Na aukci v Táboře jsme dnes měli být:-(
28. března 2020 v 9:40

Začala nám jarní aukční sezóna 2020. Proběhla první sálová aukce v Olomouci (další dvě
- Brno a Pha byly korespondenční) a přišel Covid19. Kvůli tomu prevítovi byly další aukce odložené na
neurčito:-/ Dnes se měla konat aukce ČNS, pob. v Táboře. Místo toho sedíme všichni, co jsme se na ní těšili,
doma. Dokonce ani do hospody na pivo se jít nedá...:-(
Žijeme v divné době. Včera jsem si dokonce vyzkoušel, jak se asi cítí lupič na poště, když má zakrytou tvář, aby
ho nebylo poznat...:-) Ne, že bych o tu zkušenost stál...:-/ Oficiální zdroje mluví o světové pandemii nového
agresivního kmene chřipky. Ty neoficiální říkají, že týž chřipkový kmen existuje už dávno, jen teď někoho
napadlo ho vybrat a zjišťovat u nemocných chřipkou. Ze všech stran nás média bombardují vysokými počty
obětí jediného chřipkového viru... Zvláštní přitom je, že na oficiálních statistikách evidujících týdně počty
zemřelých v Evropě křivka od začátku roku setrvale klesá. Už dlouho (asi 2 roky) se přitom mluvilo o blížící se
finanční krizi. Firmy, hlavně automotiv segment, utlumovaly výdaje, prakticky stoply jakékoliv investiční akce.
A náhle, jako blesk z čistého nebe se objevil Covid19, který parádně přehřátou ekonomiku zchladí...?
Nechci šířit ani konspirační teorie, ani poplašné zprávy... jen mě štve, jakým způsobem je omezený běžný život.
Zlatá finanční krize! Při té poslední 2008/9 jsme nemuseli nosit roušky, mohli jsme normálně chodit po ulici, na
pivo, nakupovat, jezdit na aukce. Při téhle pandemii musíme sedět doma:-/ Samozřejmě, že tahle krize znovu
zdraží komodity, jako jsou drahé kovy - snad se to dotkne jen těch investičních mincí a u historických se ukáže,
že v době krizí mají mizernou likviditu, bó za vyšší cenu, než je cena obsaženého drahého kovu, je nikdo
přijímat nebude;-)
Ony histrorické mince mají de facto trojí hodnotu:
Tou nejvyšší je hodnota historická - jedná se o výpovědní hodnotu každé mince ve vztahu k poznání historie a
dějinného vývoje. Historickou cenu má každá, i hůře zachovalá, mince a nejcennější jsou mincovní nálezy jako
celek, jejichž výpovědní hodnota bývá prakticky penězi (měnou) nevyčíslitelná.
Další hodnotou je sběratelská - to je cena, vyjádřená v platné měně, za kterou lze minci prodat nebo koupit na
sběratelském trhu. Tady se uplatňuje princip tržního prostředí - tedy poměr nabídky a poptávky. Krásně
zachovalé a vzácné nebo dokonce unikátní kusy, kterých je málo, mají vysokou cenu, protože je chce každý
sběratel a je tak po nich vysoká poptávka, zatímco běžné, byť třeba 1000 let staré mince, kterých se zachovalo
relativně hodně, se prodávají za pár korun.
Poslední - třetí z hodnot mince je hodnota kovu (materiální hodnota). Protože v historii, prakticky až do poloviny
18. století výhradně a následně z větší části, byly mince ražené z drahých kovů, představuje materiální hodnotu
cena obsaženého zlata nebo stříbra (výjimečně platiny). Tato cena kovu je u starších mincí téměř zanedbatelná v
porovnání s cenou sběratelskou, která zohledňuje především to, že se ta která mince vůbec dochovala. U
moderních - tzv. investičních mincí však představuje rozhodující hodnotu pro stanovení ceny. Příklad: zlatý
dukát Karla VI. z r. 1740 z pražské mincovny obsahuje necelé 3,5g. zlata = jeho cena materiální (k dnešnímu
dni, kdy se gram zlata obchoduje za 1303,- Kč) je cca 4560,- Kč. Cena sběratelská, protože se jich, ač jde o
nejběžnější ročník (ražený ve větším nákladu a nejčastěji se vyskytující v prodeji), nedochovalo mnoho, se
pohybuje kolem 100000,- Kč. Oproti tomu investiční mince - např. 20 koruna z doby posledních desetiletí
Rakousko-Uherska, kterých se dochovalo stále ještě hodně, o hmotnosti cca 6,7g., se prodává za 8-9000,- Kč což zhruba odpovídá ceně obsaženého zlata.
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Mince se v polovině sedmého století před Kristem začaly razit z drahých kovů, protože ty si pro svoje praktické
vlastnosti získaly postavení všeobecného ekvivalentu. Staly se komoditou, kterou bylo kdykoliv možné směnit
za jakékoliv jiné zboží. Nepodléhaly snadno zkáze, ani atmosférickým vlivům (koroze) a lehce se vážily a dělily;
byly poměrně vzácné a proto jich nebylo zapotřebí velké množství k výměně za bězné komodity denní potřeby.
Až do poloviny 18. století se při placení penězi směňoval drahý kov za jiné zboží nebo služby. Pak nastoupila
kreditní platidla a zejména po zavedení papírových peněz se začala roztáčet spirála spekulací, které vrcholí ve
20. století v zavedení měn založených na dolarovém standardu. Společně s dalšími papírovými (dnes dokonce
pouze virtuálními - počítačovými) "hodnotami", jako jsou akcie, dluhopisy a další cenné papíry, se stávají
příčinou periodicky se opakujících hospodářských krizí. Při nich ztrácejí tyto papírové/virtuální prostředky
(měna) důvěru lidí a ti se vracejí k osvědčeným a hmatatelným prostředkům směny - k penězům = drahým
kovům. Proto v těchto pandemických dnech stoupá cena zlata i stříbra...

Uvidíme, co celosvětová zdravotně-finanční krize přinese sběratelům mincí. Ta poslední - finanční 2008/9
přinesla zdražení mincí - nejen investičních, ale i historických. To bylo způsobeno především snahou investorů,
postižených pádem akciových trhů, hledat alternativní způsoby investování a zajištění finančních prostředků. Při
letošní krizi mě ani tak neděsí výhled dalšího zdražování mincí, jako deformace přístupu mladších generací ke
generacím svých rodičů a prarodičů. Je mi přinejmenším smutno, když čtu zprávu o německém "umělci" a jeho
textu "díky koronaviru staří vymřou a planeta se ozdraví", nebo zprávu z lékařského prostředí "seniory nad 75 let
nezachraňujeme"... Jak to souvisí s mincemi? Velká část sběratelů (obecně) jsou představitelé starší generace.
Mladých sběratelů - numismatiků, které by obor zajímal do té míry, že by chtěli o mincích, které sbírají, i něco
vědět, je minimum... Tk snad ten obor nezanikne; snad budou stále lidé, které fascinuje ona krása odražená před
dávnými lety do kovu a provázející generace předků jejich životy... Snad starší generace budou dál předávat
moudrost a životní zkušenosti mladým, kteří si nebudou přát jejich vymření pro ozdravení planety... Snad nám
brzy povolí scházet se na schůzkách poboček ČNS, jezdit na aukce i chodit na pivo...
Všem náhodným čtenářům přeji pevné zdraví i nervy!;-)
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Na dokreslení koronašílenství: Pan profesor má můj hluboký respekt - uznávaný lékař, který se
nebojí říci svůj názor, i přesto, že nemusí být po vůli mocipánům a médiím.
https://www.youtube.com/watch?v=Psc7eWURxgE&feature=share
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