
239/2017

Není padělek jako padělek,  
radost vám však nepřinese žádný
Možná máte doma na stěně „zaručeně pravého“ Zrzavého, Lhotáka nebo třeba Sopka 
či Kanyzu… Ti všichni patří k nejčastěji padělaným malířům u nás. Že jste naletěli pod -
vodníkům, vám jistě radost nepřinese, ale nezavřou vás za to: tedy pokud nejste sami 
autorem těch falziikátů nebo se je nesnažíte prodat. Jinak je to ale s  penězi. Trestní 
zákoník zakazuje nejen jejich padělání a placení padělanými penězi, ale i jejich drže-
ní. To se samozřejmě týká jak české měny, tak jakékoliv jiné.

Nejčastěji padělanou světovou měnou 
je americký dolar a britská libra. Pozadu 
ale nezůstává ani euro. Pozor si dávejte 
především u bankovek s  nominální hod-
notou 20 nebo 50 €. Tyto padělky jsou 
velmi zdařilé, jejich počet se každoročně 
zvyšuje. 

Je známo, že každý obor lidské činnos-
ti má své virtuosy i naprosté neumětely, 
a  to platí i pro falziikátory. Padělky české 
měny nejsou podle expertů z České ná-
rodní banky nijak propracované. Většinou 
na nich chybí ochranné prvky nebo jsou 
jen nekvalitně napodobené. Podvodní-
ci je totiž často tisknou na inkoustových 
tiskárnách. Zato kvalita falziikátů cizích 
měn bývá mnohem vyšší.

Dnešní moderní tiskárny a skenery 
ale většinou mívají zabudovanou funkci 
k  rozpoznání ochranného prvku banko-
vek, tzv. EURion konstelace, a tak když ji 
zaregistrují, odmítnou peníze vytisknut 
nebo tisk nedokončí. Na českých ban-
kovkách je takový prvek aplikován u tzv. 
inovované emise, tj. na bankovkách vyda-
ných po roce 2007.

Čeští padělatelé nejčastěji falšují do-
mácí měnu. Největší nebezpečí, že vám 
v  peněžence přistane padělek, číhá 
u  bankovek v  hodnotě tisíc a pět set ko-
run. Barevné papírky s  touto nominální 
hodnotou loni tvořily tři čtvrtiny všech 
zadržených padělků. V  loňském roce jich 
odchytila Česká národní banka přes 3600, 
letos jich je zatím přes 1400 kusů. Jeden 
padělek české měny připadá přibližně na 

176 854 kusů bankovek v oběhu, u eura je 
to 1: 6626 kusům.

Padělky lezou do peněz. Podle odhadu 
Evropské komise „stálo“ Unii od zavedení 
společné evropské měny v  roce 2002 její 
padělání 500 milionů eur. Přijetí padělku 
je tedy reálnou hrozbou, která může po-
škodit každého podnikatele. A tak je nej-
lepší ochranou jeho odhalení hned v pro-
dejním místě pomocí detektoru padělků. 
Ty na bankovkách kontrolují soistikované 
bezpečnostní prvky, kterými je centrální 
banky zajišťují proti falziikaci. Začíná to 
už samotným papírem, do kterého se při-
dává bavlna nebo stále častěji také jiné 
látky na bázi polymeru. Dále se v návrzích 
bankovek uplatňují barevné magnetic-
ké, infračervené a holograické prvky. 
Bankovky různých nominálních hodnot 
mnoha měn mají také speciický rozměr, 
tloušťku a hmotnost. Tím se padělatelům 
zabrání v bělení bankovek s nízkou nomi-
nální hodnotou a jejich následnému vy-
užití k  potištění vzorem bankovky s  hod-
notou vyšší. Detektory padělků značky 
Safescan  sledují velikost i tloušťku ban-
kovek a odhalí padělek s rozdílem byť jen 
desetiny milimetru. 

K  tisku moderních bankovek se použí-
vá ultraialový inkoust s luorescenčním 
fosforem, který není za denního světla 
vidět, ale je jasně viditelný pod UV svět-
lem o vlnové délce 365 nanometrů, a další 
inkousty, které pod světlem v infračerve-
ném pásmu elektromagnetického spektra 
vykazují speciické chování. Jeden z  nich 
odráží infračervené světlo, tzn., svítí, dru-
hý naopak toto světlo absorbuje a zčerná. 
Na běžném denním světle jsou neviditel-
né, odhalí je pouze speciální detekční za-
řízení.

Díky detektorům padělků a počítač-
kám bankovek Safescan odhalíte falzii-
káty a vyhnete se tak nepříjemnostem. 
K  tomu dobře poslouží jak základní de-
tektor padělků v  podobě ixu, tak ultra-
ialová lampa, která kromě bankovek ja-
kékoliv měny dokáže ověřit také pravost 
kreditních karet, pasů a jiných dokumentů 
s ochrannými prvky. 

Když ixem po bankovce přejedete 
a označení zmizí, je vše v pořádku, pokud 
změní barvu, zachytili jste padělek. Stále 
po ruce můžete mít také kompaktní pří-
věsek – malou, dvacetigramovou UV lam-
pičkou, kterou provedete trojnásobnou 
kontrolu ochranných prvků: vodoznaku, 
kovového proužku a magnetických vlast-
ností bankovky. 

Automatické detektory padělků jsou 
velice spolehlivé, protože využívají sedm 
druhů detekce. Za půl sekundy zkontrolují 
infračervené vlastnosti, magnetické a ko-
vové prvky, vodoznak, rozměry i tloušťku 
a barvu bankovky, 
a  je jedno, zda ji 
vložíte rubem, nebo 
lícem. 

Více informací na 
www.safescan.com.

Marie Lukáčová
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