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OZNAČENÍ STUPNĚ ZACHOVALOSTI 

Mince, medaile, řády a vyznamenání: 

Proof, (LR) Ražba z leštěných razidel bez nejmenších stop poškození. Vady obalu je nutno uvést. 

0/0 S ražebním leskem, neprošlé oběhem. Stoprocentně zachovalý materiál. Musí mít povrch získaný 

na konci výrobního procesu. Jako doplněk jsou uváděny i ty nejnepatrnější vady, tedy i vlasová 

škrábnutí apod. Musí mít ostré neotřelé detaily, otřep vzniklý ražbou. U starších ražeb může mít 

ražební lesk tmavší nádech. 

1/1 Mimořádně krásný. Prvotřídně zachovalý materiál s bezvýznamným opotřebením a nesnadno 

postřehnutelným poškozením. V popisu je nutné uvádět všechny i nepatrni vady. 

2/2 Pěkně zachovalý. Materiál drobně otřelý s drobnými vadami. 

3/3 Dobrý. Dobrá zachovalost s většími stopami opotřebení. Hlavní opisy jsou zachovány. Drobnější 

detaily i písmo částečně setřelé. Celkový dojem ještě opravdu dobrý. V popisu jsou uváděny větší 

vady, které rušivě zasahují do obrazu. Materiál se ještě dá přesně určit. 

4/4 Horší zachovalost mající mnoho stop oběhu a hodně otřelý obraz. Jedná se o materiál poškozený 

nebo opotřebovaný a otřelý tak, že nejsou vidět podstatné části potřebné k identifikaci. Přesto opis 

musí být aspoň z části čitelný a umožňuje hrubé určení. 

„ – „…Mezistupeň, kterým se upřesňuje zachovalost na rozhraní dvou stupňů. Při tomto označení 

nerozhoduje, zda příslušné znaménko je umístěno před nebo za číslem. Mezistupně je nepřípustné 

použít u zachovalosti 0/0. 

Materiál horší jakosti se zpravidla do členských aukcí nezařazuje. 

Stuhy k řádům, vyznamenáním a dekoracím: 

1 Nová, nenošená, bez jakéhokoliv poškození. Kompletní. 

2 Mírné stopy vzniklé nošením. Kompletní. 

3 Poškozená. Nekompletnost je potřeba uvést. 

STUPNICE PŘÍHOZŮ 

aktuální cena 
výše 

příhozu 
aktuální cena výše příhozu 

do 20 Kč 1 Kč do 10 000 Kč 500 Kč 

do 50 Kč 2 Kč do 20 000 Kč 1 000 Kč 

do 100 Kč 5 Kč do 50 000 Kč 2 000 Kč 

do 200 Kč 10 Kč do 100 000 Kč 5 000 Kč 

do 500 Kč 20 Kč do 200 000 Kč 10 000 Kč 

do 1 000 Kč 50 Kč do 500 000 Kč 20 000 Kč 

do 2 000 Kč 100 Kč nad 500 000 Kč 50 000 Kč 

do 5 000 Kč 200 Kč     



Literatura: 

N Nová 

VDZ Velmi dobře zachovalá 

DZ Dobře zachovalá 

Z Zachovalá. Stopy po prohlédnutí nebo přečtení knihy. 

P Použitá. Stopy používání – vepsané poznámky apod. 

Papírová platidla a ostatní příbuzný materiál: 

N Oboustranně bezvadně zachovalý exemplář, dosud neobíhající, bez jakýchkoliv přehybů, 

ulámaných růžků, bez skvrn, nepošpiněný (odpovídá UNC). 

0 Nepatrné vady (např. ulámané růžky) bez přehybů (odpovídá AU). 

1 Velmi krásný, čistý, neznatelně přeložený (nejvýše 1x; odpovídá XF). 

2 Krásný, nepatrně přeložený, nejvýše jeden ostrý přehyb v hlavním směru, další přehyby slabé. 

Olámané rohy, menší nečistota i nepatrné odření lze tolerovat. Neprodřený či jinak poškozený 

(natržení nebo nastřižení není přípustné; odpovídá VF). 

3 Dobrý, průměrně zachovalý, přehyby v obou směrech, jinak bez poškození, nenatržený, průměrně 

pošpiněný, v místech přehybů slabě odřený, nikoliv prodřený (odpovídá VG). 

4 Méně zachovalý, silněji překládaný, vydřená místa v přehybu, silněji pošpiněný, nepatrně natržený, 

ulámané či částečně chybějící rohy, poškozený (odpovídá G), 

5 Velmi špatný, silně překládaný, silně znečištěný, silně poškozený, natržený, či dokonce roztržený, 

odřený, chybějící části a rohy (odpovídá POOR). 

„ – „ Mezistupeň upřesnění zachovalosti na rozhraní dvou stupňů. Při tomto označení nerozhoduje, 

zda příslušné znaménko je umístěno před nebo za číslem. Mezistupně je nepřípustné použít 

u zachovalosti „N“ a „0“. 

 

OZNAČENÍ STUPNĚ VZÁCNOSTI 
R Méně se vyskytující 

RR Vzácný 

RRR Velmi vzácný 

RRRR Mimořádně vzácný 

U Unikátní výskyt (známy maximálně 3 kusy) 

 

https://www.numismatici.cz/o-spolecnosti/aukcni-rad/ 


