Mohou být 1/2groše ze 14. století původní?
23. července 2017 v 12:03
Dnes jsem si tak se sklenkou 84 a při svém oblíbeném filmu Devátá brána listoval Voigtovým Beschreibung a
při obdivování rytinek druhého dílu jsem si všiml zajímavosti, o kterou se chci tímto článkem s náhodným
čtenářem podělit.
U rytin v úvodu kapitoly III. Mince krále Václava II. a kapitoly V. Mince krále Jana z domu Lucemburků jsou
zobrazené půlgroše, které vznikly okrojením celých pražských grošů těchto panovníků. Tyto půlgroše se čas od
času objevují i na současném numismatickém trhu a zpravidla jsou sběrateli vnímány jako dodatečně okrojené
původně celé, ale olámané groše pro zvýšení jejich prodejnosti.
Když jsem před lety jeden takový půlgroš s titulem Karla IV. pořídil do vlastní sbírky, snažil jsem se vypátrat,
zda je doložena jejich přítomnost i v nějakém autentickém grošovém nálezu. Avšak bez úspěchu. Přítomnost
těchto mincí v původním grošovém nálezu by mimo vší pochybnost dokazovala, že byly tyto půlgroše součástí
peněžního oběhu své doby a tedy že nevznikly až novodobě pro oklamání sběratelů.
Neúspěšnost hledání v nálezech pro mně byla sklamáním, ale jistou naději mi ještě tehdy dal V. Pinta, který mi
sdělil, že má nálezový výskyt tohoto druhu půlgroše podchycený a přislíbil mi kýžený doklad poskytnout. Leč
roky ubíhaly slíbený doklad nepřišel a já jsem se přestal o půlgroše zajímat. Až teď náhodné listování antikvární
numismatickou literaturou opět můj zájem oživilo.
Přesto, že důvěryhodnost dobových vyobrazení v těchto numismatických prvotinách je leckdy diskutabilní (k
tomu např. J. Militký, NL2013), v tomto případě nám rytiny půlgrošů vzniklých okrojením celých grošů ve
Voigtově knize dokládají jejich existenci už v roce 1772, kdy byl druhý díl čtyřsvazkového Beschreibung
vydaný. Ještě první polovina 20. století byla přitom dobou, kdy se cena i nejstarších denárových mincí
přepočítávala na cenu stříbra. Jsou známé případy celých nálezů přemyslovských denárů nebo pražských grošů,
které končily ve zlatnické výhni, aby z jejich kovu bylo vyrobeno stolní nebo toaletní náčiní (Teisinger
přednáška ČB 1937). Vztah součastníků druhé poloviny 18. století, ze kterého pochází uváděné rytiny půlgrošů,
k historickým mincím dokládá i osud největšího českého zlatého keltského pokladu z Podmokel z r. 1771, který
byl až na vyjímku několika málo kusů roztaven a přemincován na tereziánské a fürstenberské dukáty s
letopočtem 1772.
Z uvedeného je zřejmé, že by se ani prodejce mincí na počátku 20., natož v druhé polovině 18. století
nezatěžoval s okrajováním olámaného groše pro zvýšení jeho prodejnosti. Groše, který měl cenu oněch 3-4
gramů stříbra, které obsahoval, 3-4 gramů, na které přepočítával hodnotu grošů jestě Josef Smolík ve svých
Pražských groších (Pha 1894). Pokud tedy byly prvnímu průkopníkovi vědecké české numismatiky známé
půlgroše Václava II. a Jana Lucemburského, které zahrnul obrazem do druhého dílu svého Beschreibung, musely
to být s největší pravděpodobností mince v původním stavu z mincovních nálezů.
Je tedy téměř jisté, že půlgroše vzniklé okrojením celého pražského groše, nebo alespoň část z nich, byly
součástí peněžního oběhu 14. století. Záslužné by bylo v tomto ohledu věnovat zvýšenou pozornost obsahu
těchto půlgrošů v mincovních nálezech současnosti. Tyto nálezy dnes často končí v rukou obchodníků s
mincemi, informace o autentické přítomnosti půlgroše/ů v takovém nálezu by však byla nedozírné vědecké
hodnoty.
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M. A. Voigt: Beschreibung, rytina ke kap. V.

Půlgroše Jana a Karla - aversy

Půlgroše Jana a Karla - reversy
(1,80g., 20,7mm; 1,53g., 20,1mm)
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No vida, 1/2grošů ve Voigtovi si všimli i L. Richtera a M. Březina v článku Okrojené falsum pražského
groše Ferdinanda I. a problematika okrajování pražských grošů v dnes (24.3.2020) doručených [SIC!]
Numismatických listech 73/2018, s. 156. Za odkaz na tento blog nebo moji přednášku na toto téma
na konferenci k oslavám 10 let založení ČNS-PG jim budiž vysloven dík!;-)
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