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Dosud neevidovaný tříkrejcar
Ferdinanda III. z vratislavské mincovny
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Unregistered three-kreuzer piece struck under Ferdinand III in the Breslau mint
The three-kreuzer piece from the Breslau mint produced by the mint-master George Hübmer
(the MKČ type no. 1295a) in 1655 has not been registered yet in the numismatic literature.
The coin proves the fact, that the marginal legends with the title “Duke of Silesia” were not
extraordinarily used on coins struck in 1656 only, but also on coins produced one year earlier in 1655. Reason for existence of all these “undescribed” Baroque small and medium denominations in Breslau is undoubtedly represented by great variability of obverse and reverse marginal legends, plus large quantity of dies with different image varieties. This characteristic corresponds with extensive production of these denominations in the Breslau mint.
	three-kreuzer; Ferdinand III (1637–1657); Silesia; Breslau; 1655.
3krejcar; Ferdinand III. (1637–1657); Slezsko; Vratislav; 1655.

V polovině 17. století bylo Slezsko spolu s Tyrolskem významným dodavatelem
stříbrné mince pro habsburskou monarchii. Zejména vratislavská mincovna byla
důležitým producentem drobné mince, nejvýznamnější v zemích Koruny české.
Na Moravě razí za vlády Ferdinanda III. Brno pouze ražby reprezentační, Olomouc končí ražbu vládní mince v roce 1641 a ostatní moravské mincovny již
nepracují od dvacátých let. České mincovny (Praha, Kutná Hora a Jáchymov)
sice razí drobnou minci po celou dobu vlády Ferdinanda III., ale jejich produkce
je nižší než objem ražby mincoven slezských, hlavně vratislavské. Velký rozsah
výroby mince, hlavně drobné mince, bývá spojen také s velkým počtem rozličných typů a variant.1 V této práci bych rád popsal další obdobný, dosud neevidovaný tříkrejcar vratislavského mincmistra J. Hübmera z období vlády Ferdinanda
III. (1637–1657).2
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MILLER zu AICHHOLZ, Viktor – LOEHR, August – HOLZMAIR, Eduard: Oesterreichische Münzprägungen
1519–1938, Wien 1948.
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V předchozích článcích byly popisovány dosud neznámé typy (varianty?) šestikrejcarů a tříkrejcarů
Leopolda I. z opolské, břežské a vratislavské mincovny: VOJTÍŠEK, Pavel: Dvě dosud nepublikované
slezské ražby Leopolda I., Numismatické listy 64, 2009, s. 108–114; TÝŽ: Dosud neevidovaný tříkrejcar Leopolda I. z vratislavské mincovny, Numismatické listy 67, 2012, s. 93–94.
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