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Výrobní defekty na mincích
Stejně jako u všech ostatních produktů průmyslové výroby, také u mincí docházelo a dodnes

dochází kvýrobním defektům. Se Snahou o jejich minimalizaci, resp. eliıninaci se můžeme setkat
napříč historickými obdobími ve formě přísných výrobních předpisů i ve zprávách o výstupních
kontrolách. Mezi výrobní defekty - zpravidla označované jako chyboražby - lze Zařadit pouze chyby
na fináhıím produktu mincovní výroby opticky postřehnutelné. Do Značné míry „skryté“ vady, jako
odchylky od předepsané ryzosti nebo váhy, jejichž Zkoušení bylo rovněž předmětem některých
výstupních kontrol, nelze označit Za chyboražbu a tedy výrobní defekt v pravém slova Smyslu.
Výrobní defekty pozorovatelné na historických i moderních mincích mohou mít řadu rozdílných
podob. Chyby vznikaly v rozličných etapách výroby a mají řadu příčin. Nebude proto od věci blíže
specifikovat tyto výrobními defekty, definovat přesný charakter vad a Seznámit se s jejich

VIˇ' '

charakteristickými projevy i s prıcmamı jejich vzniku.

Chyby metalurgických a kovářských operací
Chyby vzniklé během přípravy mincovního kovu ve šmitnách jsou dány Zpravidla nedokonalostí

postupu tavby a následného odlévání a nepozomostí při dalších kovářských nebo kontrolních úkonech.
Některé z těchto vad mají na finálním produktu - minci - jen nepatmé projevy, jež nebyly dostatečným
důvodem k vyřazení mince mezi vadné kusy. Proto se dnes na autentickém numismatickém materiálu
můžeme setkat s těmito vadami:

řediny

obr. l řediny na líci 3krejcaru Josefa I. Z r. 1710 z pražské mincovny (zvětš) a detail ředin (50x, DF, NDIC)

Většina kovů je schopna v roztaveném Stavu rozpouštět určité množství atmosférických plynů.
Pokud dojde následně k příliš rychlému ochlazení taveniny pod hranici solidu, absorbované plyny
nestačí Z taveniny uniknout a Začnou vytvářet drobné endogenní bublinky. Pokud je pak takové místo
roztepáno nebo roZválcováno na plech a následně použito k ražbě mince, může se Stát, že už během
ražby, či vlivem opotřebení povrchu při oběhu nebo vlivem koroze, ať už během Oběhu nebo počas
uložení mince v depotu, dojde k vydrolení šupinek materiálu Z místa, kde byly zakovány Zmíněné
bublinky - kov je na tomto místě poréZní - řídký. Často Se pak při popisu numismatického materiálu

ˇIˇmůžeme Setkat s charakteristikou - poréZní Strızek, řídké stříbro, vada materiálu, aj..
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vměstky

Proto, aby se předcházelo
přechodu plynů Z atmosféry do
taveniny mincovního kovu
bývalo užíváno dřevěného uhlí,
kterým Se Zasypával povrch
roztaveného kovu. Nejčastěji
proto nalézáme právě drobné,
mikroskopické částečky uhlí ve
hmotě mincovní slitiny v podobě
vměstků. Kromě částeček uhlí se
však jako vměstky mohou
vyskytovat i další nečistoty jako
úlomky okují odpadávající

_ ___ _ __ _ _ _ Z žárem namáhaných železných

obr. 2 mikrostruktura slitiny Ag-Cu pražského groše Václava IV. Z let cca nastˇroju povuęwanych prı iavbe _.
1400 - 1407 S nekovovými vměstky - tmavé, nepravidelně rozptýlené napr' kleste na mampulacı

globulitické útvary (1000x,č. lept. oxid. leštěním,NDlC) Stavícími tyglflfy› naběr'flčky a
pod.. Nekovove příměsı však

mohou do slitiny přejít už se surovým kovem. Výjimečně mohlo dojít k Zakování nekovové nečistoty
do hmoty mincovní Slitiny během kování cánů. V tomto případě však nejde o vměstky ve smyslu
slévárenské terminologie. Nekovové nečistoty působí v materiálu mince Zvláště rušivě pronikají-li na
povrch (viz. obr. na obálce: XVkrejcar M. Terezie zr. 1751 s drobnými Stopami po vměstcích).
Mohou Se Zároveň jako struktumí heterogenita stát iniciačním místem korozního napadení.

přeložky

X M g

viditelné rozhraní vrstev

vrstva 1
rozhraní vrstev na/

druhé straně mince
k\dole vrstva 2

sch. l` Schéınatické Znázornění přeložky - výřez: pohled na hranu a mincovní plochu

Přeložka je kovářský defekt, vzniklý v důsledku nepozornosti při rozklepávání plátů, kdy došlo
k přehnutí okraje plechu a jeho zakování (Zaválcování) do plochy plátu. Zcela volná přeložka může
také vzniknout Zakováním (Zaválcováním) kovové šupiny do povrchu plátu. Vzhledem k nízké teplotě
prováděné operace nedojde ke kovářskému svaření a vznikne pouze tzv. studený spoj. Ve výsledku
tento defekt na minci svým projevem připomíná _prasklinu. Lze však pozorovat jednotlivé vrstvy
materiálu a při neopatmém Zacházení se může část mince zcela odlomit. Rovněž koroze mezi
styčnými plochami přeložky tento defekt často ZvýraZní.

žgžřiiůč, , ._
Hx
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obr. 3 přeložka na pražském groši Václava IV. Z let cca 1405 - 1407 (zvěršeno),
detaily přeložky: podélně (50x, NDIC) a radiálně - pohled Z hrany (50x, DF,

NDIC, metoda vrstvených řezů)

obr. 4 přeložka na 3krejcaru Ferdinanda II. Z r. 1635 Z pražské Inincovny - průběh přelOŽky vyznačen šipkami
(zvětšeno)
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krajoW Střížek

Obr. 5 „rovný“ krajový Střížek na tzv. Stavovském haléři Vladislava ll. Jagellonského Z let 147l - 1516
Z vratislavské ınincovny a „obloukový“ krajový Střížek na 3krejcaru Karla VI. Z roku 1712 Z pražské ınincovny;

navíc S nálitkem na líci

V případě tzv. krajového Střížku jde o chybu při vystřihování mincovního polotovaru. Chyba Se
vyskytuje především u mincí vystřihovaných Za pomoci průbojníku (ručního i Strojního). Mincíř při
vystřihování Střížku přiložil průbojník příliš blízko okraji plátu, takže tvar takto vzniklého střížku není

Sch. 2 Schéma vzniku t. krajových Střížků

přesně kruhový. Do pravidelné podoby mu chybí kruhová úseč ohraničená okrajem mincovního plátu
a kruhovým nožem Sekáče (průbojníku) - viz. Schéma. Podobný defekt může vzniknout také
přiložením kruhového Sekáče přes Otvor po Střízku vystřiženém v předchozí operaci. Pak má výsledná
podoba střížku Složitější tvar - viz. Sch. 2 a obr. 5.

stopy po klopování a kvečování

Především na grošových ražbách Se často
Setkáváme s obloukovými prohlubeninami,
které vznikly vzájemným otlakem hran dvou
Sousedních střížků narovnaných na sobě
během operace kvečování. Stopy
ražby jsou v těchto místech Slabé, nebo chybí
úplně.

Spomé je vysvětlení dalších deformací,
ovšem odlišného charakteru, které Se vyskytují
rovněž především na mincích grošového
období. Podle některých badatelů by Se mohlo
jednat o otisk klopovacích kleští, jimiž byl
Sevřen Sloupek Střížků během otloukání hran

Obr. 6 obloukový otisk hrany Sousedního střížku po
kvečování před ražbou na líci pražského groše
Václava IV. z let cca 1405 - 1407 (zvětšeno)
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(klopování). Uvedená interpretace je Však podle ıného názoru chybná, neboť Stopa po tomto nástroji
by Zcela jistě nemohla být po obou Stranách Střížku. Bude Se proto jednat Zřejmě O Stopy nějakého
úderu či Stopy kleští, ovšem Z jiné Výrobní operace, kdy bylo manipulováno S mincovními Stříž
jednotlivě.

Obr. 7 detaily Stop po nástrojích na pražských groších Jana Luceınburského (nahoře - AV, RV) a Václava IV.
(dole - Av, RV) (zvětšeno)

Chyby rytecké
Rytecké chyby jsou označovány jako chyboražby v pravém Slova Smyslu. Jde o chyby VZniklé

v důsledku nepoZomosti rytce razidel. Nejčastěji Se jedná o přidání, Vypuštění nebo přehození či
pootočení písmen Opisů nebo číslic letopočtu. Vzhledem k tomu, že jde o defekt razidla, můžeme se Se
Zcela identickou chybou setkat na více mincích - teoreticky na všech, které Z takto defektního razidla
Vyšly. Výjimečně a především V ranných etapách Středoevropského mincovnictví lze Sledovat rovněž
dvojráz (viz. dále) jako chybu vzniklou při Výrobě razidel. Např. u některých keltských mincí lZe
pozorovat Zvláštní a identické dvojrázy na Více exemplářích dochovaných mincí. Vysvětlení tohoto
jevu je možné podat s odkazem na technologii Výroby razidel otiskem pozitivního celoplošného punce
na činnou plochu budoucího razidla. Pokud přitom došlo kposkočení nebo posunutí reliéfu před
opakovaným úderem, Vznikl dvojráz již na razidle a opakuje Se V totožné podobě na Všech mincích
Z razidla Vyšlých. -›4*, t+ +

a b c

Obr. 8 příklad rytecké chyby na denáru Bořivoje II. z let cca 1100 ~ 1110,
zhotovitel kolků opomněl do ruky knížete Vypuncovat křížek - a: líc běžné
ınince; b: líc varianty bez křížku (vše zvětšeno); c: Zvětšený detail prázdné

plochy nad rukou (50x, DF, NDIC)

Jiří Hána 5
Výrobní defekty na mincích a jejich příčiny



(__z
Obr. 9 příklad rytecké chyby na rubu pražského groše

Vladislava II. Jagellonského Z let cca 1511 - 1516
Z kutnohorské mincovny, rytec vynechal písıneno O ve

Slově GROSSI, které tak Získalo Zkomolený tvar GRSSI
(zvětšeno)

Obr. 10 příklad rytecké chyby na černém penízi (haléři)
Ludvíka I. Jagellonského Z kutnohorské mincovny, rytec
vypuncoval písmeno R vzhůru nohama - a: běžná mince;

b: varianta S obráceným R (Obojí zvětšeno)

a b

Obr. 11 příklad rytecké chyby na líci 3krejcaru Ferdinanda II. Z r. 1625 Z kutnohorské ınincovny - rytec
zpřeháZel písmena na konci opisu, takže namísto správného: ...G . H . B . REX končí opis: ...G . H . ERBX - a:

Správný tvar opisu; b: chyboražba (Obojí zvětšeno)

Chyby ražební
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, nebot7 můžeme S úspěchem pochybovat o
opakovaném neúmyslném Zhotovení identického Výrobního Zmetku.

výduti

Výduť je specifickým výrobním defektem Středověkých a výjimečně také některých novověkých
mincí, které byly ražené na extrémně tenkém Střížku poměrně velkého průměru. Při ražbě podobných
mincí jsou, lapidárně řečeno, vyvolány napjatostní podmínky, které umožní tečení materiálu lokálně
pouze do dutin jednoho Z razidel, čímž na jedné Straně vyražené mince posléze nejen Že chybí část
mincovního obrazu, ale dokonce vznikne negativ části obrazu opačné Strany - Výduť. Tato výrobní
vada je tedy Způsobena nedokonalou technologií, kdy bylo pro ražbu mincí použito příliš tenkého

< Jiří Hána 6
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Střížku, došlo k deficitu materiálu, který nedokázal beze Zbytku vyplnit dutinu obou razidel. Nejčastěji
Se S takovou vadou Setkáváme na středověkých denárech tzv. velkého střížku (v Čechách od pol. 10.
Stol. do r. 1050) nebo na německých tzv. polobrakteátech (hlavně Bavorsko a bavorská Východní
Marka - pozdější Rakousko - během 12. - 13. Století).

ý
// ø

A B C
/

A
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f . ˇ \\`
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\ z š
sch. 3 Schéına vzniku výdutí (podle F. Cacha 1950) - vlevo schéınatické znázomění vyplnění dutin razidla
běheın ražby při dostatečném množství tvářeného kovu (dostatečné Síle Střížku), vpravo Selektivní vyplnění

dutin razidel nedostatkeın ınateriálu (příliš tenký Střížek): v opozici k dokonale vyplněnýın dutináın A, B, C a F
vznikají výdutí, u dutin D a E nedojde vůbec k vyplnění a vznikne lokální nedoražení

Obr. 12 výdutí na denáru Boleslava II. Z let cca 967 - 999 - předevšíın na kresbě ruky na líci se výrazně proınítají
kuličky Z úhlů kříže na rubu (Zvětšeno)

Podobný úkaz lze Sledovat také u jednostranných fenikových, drobných mincí druhé poloviny 14. -
poloviny 17. Století. Příčiny vzniku však mohou být v tomto případě poněkud odlišné. Nevíme, zda Se
tyto drobné mince razily výhradně proti měkké, např. kožené podložce, nebo proti tvrdému -
ocelovému, plochému roubíku či přímo kladivem. Užití obou 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). Poměrně
pravidelně lze na prázdných Stranách těchto mincí pozorovat výdutě, které však v tomto případě
vznikly nejpravděpodobněji ražbou proti měkké podložce viz. také obr. 18. Charakter těchto výdutí je
proto odlišný od oněch na širokých denárových a polobrakteátových mincích.

přeražba

Přeražba je zpravidla záměmou ražební anomálií, vzniklou S vědomím vydavatele i výrobců mincí.
Jde o provedení nové ražby na nepřetavený ani jinak upravený Střížek jiné, Starší mince.
Nejznámějším případem přeražeb jsou rakouské Sedmikrejcarové mince z r. 1807, které byly raženy na
střížcích rakouských dvanáctikrejcarů Z roku 1795. Někdy může mít taková výrobní anomálie jako je
přeražba Zcela mimořádný a zásadní význam pro numismatickou chronologii, jako v případě
unikátního českého peníze Se čtyIˇTáZem, raženého na Střížku vídeňského feniku mincmistra Niclase
unteIm Himmel. Tato přeražba poskytuje prozatím jediný záchytný bod v absolutním datování
českých peněz Se lvem a čtyřrázem, když vymezuje ražbu tohoto konkrétního typu peněz po roce 1426

É? j _, ‹ Jih' Hánn 7
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(nástup mm. Niclase untenn Himmel). Jiným typem přeražby je přeražba týmž párem razidel. K této
chybě mohlo dojít v případě, kdy byla mezi raZidla vložena a omylem Znovu ražena již jednou
vyražená mince.

Obr. 13 příklad přeražby - ražba obrazu českého peníze Se
lveın přes obraz vídeňského feniku Albrechta V., raženého
nájemcem vídeňské mincovny Niclasem unterın Himel po
roce l426 (tento typ feniku bez přeražby viz. obr. 21) České
peníze Se lvem a čtyřrázem Se razily od r. 1384 až do konce
čtyřicátých let 15. Století jako mince němé a bez letopočtu.
Za celé toto období neınáme kdispozici Žádný záchytný
bod pro absolutní datování ražby jednotlivých typů a variant
těchto ınincí. Vyobrazená přeražba je prvním takovým,
dosud nepublikovaným prameneın, datujícím ražbu
příslušného typu českého peníze Se lveın po roce 1426!
(zvětšeno)

dvoj ráz

Dvojráz je ražební chyba, která vznikla posunutíın 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 razídlo 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 mince. Zavedením
Strojní výroby byl vznik dvojrázu do budoucna eliminován.

Obr. 14 příklad Silného dvojrázu na líci pražského groše Karla IV. Z let
cca 1346 - 1348 z kutnohorské mincovny (zvětšeno)

obr. 15 příklad Slabého dvojrázu na tolaru Ferdinanda I. z roku 1552 Z kutnohorské mincovny - dvojráz je patrný
ve zdvojení písmen opisu, královy paže a na pravém pařátu a prsním štítku orlice (zvětšeno)

Jiří Hána 8
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pootočení razidla

Nepatmým pootočením razidla mezi jednotlivými údery
vzniká dvojráz. Dojde-li však kvýraznějšímu pootočení,
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
Známkyy ražby vpootočení, Zatímco opiS je do
nesrozumitelnosti Zkomolen, nebo jsou Zpřeházeny či zcela
chybí některé zkratky panovníkových titulů. Někdy mají
letopočty pět i více cifer. Takové mince jsou neprávem
považovány Za rarity - jde o pouhé výrobní Zmetky

VIV' ˇZaprıcmené nedokonalostí ruční výroby.

Obr. 16 příklad pootočení razidla na rubu pražského groše
Vladislava II. Jagellonského Z let cca 1477 - 1479 Z kutnohorské

mincovny (Zvětšeno)

posunutí razidla (excentr)

Jako excentrické, nebo excentricky ražené mince jsou
označovány takové ražby, u kterých je jedna (vzácněji obě)
jejich Strana ražena částečně mimo mincovní Střížek.
K podobným chybám docházelo v případech, kdy pregéř
nebo jeho pomocník buď nepoložil mincovní Střížek
Soustředně na razidlo, nebo kdy pregéř nepřiložil Soustředně
horní razidlo. S excentrickými ražbami se však můžeme
setkat také u Strojně ražených mincí, u kterých vznikla buď
špatným slícovánírn válců, kdy nebyly lícní a rubní obrazy na
válcích přesně proti Sobě, nebo kdy byla Strojní ražba dobře
provedená, avšak při vystřihování mince byl vzhledem
k obrazu na plech excentricky přiložen průbojník.

i obr. 17 excentrická ražba peníze Se lvem Václava
/\,' IV. kolem r. 1419 Z kutnohorské mincovny

ˇ (zvětšeno)
Svrchní raZidlo

zpracovávaný Střížek

Spodní razidlo

A,

Sch. 4 Schéma excentrické ražby
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inkusní mince

Inkusní mince vznikly tak, že po vyražení jedné mince tato ulpěla na jednom Z razidel. Pregéř
nebo jeho pomocník, aniž by to Zjistili, vložili mezi razidla nový střížek a razili jej. Tím Se po jedné
Straně nového Střížku otisklo razidlo, ovšem Z druhé Strany Suplovala funkci nástroje (druhého razidla)
již jednou vyražená mince - takže Se na nově ražený Střížek otisknul negativně Stejný mincovní Obraz,
jaký byl v pozitivu na druhé Straně (od razidla). Inkusní mince má tedy po obou Stranách týž obraz -
jednou v pozitivu a podruhé negativně. Inkusní ražba může vzniknout i při Strojní výrobě. V ranných
etapách řeckého mincovnictví byly dokonce inkusní mince vyráběné záměrně.

jednostranné ražby mincí správně dvoustranných

Výjimečně Se Setkáváme S historickými mincemi, které jsou vyražené pouze po jedné Straně
navzdory tomu, že mělo jít původně o mince dvoustranné. Geneze vzniku takových ražeb je podobná
vzniku mincí inkusních, ovšem v tomto případě byly mezi razidla vložené dva ksobě přilepené
mincovní Střížky a raženy jako Střížek jediný. Potom byl na jedné Straně jednoho ze střížků vyražen
lícní obraz a na protilehlé Straně druhého Strızku obraz rubu. Když od Sebe Strızky odpadly, Splynuly
jednou Svojí raženou Stranou S ostatními vyraženými mincemi a byly uvedeny do oběhu.

Obr. 18 jednostranná ražba (pouze rub) pražského
groše Václava IV. z let cca 1400 - 1405 z
kutnohorské mincovny na neražené Straně
(vpravo) výduti podle obrazu ražené Strany

nedoražení

Nedoražení je poměrně častým výrobním defektem doprovázejícím především ruční výrobu mirıcí.
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 rovnoběžně 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 obraz zeslabovat až do vytracena. Podobně mohl tento výrobní defekt vzniknout při výrazně
excentrickém úderu kladivem na Svrchní razidlo.

Jih' Hána 10
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obr. 19 nedoražený pražský groš Václava IV. Z let cca 1385 - 1395 Z kutnohorské mincovny - doklad ražby na'
již popraskaný Střížek Z předchozí výroby (zvětšeno)

Obr. 20 nedoražený 3krejcar Ferdinanda II. Z r. 1624 Z pražské mincovny - Zřetelně viditelný Stav povrchu
neraženého - válcovaného plechu (zvětšeno)

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 nedoražením. 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 vtěchto
místech vůbec nedošlo kpřechodu materiálu do plastického Stavu. U Strojně ražených mincí Se
s nedoražením setkáváme již jen výjimečně.

e G.

_--›J`-n

Svrchní razidlo

Zpracovávaný Střížek

spodní razidlo
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l
!
l
!
l
l
l
l
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ı
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sch. 5 schéma vzniku nedoražene' ınince

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

perforace

K perforaci dochází při příliš silném úderu během ražby, kdy Opět pracovní plochy razidel Spolu
Svírají ostrý úhel. V místě kde jsou plochy razidel k Sobě nejblíže dochází při příliš Silném úderu
k protržení materiálu tvářeného polotovaru - tedy k perforaci. Výjimečně může k témuž úkazu dojít
vlivem lokáhıí nehomogenity materiálu, kdy je v knˇtickém místě vměStek nebo ředina. Perforace je
chybou poměrně zřídka Se vyskytující, chybou Spojenou S ruční výrobou a Zpravidla vázanou na

Min
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É
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drobné mince, vyráběné Z tenkého plechu. U větších nominálů a Strojně ražených mincí Se nevyskytuje
vůbec.

Obr. 21 ražbou perforovaný vídeňský fenik Albrechta V. z let 1426 - 1439 (zvětš) a detail perforace (50x, NDIC)

vıvprasklý Strızek nebo razidlo

Společným projevem nedostatků metalurgických, kovářských i poslední, ražební operace může být
prasknutí mincovního střížku během ražby. Z účetních Zpráv tzv. register verkových Z Kutné Hory
jsou Známy případy, kdy musel být celý Werk Znovu, i opakovaně, „Sazen pro křehkost“, tj. již
vyražené, popraskané mince i ještě neražené polotovary byly Znovu předány k přetavení. Příčinou
praskání materiálu během ražby mohla být přítomnost křehkých (např. intennetalických) fází
v nedokonale čištěné mincovní Slitině, vynechané žíhání mezi kovářskými operacemi nebo přítomnost
Strukturních heterogenit v kovu. Někdy byly takto postižené mince přehlédnuty a dány do oběhu.

obr. 22 ražbou prasklý malý groš Rudolfa II. Z r. 1583 'Z pražské ınincovny (zvětšeno). Jde Současně o pěkný
doklad Zřejıně pochybení v mincovně, kdy bylo pro ražbu této tzv. hybridní mince použito v roce 1583 Starého

lícního kolku se Značkou mincmistra Hardera - v té době již dva roky mrtvého.

V období ruční i Strojní výroby mincí docházelo čas od času také k poškození výrobního nástroje.
Dokud nenabylo poškození zřetelnějšílıo rozsahu a S nástrojem bylo možné dále pracovat, vedly
především ekonomické imperativy k jeho dalšímu použití. Na mincích Se proto můžeme dnes Setkat Se
Stopami práce S prasklými razidly. Taková Stopa se na vyražené minci projeví co by pozitivní rýha
v místě, kde při ražbě kov „zatekl“ do praskliny. Podobně se projeví např. i poškrábání pracovní
plochy razidla, avšak charakter rýhy je odlišný - pozitivní rýha vzniklá od praskliny je ostřejší.
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obr. 23 Stopa mírné praskliny na raZidle na poSmrtném 20krejcaru Františka Lotrinského Z r. 1765 B (1767)
(zvětšeno) a detail Stopy po prasklině (50x, NDIC)

opotřebované nebo korodované raZidIO

Při ražbě jsou vystavené působení největších tlaků relativně
velké hladké plochy raZidla, které nenesou rytinu mincovního
obrazu. Na těchto plochách se proto .Začíná nejmarkantněji
projevovat opotřebení razidel. Pokud byla takto opotřebovaná
raZidla používána delší dobu bez oprav, můžeme projev
opotřebeného raZidla dobře pozorovat také na mincích. U takových
ražeb je patrné defonnování a „pokřivení“ původně hladkých a
rovných ploch.

obr. 24 ražba Z opotřebovaných raZidel taškového válcového raZícího Stroje
- rub 3krejcaru Leopolda I. Z r. 1698 Z kutnohorské mincovny (zvětšeno)

Pokud bylo při ražbě použito Starého, korozí poškozeného raZidla, projeví se to na vyražených
mincích hrbolatým povrchem, často vedoucím k obavám, Zda není mince litým falzem. Hrbolky
připomínají nálitky, které vznikají při odlévání v případech, kdy dojde kpoškození licí fonny.
Podobné vady se ovšem vyskytují jen zřídka.
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obr. 25 ražba Z koroZí poškozených razidel - líc l7krejcaru Františka Lotn'nského Z r. 1762 (zvěršeno) a detail
Stop po koroZníın napadení raZidla (50x, DF, NDIC)

Poznam ky
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