
Peníz se lvem

Stručný návod na přiřazení k existujícím 
variantám
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Základní literatura

Castelin K. - Česká drobná mince doby husitské a 
předhusitské

Castelin K. - Grossus pragensis
Radoměrský P. - Nález mincí z 15.stol.v Králově 

Dvoře u Berouna
Hásková J. - ČmaS – Chaurova sbírka

Boubík Jan – Měnové poměry doby poděbradské 
(sborník NM 2006/1-2 řada A)

Hána J. - Západo- a Jihočeská mincovní privilegia 
druhé poloviny 15.století
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● Toto rozdělení vychází z privilegií J.Hány

● Pokud bylo možné, bylo číslování 
ponecháno podle původního značení

● Nové varianty na něj navazují

● Součástí nejsou peníze se čtyřrázem

● Fotografie zde uváděné jsou z bývalé 
sbírky J.Hány, P.Gregora, uživatelů fór 
Sberatel.com a Aukro ( pokud poskytli 
svolení ), a Muzea města Skutče.
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Základní znaky

● Hladký kruh, nebo 
perlovec

● Tvar hlavy

● Tvar ocasu

● Počet měsíčků

● Tvar nohou
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Existence perlovce

● Pokud je na minci perlovec, jedná se 
vždy o paralelní řadu G, nebo o minci 
Kladskou
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Tvar hlavy
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Tvar ocasu

1)Vyskytuje na penízcích se čtyřrázem

2 a 3) Paralelní řady A ( linka bývá ručně dorývána )

4) Typ III.-VI

5) Paralelní řada B,C, Typ III.,

6) Paralelní řady D,F,G

Velmi často se vyskytují různé přechodové formy
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Tvar přední tlapy

1-3) paralelní řada A

1) Par.řada F

2) Řada III. 

3) Také na par.ř.C a G

4) Řada IV.-VI. a p.ř.B

5-7) Řada IV.-VI.

A také par.ř.E

Tvar zadních tlap je 
většinou ustálený

8



Řada I.

Mince má ještě 
zřetelný čtyřráz, 
chomáčky v ocase

Původně tam jsou 
měsíčky
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Řada II.
Mince je již bez čtyrrázu, 

ale střížek je ručně 
stříhán

Střížek byl stříhán ještě 
pro řadu III. !

Proto bych tuto řadu 
sloučil s řadou III. 

Ukázka střížků :

- víd.fenik

- peníz se lvem
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Řada III.

Převážně 3 řady 
měsíčků, ale 
vyskytují se i 
dvouřadové 
varianty.

Typickým znakem je 
tvar hlavy a přední 
tlapy
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Jednotlivé varianty řady III

III/1 – 4+4+4

III/2 – 4+3+4

III/3 – 4+4

III/4 – 4+4+4 jazyk

III/5 – špatně přiřazen jedná se o typ IV

Nahrazen novou variantou 3+4+4 (fotka není k dispozici)

III/6 – 4+4+4 malá hlava – jednalo se o vylomený punc 
ucha – varianta zrušena
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Řada IV

Vyskytuje se převážně v 
dvouřadém provedení

Určujícím znakem je tvar 
hlavy. Především tvar 
dolní čelisti, která je 
úzká a zahnuta směrem 
dolů.

Chybou při tisku je u 
varianty IV/1 uvedena 
chybná fotografie
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Varianty řady IV
IV/1 – 4+4+4

IV/2 – 4+4

Nové varianty

IV/3 – 3+4

IV/4 – 4+4 jazyk

IV/5 – 3+4+4

IV/6 – 4+4+4 – zuby ( 
původně byla 
přiřazena k typu III/5 )
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Řada V
Převážně 4+4, ale 

vyskytují se i třířadé 
varianty

Typický je tvar hlavy, 
který má oproti řadě 
IV dolní čelist silnější 
a otočenou nahoru

Nejrozšířenější 
varianta
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Varianty řady V

V/1 – 4+4

V/2 – 4+4 jazyk

Nové varianty

V/3 – 3+4+4

V/4 – 4+4+4

V/5 – 4+4 jazyk, 
v.hlava

V/6 – 4+4 jazyk, zuby

V/7 – 4+4 měsíc v 
ocase
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Varianty řady VI

Řadu tvoří 3+4 
měsíčky

VI/1 – splývající packa

VI/2 – samostatně

VI/3 – menší hlava

VI/4 – 2+4 – zrušeno. 
Místo této varianty 
zavedena nová 
varianta s jazykem
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Paralelní řada A

Peníz často přidělován 
L.Pohrobkovi

Typickým je tvar hlavy, 
přední tlapy

Kořen ocasu je ručně 
dorýván tenkou 
prohnutou čarou. Lev 
jakoby přepadává
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Varianty řady A
A/1 – 4+4 větší hlava
A/2 – 4+4 malá hlava
A/3 – 4+4 velká hlava
A/4 – 4+3 velká hlava
A/5 – 3+3 velká hlava
A/6 – 3+4 malá hlava
A/7 – 3+3 velká úzká 
hlava

Nové varianty
A/8 – 4+4 velká hlava, 
tečky v ocase
A/9 – 4+4 velká hlava 
se zuby ( není 
zobrazen
A/10 – 2+4+3 velká 
hlava
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Paralelní řada B

Zatím všechny 
nezařazené peníze

Velká hlava je 
vykreslena tenkou 
čarou s výrazným 
uchem

Provedení má podobné 
prvky jako par.řady C 
a D
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Paralelní řada C

Základním znakem je 
čtvercová hlava, 
pravidelné měsíčky 
a tenký pečlivě 
vyrytý ocas 

Má společné znaky s 
řadami A,B,D a G

Vypustil jsem 
duplicitní varianty a 
zavedl nové 
číslování
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Varianty řady C

C/1 – 4+4 široká hlava

C/2 – 3+4 úzká hlava

C/3 – 4+4 úzká hlava se špičatými rohy
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Paralelní řada D

Menší hlava s 
výrazným uchem 
menší ocas 
podobný paralelní 
řadě C i G

V nálezech bývá 
společně s řadou C
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Paralelní řada E

Hranaté měsíčky

Pravděpodobně 
dobová falza a nebo 
výrobky nevládních 
mincoven

E/5 – stříbro

E/6 - měď
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Paralelní řada F

Hlava tvaru 
Medvídek velká 
packa podobná 
řadě A. Lev nemá 
korunu

F/1 – 4+4

F/2 – 4+4 obrácené 
měsíčky

F/3 - 3+4
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Paralelní řada G
Peníz v perlovci

G/1 – 4+4

G/2 – 3+4 čelist dolů

G/3 – 3+4 čelist nahoru

G/4 – 3+3 čelist dolů

Nová varianta

G/5 – vysoká čelenka
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Základní reformy
1407 – Snížení ryzosti penízů a haléřů na 

400/1000

1408 – Na 15hřiven střížků může 
připadnout 1hřivna odpadu ( tedy 
pouze 6,25%) 

1420 – Privilegium ražby pro Cheb

12/1421 – začátek ražby flútků v Praze ( 
půl lotu )

8.3.1422 – Privileg. Pro Č.Budějovice

11.1.1423 – Zrušení ražby haléřů se 
čtyřrázem a zavedení peníze se lvem

1437 – Konec ražby penízů se čtyřrázem

1437 – další privilegium pro Cheb

4.9.1444 – priv.pro Cheb – ražba podle 
KH vzoru. Ukončena 1446
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1450 – Údajné zavedení průbojníku ( 1448-

1450 )

1451 – Zákaz falšování mince

1457 – snížení ryzosti haléřů

1458 -Přijetí platby 16000 zlatých ve 

víd.fenicích

1459 – Zákaz dovozu cizí mince

1460 – Začátek ražby drobné mince

21.2.1467 (20.5.) Privil. Pro Plzeň

1468 – Privilegium pro J.z Rožmberka . Od 

října pravděpodobně začal razit v Plzni

5.6.1469 – Reforma J.z Poděbrad

1470 – Obnovení činnosti v Plzni

1483 – Ražba bílých peněz



Děkuji

Připomínky na mail.greggy@tiscali.cz


