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Neznámá varianta slezské grešle Leopolda I.
ročníku 1697 z opolské mincovny
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Unknown variety of Silesian groeschl struck under Leopold I in Opole in 1697
There is no complex typological study in rich production of one of the smallest denomination struck in the Silesian government mints. Some older publications tried to describe
significant variability of the Silesian groeschls of Leopold I in complexity, but it is still
possible to find new and unknown varieties. This mentioned groeschl struck in Opole in
1697 is interesting because of use of atypical ornamental elements on reverse. They have
not been detected yet on coins produced Opole in the 1680s and 1690s.
groeschl; Leopold I (1657–1705); Silesia; Opole.
grešle; Leopold I. (1657–1705); Slezsko; Opole.

Slezské stříbrné grešle (neboli trojníky či 3/4krejcary) Leopolda I. (1657–
1705) patří bezesporu mezi nejběžnější sbírkové i nálezové domácí drobné
vládní mince druhé poloviny 17. století. Ačkoliv byly slezské grešle raženy po
dlouhou dobu a v různě objemných emisích, bohužel dodnes postrádáme (i přes
některé starší dílčí práce, např. Čermák – Skrbek 1891–1913, Tesinger 1936,
Šůla 1976, Halačka 1988, Nechanický 19911) jejich odpovídající typologické
zpracování. Z těchto důvodů je možné stále nalézat množství nových a dosud
nepodchycených variant, a to i v případě ročníků s velmi vysokou produkcí
ražby a jen minimální variabilitou obrazu. Takovým případem jsou i grešle
z opolské mincovny s ročníkem 1697.2
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Uvedena jsou ta díla, která obsahují alespoň dílčí popis či vyobrazení typů a variant slezských grešlí. Za
nejpřínosnější považujeme dílo J. Šůly (1976), které se (na základě velkého hromadného nálezu
odkrytého v roce 1967 na katastru obce Podkost, okr. Jičín – obsahoval celkem 4659 mincí, z toho
mimo jiné také 2330 kusů slezských grešlí Leopolda I.) zabývá pouze znaky skutečně typologicky
podstatnými a nezabíhá do podrobných, avšak často zavádějících detailů jako dílo Teisingerovo (1936).
V souhrnném přehledu objemu ražby mincí v opolské mincovně v letech 1692–1705 se mimo jiné
nachází také údaje o celkové hodnotě ražených grešlí v konkrétních letech (uvedeno v tolarech). V roce
1697 byly grešle vyraženy v celkové hodnotě 114 661 tolarů a představují tak od konce roku 1692 (od
nějž jsou záznamy celkového objemu ražby dochovány) druhý nejpočetnější ražený ročník (Nechanický
1991, 61). J. Šůla (1976, 54) uvádí pouhé 4 varianty grešlí ročníku 1697.
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