Vzácná desetikoruna s Rašínem neměla vzniknout,
ale existuje. Poslední československá mince.
Unikátní Rašín
To je ona - desetikoruna s rokem ražby 1993
s portrétem Aloise Rašína, prvního
československého ministra financí. Rašín stál
za měnovou odlukou od Rakouska a díky této
federální minci se stal i posledním symbolem,
který v měnové oblasti obě části bývalého
Československa spojoval.

Unikátní desetikoruna
V roce 1993 už federální stát neexistoval, ale
protože se mince tiskly dopředu ještě před
rozpadem společného státu, dostaly se do
oběhu mince s rokem 1993. Původně na nich
měl být portrét buď Vavro Šrobára, nebo
Andreje Hlinky. První - ač původem Slovák byl nepřijatelný pro slovenskou stranu,
druhý zase pro českou. Proto padlo
šalamounské rozhodnutí, že v dalších letech se na desetikoruny budou tisknout politici,
kteří se na těchto mincích objevovali už od roku 1990 (pro rok 1990 to byl T. G. Masaryk,
pro rok 1991 M. R. Štefánik a pro rok 1992 A. Rašín).
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Československu vydáno 2,6 milionu mincí s
T. G. Masarykem s datem ražby 1990, o rok
později 17,5 milionu mincí s M. R.
Štefánikem s datem ražby 1991 a později
přibylo 10 milionů mincí s A. Rašínem s
datem ražby 1992. Kromě toho však bylo v
roce 1992 vydáno dalších 2,5 milionu mincí
s T. G. Masarykem a stejný počet mincí s M. R. Štefánikem s datem ražby 1993. Centrální
banka si je s předstihem objednala u Státní mincovny v Kremnici, protože mincovna

měla nedostatek zakázek. Rozpad společného státu však v průběhu roku 1992 nabral
takový spád, že na ražbu nových mincí s portrétem Rašína už mincovna objednávku od
centrální banky nedostala. Tato mince s letopočtem 1993 tak vůbec neměla vzniknout.

Čtvrtstoletá legenda
Elizej Macho (na snímku), šéf slovenské
společnosti Macho & Chlapovič zabývající se
numizmatikou a investicemi, říká, že tuto
minci našel před pěti lety u sběratele žijícího
na Moravě. O tom, že mince existuje,
kolovaly legendy od 90. let minulého století,
až dosud se ale našlo jen několik jejích
padělků. Elizej Macho minci prozkoumal a
potvrdil, že je pravá. Legendy se podle něj proměnily ve skutečnost.

Desetikoruna s Rašínem
Pravá znamená, že je vyražená ve slovenské Kremnici z originálního střížku (slitiny
připravené na ražení tehdejších desetikorun) a za použití originálních razidel.

Varianty vzniku desetikoruny
Jak tedy k vyražení desetikoruny s Rašínem mohlo dojít? První možností je omyl. Razidlo
pro lícovou stranu mince (se státním symbolem) bylo ve stroji upnuto správně s rokem
1993, ale pro rubovou stranu do stroje někdo chybně upnul razidlo s Rašínem, který
objednán nebyl, ale již existoval pro rok 1992. A ačkoliv se mince v průběhu ražby
několikrát kontrolují, tato chyba výstupní inspekci unikla.
Další možností je takzvaná nevyžádaná zkušební ražba (na té se testuje konečná podoba
mince a vychytávají se chyby před spuštěním její konečné podoby) či iniciativní ražba
(zhotovení mincí do zásoby předem, když se už jen čeká na povel centrální banky ražbu
spustit). Z centrální banky však ke konci roku 1992 naopak přišel příkaz Rašína s rokem
1993 nerazit. A pokud předem k ražení těchto mincí došlo, měly být všechny zničeny což se však nemuselo povést.
"Poslední možností jejího vzniku je, že to někdo udělal naschvál," říká Macho s tím, že
pro něj jako numismatika bylo klíčové zjistit to, zda mince je falzifikát (vyrobil ji někdo
dodatečně mimo mincovnu), či ne.
Co na to ČNB?
Podobné možnosti vzniku připouští i Česká národní banka. "Lze jen spekulovat, zda tato
ražba vznikla jako neoficiální zkouška, nezáměrná chyboražba, či záměrně, tedy v
podstatě jako numismatický podvrh," říká Denisa Všetíčková, mluvčí ČNB. Vzhledem k
tomu, že se za 25 let objevila zatím jen jedna technicky pravá mince, je tak
pravděpodobnou variantou i podvrh, tedy záměrná ražba unikátu.
"Pokud totiž v minulosti vznikly chyboražby, byly raženy například jednu pracovní
směnu nebo do přirozené obměny opotřebovaných razidel, a i když jsou vzácnější, přece
jen se vyskytují v mnohem větším množství," vysvětluje mluvčí ČNB.
Objevená desetikoruna s Rašínem je tak podle centrální banky nepochybně zajímavá,
nicméně do základních sbírek platných obíhajících mincí nepatří a své místo může najít
jen ve vysoce specializovaných sbírkách dokumentujících vznik mincí obsahujících i
ražené návrhy a zkušební ražby. S vědomím, že se může jednat o minci technicky
pravou, ale neautentickou, tedy dobový nebo pozdější numismatický podvrh.
Odhalování padělků
Padělek jde vyrobit například tak, že se použije již existující mince (aby zůstal zachován
přesný poměr kovů ve slitině), a tu se snaží podvodníci upravit na vzácnou minci. Mohou
se o to pokusit tak, že "rozříznou" dvě existující mince s různými ročníky a pak je slepí a
zahladí stopy po spojení. Druhý způsob je takový, že padělatel odvrtá potřebné číslo z
jedné mince a "přiletuje" ho na druhou minci na místo, kde mezitím odvrtal
nepotřebnou číslici. Takovéto padělky však jde podle Macha odhalit snadno lupou či pod
mikroskopem.

Dalším způsobem je, že se mince zhotoví zcela nově buď digitálním scannerem, či
pomocí galvanoplastiky. I takové padělky však jde pod mikroskopem při pořádném
zvětšení odhalit.
Akustická zkouška
K analýze pravosti však pomáhají i akustické metody, tedy že se do mince cinkne a
poslouchá se takzvaný dozvuk. Stříbro je například slyšet ještě 10 až 15 sekund. U slitin
je dozvuk mnohem kratší - ale když se porovná zvuk originálních desetikorun, tak se liší
od zvuku padělků vyrobených pomocí galvanoplastiky.
Akustická zkouška - desetikoruna
Společnost Macho & Chlapovič však nechala desetikorunu projít takzvanou
rentgenfluorescenční analýzou, která odhalí přesné složení jednotlivých kovů slitiny.
"Složení odpovídalo originální slitině určené na ražení tehdejších desetikorun."

Zkoumání pravosti
Slovenská mincovna však považuje všechny mince, i kdyby šlo o zkušební nevyžádanou
ražbu, za nepravé. "Neexistují žádné záznamy a doklady o takových zkouškách, a tak
takové položky vnímáme jako falzifikáty," říká Jaroslav Setnický, vedoucí prodeje
Mincovny Kremnice.
Desetikoruna na prodej nebude, půjde na
výstavu
Desetikoruna s Rašínem bude na dražbě
také, ale nikoliv na prodej, pouze na ukázku.
Numismatik Jaroslav Kokolus, který je
zároveň majitelem tuzemské sítě parfumerií
Fann, si ji chce nechat a zapůjčit v příštím
roce na výstavu ke 100. výročí vzniku
Československa pořádanou Slovenským
národním muzeem a Národním muzeem v Praze.
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