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Jiří Hána

Úvod
Zvláštní Skupina drobných mincí, jimž dal obchodní Slang na přelomu
14. a 15. Století V Cechách názvy jako šinderlinky a habránky, doslova
zaplavila tou dobou trhy Střední a jihozápadní Evropy. Denáry, feniky,
peníze či haléře S tzv. čtyřrázem mají však Svůj původ v době o tři Století
Starší a také konečného rozšíření docházely jen zvolna. Neméně
pozoruhodná, než ražby Samy, je i jejich výrobní technologie, jejímž
prostřednictvím vznikaly a která Se odráží v jejich dnešním pojmenování.
Věnujme proto dnes této všední minci vrcholného Středověku krátkou
úvahu.
Středověká mincovní technologie
Technologie výroby mincí ve Středověké
mincovně je dnes rekonstruovaná z hrStky
kuSých pramenů a nezřídka i z podoby
mincí Samých a především Stop, jež na nich
výrobní
technologie
rozličné
fáze
zanechaly.
Podle dnešního Stavu poznání začínal .
proces Výroby mince v mincovní slévárně,
kde Se přijatý drahý kov dočišťoval a
následně mísil s příměsí - zpravidla S mědi.

Následovalo odlévání tzv. cánů _ tyčí

kruhového průřezu a kování cánu na plát
(plech). Stříbrný plech byl dále rozstříhán
na čtverce - tzv. farfule a každý z těchto

čtverců byl dále ostříhán do kulata, čímž

vznikl tZV. Střížek. Ten - po vyrovnání
v průběhu operací, nazývaných na přelomu

15. a 16. Století vkutnohorské mincovně

©JiřiHána fit;

obr. 1 ražba mincí podle J. Teisingera
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klopování a kvečování, vyžíhání a vybělení vyvařením v roztoku vinného
kamene a kuchyňské Soli - byl pak ﬁnálním produktem mincířského díla a
jako takový byl předán k Závěrečné etapě Výroby mince - kražbě _ do
preghausu.

Ražba probíhala mezi dvěma razidly (kolky, matricemi), Z nichž Spodní
mělo tvar komolého kužele, Z jehož širší základny čněl čtyřhranný trn
určený k ukotvení kolku v dřevěném špalku a Svrchní, podoby válce, držel
pregéř (razič) vruce. Na pracovní plochu
razidel byla při jeìch výrobě navařena vrstva
kvalitní oceli, do jejíž uhlaZené plochy
vypuncovala a vyryla ruka rytce mincovní
obraz, načež prošla tato část razidla ještě tzv.
zocelením (zakalením). Na Spodní razidlo byl
položen mincovní Střížek, pregéř přiložil
Svrchní razidlo a na něj vedl Silný úder
kladivem. Tím byla mince vyražena.
V případě jednostranných - Zpravidla
drobných mincí bylo potřeba jen jediného
razìdla, Zpravidla Spodního, jehož životnost
převyšovala trvanlivost svrchního. Samotná
ražba pak Spočívala v položení Střížku na
0bľ-2ľ013ľ0vä ľﬁZiđlaZđOby
razidlo a úderu buď pregéřským kladivem
Ferdinandalˇ<1526"l564)
přímo na mincovní Střížek nebo přes kousek kovu, dřeva nebo kůže. Užití
uvedených možností prozrazují rubní (prázdné) Strany těchto mincí, které
jsou někdy zcela hladké (užití kůže nebo dřeva), jindy mají pozitivní
žilkování co Stopu otlaku poškrábaného nástroje (kladiva, kovového
roubíku).
ČÍyřráZ (něm.: Vierschlag; lat.: quadratum supercusum)

Snahy po zjednodušení uvedené výrobní technologie, podpořené později
také Snahou po úsporách drahého kovu, vedly kvynechání operace

vystřihování střížků (koleček). Ze Stříbmého plechu byly vystříhány pouze

čtverečky, jejichž hrany další operace upravila rozklepáním tak, že měl
Výsledný Střížek přibližně kruhový tvar. Za předpokladu dobré zručnosti

mincíře (kováře) postačily kzískání uspokojivého tvaru Střížku čtyři

2
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Středně Silné údery - po jednom na každou Z hran stříbrného čtverečku.
Tím vznikal po jedné Straně Střížku, na místě, které nebylo čtyřmi
mincířovými údery deforrnováno, nepravidelný Vyvýšený čtyřhran - tzv.

čtyřráZ. Někdy je na mincích patrné, Že úderů bylo na hranu čtverce k jeho
Zaoblení Vedeno Více.

W

obr. 3 Schéma vzniku čtyřrázu - čtvero
úderů, při každém dojde k Zaoblení
jedné Z hran čtverce

Zavedením této technologie byl eliminován vznik tzv. cisury - čili

odpadu při vystřihování kulatých Střížků Z farfulí (čtverečků). Množství

tohoto odpadu nebylo nikterak zanedbatelné.
Uvážíme-li poměr čtverce a do něj vepsaného kruhu,

Vychází jednoduchým výpočtem minimální množství

(2,)2
ł/
'

2r

ž

cisury: 21,5%! Ostřihování střížků do kulata mělo
navíc na Svědomí
zdeformování výsledného
polotovaru, který bylo nutné v dalším kroku vyrovnat
V
o v
(klopovat a kvečovat), což u čtyřrázové technologie podllìsìrızku put: l:
odpadalo, neboť Střížky vyrovnala buď ražba nebo
T=0215

rozklepání.

obr. 4 zřetelně stopy čtyřrázu S deformaci obrazu (v horní části lícní Strany)

Dolní Rakousy, Abrecht V. (1411 - 1439), Vídeň - mincmislr Niclas unterm Himmel,
vídeňský fenik, ražba po roce 1426; Zvětšem)

Z dochovaného hmotného materiálu (autentické archivní doklady

nemáme) je přitom obtížné posoudit, Zda byly čtyřhranné stříž

rozklepány před nebo až po ražbě. U některých především půlfeniků
_ .vn 55'.
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„Se čtyřrázem“ je zřejmé, že krozklepání čtverečků Vůbec

obr. 5 rakouské a štýrske' půlfeniky se raZily na čtverečky, které Zpravidla nebyly
upravené čtyřrázem. K mímému Zaoblení hran došlo při ražbě.

a Dolní Rakousy, Abrecht V. (1411 - 1439), Vídeň - mincmistr Níclas unterm Himmel, vídeňský
pülfenik, ražba po roce 1426; zvětšeno
b Dolní Rakousy, Fridrich V. (1424 - 1493), Vídeň, vídeňský půlfenik, ražba ze sklonku 30. a ze
čtyřicátých let 15. stol.; zvětšeno
c Dolní Rakousy, Ladislav Pohrobek (1452 - 1457), Vídeň, vídeňský púlfenik, ražba Z let 1456 ~
1457; zvětšeno

d Šry'rskø, Amøšı Žeıøzný (1406 _ 1424), Štýfský Hradec (Graz), šry'fský púıfønik; zvčıšønø

nedošlo. Výrobci se spokojili s nepravidelným tvarem, který mince Získala
při ražbě. Deformace mincovního obrazu, jež bychom mohli připsat na
vrub účinkům čtyřrázu po ražbě, Stejně jako existenci neražených Střížků Se
čtyřrázem podporující Zařazení operace čtyřrázu před ražbou, dokumentují
obrázky č.: 4 - 7.

Obr. 6 Zřetelné stopy čtyřrázu S deformaci obrazu (v horní části lícnı' strany) vybitím čtyıˇrázıˇı na rubu mince došlo ke Zplošteˇní Obrazu na Iícní straně
Stýrsko, Arnošt Zelezný (1406 _ 1424), Štýrský Hradec (Graz), štýrský fenik; zvětšeno
ııı
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obr. 7 neraŽený Střížek Se čtyřráZem - bez možnosti přidělení; zvěršenn

Mince se čtyřrázem
Historicky nej Starší doklad užití technologie čtyřráZu máme Z poloviny 11.
století Ze Švýcarska. Jsou to mince basilej Ského biskupa Theodoricha II.
(1041 - 1057), na nichž IZe poprve' Sledovat tento princip úpravy
mincovních Střížků. Značnějšího rozšíření doznalo toto Zpracování hran
Stříbmého polotovaru během 12. Století především v Bavorsku a
pozdejsım Rakousku -tehdejší bavorské Východní marce. Zdejší široké
feniky - t. polobrakteáty - ražené v řadě mincoven take' ve švábské,

Obr. 8 štýrský široký denár - tzv. polobrakteát
Východní marka (Rakousko), štýrské markrabství, Traungarové (Otakarové)

Otakar lll. (l 129 - 1 164), Enže na Dunaji, denár - fenik; Zvětšemı
/Í "'.šff t
m
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francké a celé homorýnské oblasti, ale i vmincovnách dolnosaské a
duryňské a další řadě ražeben královských, vévodských, městských,
biskupských i Opatských téměř po celém Německu - nesou stopy
Zaoblování hran mincovních Střížků čtyř- a „vícerázem“.

obr. 9 ukázka dalších jihoněmeckých polobrakteátů Se stopami roztepávání okrajů (čtyřa „víceráz“

a Východní matka (Rakousko), štýrské markrabství a pasovské biskupství, Traungarové (Otakarové)
Leopold Silný (1 120 - 1 129), Otakar III. (l 129 - l 164), Enže na Dunaji, denár - fenik; zvětšeno
b Opatstvi benediktinského kláštera Formbach, Werinto (1 108 - l 127), Dietrich (l 127 - ok. l 140),
Neukirchen, denár - fenik; Zvětšem)

Bavorské i rakouské Středověké mincování je potom v průběhu
následujících tří Století výhradně ve Znamení drobných mincí se čtyřrázem.
Na polobrakeáty navazuje v Bavorsku vydávání feniků řeZenSkého typu.
Klasické bavorské feniky se čtyřrázem, které Stály Společně S vídeňskými
v Zákulisí měnové anarchie vrcholící na přelomu padesátých a šedesátých
vrv
r
let 15. století, doZnaly největšího rozsırenı na přelomu 14. a 15 . století.

obr. 10 řeZenSký fenik

Bavory (před rozdělením), Jindřich l. (XIII.) (1253 - 1290), ŘeZnO, řezenský fenik; Zvětšeno

6
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Heraldická rozmanitost obrazových námětů na těchto bavorských fenicích,

daná především osmým rozdělením Bavor v roce 1392 a S ním Související
roZtříštěnoStí mincovní činnosti, dávala lidu možnost Spatřovat na mincích

„psy, kočky a jiné potvory“, jak se o tom Zmiňuje Stížnost Starých letopisů
českých: „léta téhož [1459 pOZn. JH] byl velký Zádav v Čechách mezi lidmi
Obecnýmí 0 ty peníze německé, černé neb sú jich tak mnoho nanesli
zRakús a s rozličnými rázy, ano se psy, s kočkami, s vídlemi, Sžebříky a
rohatinamı', a ktOby mohl vyčíst ty potvory, ktere'ž byly na těch penězích
naražovány. A lidé uZřevše, že falešjest, nechtěli svých statků Za ně dávati,
a sedláci Obilí do měst voziti, anijiných potřeb na města dávati.“.

obr. 11 bavorské feniky se čtyřrázem

a Bavory - Mnichov, Jan II., Štěpán III. a Fridrich I. (1375
- 1392), Mnichov, mnichovský fenik; Zvětšeno
b Bavory - Mnichov, Arnošt 1. a Vilém Ill. (1397 - 1435),
Mnichov, mnichovský fenik; zvětšeno
c Bavory - Landshut, Jindřich IV. (1393 - 1450),
Landshut, landshutský fenik, ražba Z let 1395 _ 1400 (?);
zvětšeno

V

Po boku Bavorska Stála Svým VýZnamem mincovní produkce
habsburske'ho Rakouska. Klasickým vídeňským fenikům S trojpásem
předcházelo vydávání feniků Se Zvířecími, architektonickými, ﬁgurálními i
rostlinnými motivy. Ražba vídeňských feniků S rakouským štítkem a
ligaturami iniciál jména vévody vtrojoblouku Začala Za Albrechta III.
(1365 - 1395) roku 1388. Do Skupiny feniků vídeňského typu Spadá také
mincovní produkce Štýrska, HalS-Leuchtemberku, etc.

obr. 12 vídeňský fenik se čtyřrázem Staršího

typu

Dolní Rakousy, Albrecht I. (1282 - 1308),
Vídeň, vídeňský fenik; zvětšeno

©JiřiHána i.
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Obr. 13 vídeňské a štýrské feniky

a Dolní Rakousy, Albrecht 111. (1365 - 1395), Vídeň, vídeňský fenik, ražba Z let 1388 - 1395;
zvětšeno
b Dolní Rakousy, Albrecht IV. (1395 - 1404) , Albrecht V. a Vilém ('ł 1406), Vídeň,
vídeňský fenik, ražba Z let 1399 - 1406; Zvětšeno

c Dolní Rakousy, Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda (1406 - 141 1), Vídeň, vídeňský
fenik; zvětšenn

d Dolní Rakousy, Albrecht V. (141 1 - 1439), Vídeň - mincmistr Niclas unterm Himmel,
vídeňský fenik, ražba po roce 1426, zvětšeno
e Štýrsko, Leopold 1V. (1404 - 1406), Štýrský Hradec (Graz), štýrský fenik;'Zvětšen‹ı

f Šıýrskø, Arnøšı Žﬂıezný (1406 - 1424), štýrský Hradec (Graz), štýrský fęnik; zvêıšønø

K dalším nej rozšířené] ším ražbám Se čtyřráZem té doby náleží feniky
salurSkého arcibiskupství, biskupství pasovského, augsburského,

bamberského, wüeurSkéhO, knížectví Oettingen, Falc, Württemberg nebo

městské a purkrabské ražby norimberské.
V Čechách došlo k Zavedení peněz a haléřů se čtyřráZem roku 1384 Za
vlády Václava IV. (1378 - 1419). Byl nově Zaveden Systém dvojí drobné
mince - 1/14 a 1/7 groše sobraZem koruny u prvých a českého lva u
druhých. Podobně jako v Čechách, byly ražené peníze a haléře Se
čtyřráZem na Moravě, ovšem na rozdíl od oněch českých S Obrazem
moravské orlice. Technologie čtyřráZu se v českém mincovnictví uplatnila
až do čtyřicátých let 15. Století, od kdy Se datuje Zavedení kruhového

©JiřiHána ,i
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průbojníku do výroby Vkutnohorském Vlašském dvoře, jímž byly
Z kovového plechu vysekávané již pravidelně kruhové Střížky.

obr. 14 Salzburské a augsburské fenìky se čtyřrázem

a Salzburg - arcibiskupství, .Ian 11. (1429 - 1441), Salzburg, fenik (čtyř-ráz na rubu); Zvětšeno
b Salzburg - arcibiskupství, Jan II. (1429 - 1441), Salzburg, fenik (čtyřráz na líci); Zvětšeno
c Augsbug - společná ražba biskupství a města, Petr Ze Schaumburgu (1424 - 1469),
Dillingen f mincmistr Franc Bäsinger, fenìk; zvětšeno
d Augsbug - Společná ražba biskupství a města, Petr Ze Schaumburgu (1424 - 1469),
Dillingen - mincmistr Franc Bäsinger, fenik; Zvětšeno

Vynálezem kruhového sekáče a jeho Zařazením do mincovní výroby
v průběhu 15. století bylo ražbám se čtyřrázem odzvoněno. Vývoj
mincovní techniky postoupil opět o krok kupředu, o krok ke kvalitnějším a
dokonalejším výrobkům. Ctyřráz však nemiZí Z mincí deﬁnitivně. S tZV.
nepravým čtyřázem jako dekorativním prvkem mincovního obrazu Se
můžeme setkat již Záhy po ukončení Vydávání ražeb Se čtyřrázem například
v hornolužickém Zhořelci a nejen tam. Na některých rakouských mincích
můžeme dekorativní funkci čtyřrázu vystopovat až do 17. a 18. století,
V Bavorsku dokonce ještě v polovině 19. století.

obr. 15 české a moravské ražby se čtyřrázem

a Čechy, Václav IV. (1378 - 1419), Kutná Hora, peníz; zvětšeno
b Čechy, Václav lV. (1378 - 1419), Kutná Hora, peníZ (S ostřiženými rohy - modiﬁkace
technologie čtyřráZu); zvětšeno
c Čechy, Václav IV. (1378 - 1419) nebo Husité (1419 - 1436), Kutná Hora, peníZ', Zvětšenu
d Čechy, Husité (1419 _ 1436), Kutná Hora, peníz; Zvětšeno
e Čechy, Václav 1V. (1378 - 1419), Kutná Hora, haléř; Zvětšenu
fČechy, Václav IV. (1378 - 1419), Kutná Hora, haléř; zvětšeno
g Čechy, Mezivládı' (1437 - 1453), Kutná Hora, pem'Z (palmě nejmladší typ české ražby se
čtyřrázem); zvětšeno
h Morava, město Brno, peníz- městská ražba Z let 1439 - 1452; Zvětšeno
i Morava, město Jihlava (?), fenik vídeňského typu - tzv. Beischlág; zvětšeno
j Čechy, Oldřich Z Rožmberka (?), Český Krumlov (?), fenik vídeňského typu - tzv.
Beischlág; Zvětšeno
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Obr. 16 příklad dekorace mincovního obrazu imitací čtyřrázu (nepravý čtyřráz) -

na lícní Straně prvé mince je čtyřráz naznačen čtyřmi tenkými čárkami, na /íci druhé
mince je celý čtverec vyvýšený nad okrajovou plochu mince
Horní Lužice, město Zhořelec (Görlitz), peníz; Zvětšeno

Závěr
V předchozí úvaze jsme prošli jen velmi Stručně historii ražeb se
čtyřrázem. Ražeb rozšířených především v průběhu 14. a 15. Století napříč
Evropou, ražeb, které měly nemalý vliv na politické i kulturní prostředí
vrcholného Středověku. Mým cílem bylo pokusit Se lapidámě vysvětlit
příčiny Využití historické technologie i jeji technický princip a Význam
pojmu a označení čtyřráz. Snad Se mi V několika málo předchozích
odstavcích podařilo shrnout k dané problematice vše důležité.
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