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NUMISMATICKÁ CHRONOLOGIE

Relativní chronologie
typologický rozbor (typologie)

typ
Varianta

Obrazová varianta
opisová varianta

rozlišovací úroveň

identifikace typu a Varianty
identifikace raZidla

ražební chyby (eliminace vlivu)

dvoj ráz
pootočení raZidla
nedoražení

Absolutní chronologie
písemné prameny

Zkoušky ryzOSti (metrologie)

mincovní nálezy
archetyp mince
lokalizace ražeb

obrazové analogie
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Na okraj teorie numismatické chronologie pro grošové období
© Jiří' Hána 2008

Pod pojmem nuınismatická chronologie rozumíme časovou posloupnost ražeb určitého druhu.
Prostřednictvím numismatické Chronologie je numismatika užitečná dalším historickým ObOrům. Pojem
Sáın však vSObě Zahrnuje řadu dalších entit, jejichž správné metodické zvládnutí je Základním
předpokladem Společenského přínosu nuınismatiky jako Samostatného vědníhO ObOru.

Stanovení každé chronologické řady musí nutně
předcházet typologický rozbor. Podkladem pro něj Se
Stává jak sbírkový, tak nálezový materiál. Typologie
vymezuje základní typy a varianty mincí a stanoví
jejich vzájemnou návaznost.

Obecná definice ınincOvnihO typu mluví O zásadní
Zıněně mincovníhO Obrazu jako O podstatě deklarace
nOvéhO typu. Variantou pak Obecná definice rozumí
nepatrnou Změnu v mincovním Obrazu určitého typu.
Lapidámě řečeno: mince téže nominální hodnoty
(např. tOlar) jednou s Obrazem korunovaného
panovníka na líci a znakem na rubu, podruhé s
Obrazem prOstOvlaSéhO panovníka na líci a císařským
Orleın na rubu (např. Matyáš II.) představují dva
rozdílné typy, Zatímco rOzličná pOdOba Odbných
prvků kolem panovníkova poprsí, nebo jiná kresba
kyrysu (např. Rudolf II.), je považována za variantu.
Situace je dál v tOmtO Období ještě koınplikována
Opisy, v nichž se Objevují nově nabyté tituly, nebo
Z rozličných

Obr. l příklady rozlišení typů a variant - tOlarOvé a denárové Období

důvodů titulů ubývá. Stejně dobře bychom Si mohli posloužit příkladem Z denárOvéhO Období, kde kresba
nového motivu predikuje Změnu typu (např. poslední knížecí a královský denár Vratislava II.), Zatímco
např. ZdObí-li králOvu hlavu široká či úzká koruna (královský denár Vratislava II.) rOZliší varianta. Z
uvedených příkladů však vyplývá nutnost hledání nové - speciální definice pojmů typ a varianta pro
grOšOvé Období, kde by podle stávajících definic byly všechny pražské grOše pouze jediného typu, zatO
mnoha variant.
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Definujme proto Základní pojmy, které budou bez nutnosti dalších korekci plně vyhovovat potřebám
typologie pražských grošů: ' ‹

Typ:
avızuje Zásadní Změnu obrazu koruny nebo lva. Za
Změnou typu lze Zpravidla hledat práci nového řezače
želeZ. XV.

obr. 2 dva rozdílné typy lva a dvě varianty
Var'ama: , ˇ _ I ˇ I ˇ korun na pražských groších Václava IV.

obrazova: predstavuje mene významnou zmenu obrazu _
koruny nebo lva, anebo jinou kombinaci koruny a lva. Příčinu lze hledat
ve Zhotovení nového puncu, nebo v jiné kombinaci lícního a rubního
raZidla.
opisová: Značí Změnu některých písmen nebo roZdělovacích Znamének
opisu, ale při Zachování typem deklarovaného obrazu koruny i lva.
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obr. 3 příklady opisových variant pražského groše Václava IV. typu XIV., varianty i

Podobně jako pro pražské groše můžeme definovat pojem typu a varianty také v případě drobné mince
celého grošového období. Zvláště v případě ražeb husitského období - čtverhranných peněz a haléřů i
peněz a haléřů na kruhových střížcích je potřeba uvedené, byť mírně zjednodušené, definice typu a
varianty nasnadě. Zjednodušení přitom Spočívá v eliminaci pojmu opisová Varianta, neboť jde zpravidla o
mince němé, a ve Skutečnosti, že jsou uvedené mince, až na vzácné výjimky, Zpravidla pouze
jednostranné, Zčehož vyplývá, že obrazová varianta nebude definovaná jinou kombinací lícního a
rubního raZidla.

obr. 4 dva exempláře českého
kruhového peníze Se lvem

shodného typu a varianty, avšak
rozdílné razidlo, které prozrazuje
sklon hlavy lva a její vzdálenost

od ocasu

Při typologickém rozboru ražeb určitého druhu je dále nutné přesně deklarovat rozlišovací úroveň, ve
které se při rozlišování jednotlivých obrazových, příp. opisových variant chceme pohybovat. Jednotlivé
Stanovené varianty by měly být od Sebe jednoznačně rozlišitelné. Na nejnižší rozlišovací úrovni přitom
stojí identifikace raZidla. Ta Spočívá v hledání drobných odchylek u jinak obrazově Shodných mincí,
které by např. v podobě jinak pootočeného písmene opisu, nebo nepatrně jinak Skloněné hlavy nebo tlapy
lva prozrazovaly užití dvou a více různých razidel. Takto detailním Studiem mincovního materiálu doby
grošové se však lze Zabývat až vokamžiku, kdy bude Stanovena pokud možno přesná typologie a
chronologie toho kterého druhu mince. Praktický význam identifikace mincovních razidel a vytvoření
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Schémat jejich případného křížení Spočívá především V možnosti kvantifikačních Odhadů Výše mincovní
produkce. ROZlišOvací úroveň razidlo tedy není úrovní, Se kterou by měla pracovat numismatická
typologie; nejnižší rozlišovací úrovní typologie by měla být Opisová varianta, u mincí bezOpiSOvých (tzv.
němých) varianta Obrazová - aproximováno: Skupiny razidel vyrobených S využitím Shodné Sady punců a
jejich vZáj ernné kombinace.

Jak při typologickém rozboru, tak i během případného procesu identifikace razidel je nutné a nezbytné
předem vyloučit ty ražby, jejichž obraz nebo Opis je deformován jakoukoliv ražební chybou nebo existuje
byť jen podezření, že jejím vlivem mohlo dojít ke zkreslení některého Zvytyčených a Sledovaných
identifikačních znaků (tvar písma, rozdělovacích Znamének nebo obrazu). Nejčastější ražební chybou,
která má na mincovní obraz deformační vliv je dvojráz, pootočení razidla nebo nedoražení (zpravidla
lokální).

Ražební chyby lze charakterizovat jako chyby vzniklé v průběhu tvářecího procesu (ražby) vlivem
nedokonalosti technologického procesu nebo v důsledku nepOZOmOsti pregéře nebo jeho pomocníka. Sem
náleží především nejrůznější dvojrázy, nedoražené mince, excentrické ražby, nebo mince inkusní. Každá
Z takto postižených mincí je v podstatě unikátem, neboť můžeme
S úspěchem pochybovat O opakovaném neúmyslném zhotovení
identického výrobního zmetku.

Dvojráz je ražební chyba, která vznikla posunutím nebo poskočením
razidla při ražbě. Během ražby malých mincí Stačil ke zhotovení ražby
Zpravidla jediný úder na razidla, naproti tomu při ruční ražbě velkých -
hlavně tolarových mincí - bylo bezpochyby potřeba úder na razidla
několikrát zopakovat. Pokud mezi jednotlivými údery razidlo
poskočilo a byť nepatrně se posunulo, při dalším pregéřově úderu na
razidla vznikl dvojráz. Dvojráz je tedy zdvojená kontura mincovního
obrazu. Někdy lze na mincích pozorovat i několikanásobný dvojráz.
Dvojráz je ražební chybou charakteristickou pouze pro ručně ražené Obr. 5 příklad dvojrázu na českém
mince. Zavedením Strojní výroby byl vznik dvojrázu do budoucna kruhovém peníZi.
eliminován.

Nepatmým pootočeníın razidla mezi
jednotlivými údery vzniká dvojráz. Dojde-li
Však k výraznějšímu pootočení razidla,
mohou vzniknout velmi pitOreSkní a často
poměrně Záhadné podoby mincovních
obrazů nebo koruptely Opisů. Přitom Se Zdá
často zbytek mince být v naprostém
pořádku, takže úkaZ Svádí k hledání původu
V chybě rytce razidel. Nejsou výjimkou
případy, kdy mincovní obraz nejeví
nejmenší známky ražby v pootočení,
Zatímco Opis je do nesrozumitelnosti

Obr. 5 příklad pootočení razidla na pražském groši
Ferdinanda I. Z r. 1543. Opis V důsledku ražební chyby Zní: *

Zkomolen nebo jsou Zpřeházeny či Zcela FERDINANDVS : PRI / DEI : GRATIA : REX : BOEMMIE/
* x GROSSI PRAGGENSES : 1543; na Obrazu koruny a lva

chybí některé Zkratky panovníkových titulů.
Někdy mají letopočty pět i více cifer.
Takové mince jsou neprávem považovány za rarity - jde O pouhé výrobní Zmetky Zapříčiněné
nedokonalostí ruční Výroby.
Nedorazˇenı' j e poměrně častým výrobním defektem doprovázejícím především ruční výrobu mincí. Vznik
chyby Spočívá v nesprávném přiložení razidel nebo chybně vedeném úderu na mincovní střížek. Pokud
byla razidla přiložena na Střížek křivě - tak, že Osy razidel svíraly Spolu libovolný jiný úhel než 180°,
nebyly pracovní plochy razidla proti SObě umístěné rovnoběžné a po úderu na Svrchní razidlo byl vyvolán
větší tlak na tvářený polotovar v místě, kde k sobě byly tytO pracovní plochy blíž. Tato část mince je
Zpravidla Ostře a hluboce vyražená - Ovšem v kontrastu Se zbylou mincovní plochou, na které Se může

není ražební chyba patrná
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Obraz zeslabovat až do vytracena. Podobně mohl tento výrobní defekt vzniknout při výrazně
excentrickém úderu kladivem na Svrchní razidlo.

Svrchní razidlo

zpracovávaný Střížek

Spodní razidlo

a) b)

obr. 6 Schéma vzniku nedoražené mince

a) excentrickým úderem na razidlo
b) přiložením razidla pod úhlem

Jako nedoražené bývají také označovány mince nedostatečně nebo mělce ražené. Příčinou jejich
vzniku byla malá Síla úderu nebo nedostatečný počet opakování úderu (v případě větších ražeb). Ve
Starších obdobích se můžeme Setkat S lokálním nedoraženíin. Jeho příčinou byl nedokonale roztepaný
plech určený pro výrobu mincovních střížků. Pokud byl plech na některých místech výrazně tenčí,
nedošlo na takovém místě k otisknutí obrazu z razidel a na minci tak zůstaly hladké plošky. Uvedené
plošky zpravidla bývají zcela prosté otisku razidel - pravděpodobně proto, že při ražbě v těchto místech
vůbec nedošlo kpřechodu materiálu do plastického Stavu. U Strojně ražených mincí Se S nedoražením
Setkáváme již jen výjimečně.

Pokud bychom tyto, případně i další výrobní vady včas nevyloučili u mincí určených k typologickému
rozboru, byla by typologická analýza nekonečnou prací, která by ve finále zahrnovala všechny známé
ražby daného druhu, protože každá Se bude v detailech alespoň trochu lišit- a to i v případech, kdy vyšly
z jednoho a téhož razidla.

Primámím cílem stanovení typologie některého druhu mince je definovat momentálně známý počet
typů a variant, Stanovit jejich vzájemnou návaznost a provázanost a tedy určit relativní chronologii.
Relativní chronologie tedy informuje o tom, v jakém pořadí ty které typy a varianty vycházely
z mincovny. Nejméně náročné zpravidla bývá určit ražby nejstarší a nejmladší a to podle návaznosti
inincovních obrazů na stejný druh mince předchozího panovníka nebo následníka. Tyto mince mají
v případě pražských grošů prakticky Shodné mincovní obrazy, liší se pouze změnou jména krále v lícním
opisu. Sestavení pořadí základních typů mezi nejstarším a nejmladším typem je pak Složitou otázkou
závislou především na pečlivě provedeném typologickém rozboru a odhalení vzájemné návaznosti
jednotlivých variant. Někdy je to Shodná podoba koruny, která Spojuje dva odlišné typy lvů a prozrazuje
tak jejich chronologickou návaznost, jindy se může ve stejné funkci projevit např. tvar písma nebo
rozdělovacích znamének.

Po finalizaci relativní chronologické řady začíná obtížná práce na stanovení absolutní chronologie. Ta
zařazuje relativní chronologii do konkrétních let, resp. intervalů let. Složitá konstrukce absolutní
chronologie je nutná proto, že až na ražby ze Sklonku období postrádají pražské groše a jejich díly
letopočet. Podkladů ,pro konstrukci absolutní chronologie má badatel k dispozici hned několik. Všechny
Se však navzájem doplňují a je nutné vždy respektovat paralelnost jejich výpovědi. Jde o písemné

© Jiří Hána ČNS, pøb. Pražské grøše 2008 - ó -



prameny, metrologícké hodnoty zjištěné na typově separovaném materiálu, o interpretaci výpovědi
mincovních nálezů nebo o časové interpretace obrazových analogii na mincích.

obr. 7 příklady ikonografické návaznosti obrazu nej staršího typu pražského groše Jana Lucemburského na groš
Václava II. a tatáž návaznost nejmladšího typu groše Jana Lucemburského na groš Karla IV. (patrné především

v kresbě lva a koruny)

Písemné prameny pro období Vrcholného Středověku bývají k otázkám mincovnictví zpravidla dosti
Skoupé. Pouze výjimečně Se nám dochovala znění některých mincovních řádů nebo jiné údaje (např.
vztah pražského groše k dukátu), které zahrnují informace o zákonem předepsané, resp. praktíkované
jakosti vurčitém roce Vydaných mincí. Na základě jejich komparace se Spolehlivými(!) zkouškami
ryzostı' lze ve výjimečných případech vročit některý z typů definovaných v rámci typologického rozboru
k určitému roku. Tím lze Získat napříč relativně chronologickou řadou několik záchytných bodů a okolní
typy jsou potom dobře Zařaditelné do konkrétních časových intervalů. Takové případy však bývají
vzácné.

Další Záchytné body může poskytnout interpretace Výpovědi dochovaných nebo alespoň dobře
popsaných mincovních nálezů, avšak pouze za předpokladu, že lze přesně ídentifikovat typy mincí
v takových nálezech obsažené. Studium a interpretace výpovědí mincovních nálezů je vlastní pracovní
metodou numismatiky jako samostatného vědního oboru. Mincovní nálezy jsou Svého druhu jedinečný
pramen, jehož informační potenciál je pro poznání numismatické typologie a chronologie jinými prameny
a pracovními metodami nezastupitelný. Jde především o depoty uložené prokazatelně v období, v němž
předpokládáme původ řazených mincí. Je-li možné u těchto depotů datovat přesně dobu uložení, je tímto
termínem post quem vymezena také doba ražby mladších typů mincí v nálezu ještě neobsažených. Datace
uložení mincovních nálezů je přitom umožněna, často velmi přesně, obsahem cizí mince nebo datováníın
události spojené S místem nálezu (např. požár, válečné tažení a pod.).

Výše v textu V Souvislosti S primárním cílem typologie bylo uvedeno, že je jíın definovat momentálně
Známý počet typů a variant, Stanovit jejich Vzájemnou návaznost a provázanost a tedy určit relativní
chronologii. V souvislosti Smincovními nálezy nyní zdůrazněıne slovní spojení „momentálně známý
počet typů a variant“. Praktická nepostižitelnost Všech obrazových i opisových variant, ba dokonce často
ani všech typů, doprovází vždy vznik jakékoliv Soupisové práce o mincích kteréhokoliv historického
období. Podchycení všech opisových variant v Sebedokonalejším Soupísu není možné dokud budeme
mocí předpokládat vyzvednutí byť jednoho jediného nálezového Souboru nebo třeba jen jedné jediné
nálezové mince. Ta může totiž být právě onou opisovou variantou nebo dokonce zcela novým typem,
který nebyl a ani dost dobře nemohl být do stávajícího soupisu zahrnut.

Někdy může mincovní nález pomoci identífikovat také archetyp mince, jako např. nedávno
Zpracovaný nález brakteátů, brakteátových svítků, Stříbmých slitků a pražských grošů Václava II.
z Černožic. Jde bezpochyby o prozatím nejstarší mincovní nález Se zastoupením pražských grošů. Tento
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výjimečný nález, 'který poprvé přinesl všechny tyto navzájem heterogenní druhy platebních prostředků
přelomu 13. a 14. Století pohromadě v jediném nálezoVém Souboru, obsahoval také jinak poměmě Vzácné
Václavovy pražské groše S tzv. malým lveın. Vzhledem k jednoznačné ikonografické návaznosti mladších
typů grošů Václava II. na nejstarší typy grošů Jana Lucemburského (Viz obr. 7) je zřejmé, Že groše
s malým lvem tuto návaznost postrádají a budou tedy S největší pravděpodobností Stát na opačném konci
typologické řady a budou tak S největší pravděpodobností nejstarším typem pražských grošů ražených
v roce 1300.

obr. 8 archetyp pražského
groše Václava II. S tzv. malým
lvem - podle Svědectví nálezu

z Čemožic

Mincovní nálezy`mohou vedle archetypu Ve stejně výjimečných případech také lokalizovat původ
některého typu mince V určité předpokládané mincovně. Zvýšená koncentrace výskytu určitého typu
mince V nálezech Z okolí některé Z mincoven, v níž lze ražbu toho druhu předpokládat, v kontrastu
S absenci v nálezech z jiných území, dává argument pro vysoce pravděpodobné přidělení ražby tohoto
typu do této ınincovny. Podobným postupem se V minulosti podařilo identifikovat například jihlavské
beiSchlágy nebo ražby Oldřicha z Rožmberka.

Protože jsou mincovní nálezy zvláště citlivé na druhotně přimíšený mincovní Inateriál, je potřeba ke
Studiu a chronologicko-typologickému využití tohoto druhu pramene přistupovat S náležitou kritičností.
To V praxi Znamená Využití buď jen nálezů zcela intaktních nebo důsledné Vyloučení druhotných příměsí,
podobně jako při typologickém rozboru eliminace ražebních chyb. Ze Stejného důvodu je nebezpečné
Využití tzv. Smyšlených mincovních nálezů, kdy je určité množství mincí, Zpravidla sběratelem
motivovaným Snahou po Zvýšení prodejnosti Vlastních mincí, předkládáno ke Zpracování a publikaci
s jakousi Více či méně pravděpodobnou nálezovou historkou. Mince k Sobě často evidentně nepatří buď
časově nebo podle Vzhledu - patiny. Takové „nálezy“ jsou pro další typologicko-chronologické Studiuın
nepoužitelné, ba co Víc, nebezpečné.

Klíčovýın aspektem při Sestavování relativní chronologie mincí postrádajících letopočet jsou Vedle
metrologických parametrů a Výpovědních Schopností nálezových celků, také obrazové analogie. Lze
logicky předpokládat ikonografickou návaznost mladších mincí na mince Starší, a to zejména V případech,
kdy je navíc zřejmé působení jedné řezačské dílny. Tak můžeme S úspěchem identifikovat třeba nejstarší
a nejmladší Skupiny pražských grošů jednotlivých panovníků (Viz. Výše). V jiných případech lze
Vysledovat ikonografické paralely na mincích různých druhů - např. na dukátech a pražských groších
nebo na dukátech a drobné ıninci. Potom, jsou-li mince jednoho druhu, např. dukáty, již spolehlivě časově
Zařazené, lze na základě interpretace obrazových analogií Vytvořit absolutní chronologii také pro mince
grošové nebo drobné.

V předchozích řádcích ınělo být zkušenému badateli zopakoVáno a laickému čtenáři přiblíženo, jak
Složitý proces představuje Sestavení chronologie některého druhu mincí (ať pražských grošů nebo třeba
bílých peněz) grošového období. Jde o období, kdy ještě mince Zpravidla nebyly označované letopočteın
a pokud existují SpolehliVé chronologie, které dokáží zařadit mincovní materiál do konkrétních let, nebo
alespoň užších časových intervalů, je numismatika jako Vědní obor o to užitečnější ostatním historických
disciplinám. Především archeologii mohou za určitých podmínek numisınatické chronologie pomoci Ve
zpřesnění datování archeologických Situaci, případně jejich jednotlivých Vrstev, pokud jsou V nich
nalezené mince. Prostřednictvím typologicko-chronologického Studia Se tak numismatika Stává jedníın
malým kamenem V pestré a bohaté mozaice, která podává obraz o politickém, kulturním i hospodářském
životě našich předků - V moZaice nazývané historie.
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