1919	
(Moravec,	1995),	pozoruhodná	je	ale	skutečnost,	že	v	seznamu	uvedený	exemplář	má	odlišnou	sérii	
1001	i	kontrolní	číslo	004136.	I	zde	se	s	největší	pravděpodobností	jedná	o	napodobeninu	dobového	
padělku.

novodobá napodobenina padělku typu 1   (s. 1009  č. 004135)

 Také v případě nabídky dobového padělku 5000 Kč 1919 doporučujeme maximální 
opatrnost a odbornou pomoc odborné autority v oboru notafilie. 

detail novodobé napodobeniny padělku typu 1 detail dobového padělku typu 1


