1 Krejcar 1800 / 1801? Františka II./I. (1792 – 1835)
Měděná mince pro dědičné země – Inflační mince

Materiál: Cu, Průměr: 24 mm, Hmotnost: 4,38 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANC∙ II∙ D∙G∙R∙I∙S∙A∙GE∙HV∙BO∙REX∙A∙A∙
Rv: rak. orel s vyznačením nominální hodnoty (1), po stranách dělený letopočet 1800
A – Vídeň
B – Kremnica (Slovensko)
C – Praha
D – Salzburg
E – Karlovský Bělehrad (Rumunsko)
F – Hall (Tyrolsko)
G – Velká Baňa (Rumunsko)
S – Smolník (Slovensko)
U 1800 D pozor na padělky vzniklé upravením mincovní značky!
Razily mincovny:

Vydaným dekretem v roce 1800 byla zahájena ražba nové měděné mince s letopočtem 1800
v hodnotách 6, 3, 1, ½, a ¼ krejcaru, která pokračovala až do roku 1809.
Tolik praví katalog, např. Vlastislava Novotného1, Romana Veselého 2, apod. Mince 1 krejcaru
byla ražena ve velkých nákladech v osmi mincovnách pouze s letopočtem 1800. Tento velký počet ražby
přináší jistě i množství variant v kresbě, popř. i chyby v ražbě nebo i přeražbou3. Avšak nikde v literatuře
se neobjevuje žádná zmínka o „chybném letopočtu“ 1801.
O falzu mince 1 krejcaru s letopočtem 1801 není také zatím žádná zmínka a to i s o hledem na
skutečnost, že již v roce 1811 proběhla devalvace také měděných peněz na 1/5 jejich nominální hodnoty.
1 krejcar 1800 platil 1/5 krejcaru. Později sice zase zůstal v plné jmenovité hodnotě (1812), avšak
následně zase snížen byl na polovinu nominálu (1818). Definitivní zrušení všech starých měděných
mincí proběhlo ke dni 7. 4. 1851.
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1 Krejcar 1801???

Okolnosti nálezu: Ústecký kraj, 21. března 2020
Zdroj: https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/krejcar-1801-227083/

Okolnosti nálezu: Jihočeský kraj, 5. dubna 2022 – nečištěno, nálezový stav
Materiál: Cu, průměr: 2,35 mm, hmotnost: 2,78 g
Mincovna: ?
Opis:
Av: ???NC∙ II∙ D∙G∙R∙I∙S∙A∙GE∙HV∙BO∙???∙A∙A∙
Rv: rak. orel s vyznačením nominální hodnoty (1), po stranách
dělený letopočet 1801
(zvětšeno – detail)
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