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FBANTISEK CACH: 

K MINCOVNÍ TECHNICE BOJSKÝCH DUHOVEK. 

(Tab. I. a II.) 

Otázce mincí, ražených keltskými Boji vůbec, mezi nimi pak těm z nich, 
jež známe dnes pod názvem duhovek, bylo již věnováno nejedno odborné dílo 
'a byly předmětem nejedné polemiky. R. Paulsen sestavuje v obsáhlém díle 
o bojských mincích1

) tuto zajímavou skupinu tak, Že zařaďuje mince do jakési 
sestupné řady, počínající napodobeninou zlatého stateru Alexandra III. (typ 
Nike), nebo vycházející z tetradrachmy Alexandra III. (typ Athene Alkis), 
a z těchto prototypů odvozuje pak pozvolným upadáním a barbarisováním 
ražby vznik mincí dalších tak, Že duhovkami tato řada končí. 

Přesto, že známe dnes, díky bohatým nálezům, celou řadu typů ve znač
ném množství, zůstávají tyto mince ražbami, jichž původ, symbolika i vztah 
k ostatním mincím s nimi se vyskytujícím je nejasný. Na neposledním místě 
bylo by však sledovati i mincovní techniku, které bylo použito při jejich zho
tovení, neboť tato právě jest zajisté - jak dále uvedu - příčinou podivného 
a nezvyklého vzhledu těchto miskovitých ražeb. O tom nenalezl jsem v od
borné literatuře nic bližšího. Pokusím se tedy přispěti k rozluhění této otázky. 

Vycházíme-li dnes s hlediska, že pravzorem těchto keltských ražeb byly 
mince antické, mohli bychom se domnívati, že bylo použito i stejné ražební 
techniky. Bude tedy na místě, přihlédneme-li nejprve k dosavadním poznat
kůnt o mincovní technice antické. 

Podle názoru F. Kennera2
) byly všechny zlaté, stříbrné a bronzové mince 

antické sice vesměs raženy, avšak střížky byly odlévány. Formi k lití těchto 
V/V O V • • V V V V• I •/ I stnzku predstavuJe s1 Kenner tak, ze ve dvou na sebe tesne pn ehaJ1c1ch des-

tičkách byly vyhloubeny vždy proti sobě okrouhlé, konkávní prohlubeniny, 
takže mezi oběma destičkami vznikly jakési čočkovité dutiny, které byly na
vzájem mezi sebou spojeny kanálky, jimiž se pak přiváděl roztavený kov. 
Byly tak získány střížky tvaru čočky, na kterých se ještě za horka razilo. 
Tento tvar střížku byl zajisté velmi výhodný pro ražbu mince, jež má na Hci 
i rubu obrazce značně reliefní, kdy je tedy právě uprostřed mince zapotřebí 
dostatečné douštky střížku. Touto theorií vysvětluje dále Kenner i vznik 
mincí, nedosahujících vahového průměru, a to tak, Že nedostatečně roztavený 
nebo již tuhnoucí kov nepostačil proběhnouti všemi spojovacími kanálky, 
takže vyplnil formu nedokonale. Tento postup vylučuje však možnost vzniku 
střížků svou vahou průměr převyšujících. Takové mince se sice vyskytují 
řidčeji než podprůměrné, známy však jsou; Kenner soudí, Že vyšly z jiné 
formy, o větším průměru nebo větší hloubce. 

Zajímavé vysvětlení antické mincovní techniky podává M. Bahrfeldt.3
) 

Vychází z poznatků Babelonových a Piccionových, jež doplňuje vlastním 
' f I z •V • k f • V I h • / h V / k ' h l' f h pozorovamm. mmuJe se ratce o ne1stars1c mmc1c nms yc , 1tyc , a 

popisuje pozdější postup při mincování, kdy bylo sice jíž užíváno ražby, 
avšak u mincí bronzových výhradně na střížky lité. Podobně jako Kenner 
soudí i Bahrf eldt, Že tyto střížky byly odlévány v dvoudílných formách tak, 
že dvě desky, opatřené vhodnými prohlubeninami, spojenými navzájem ka,-

1 ) R u do I f Pa u I sen, Die Miinzpriigungen der Boier, 2 sv., Leipzig u. Wien, 1933 . 
. 2 ) Dr. F. Ke n n. er, Der romísche Medaillon, Numísmatische Zeitschrift, XIX. Band, 

Wien; r887, str. 45 rt. 
3) M. B a·h r f e Id t, Antike Miinztechnik, Berliner Miinz.bliitter, N . F., I. Band, Berlin 

1905, str. 433 n. 
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nálky, byly k sobě přiloženy, čímž vznikly dutiny, jež byly pak vylévány 
roztavenou bronzí. Pro názor reprodukuji zde jedno vyobrazení z Bahrfeld-
tova pojednání. (Obr. č. I. v textu.) · 
· Ačkoliv dosud žádná z těchto forem nalezena nebyla, je skutečně těžko 
vysvětliti si výrobu těchto střížků jinak, než jak ji líčí Bahrfeldt, neboť bron
zové mince z té doby ukazují jasně tento postup práce, zejména zbytky 
čípků na místech, kde kanálkem kov přitékal, a případně i diametrálně posta
veným zbytkem čípku jako stopou po kanálku, kterým byl kov veden k další 
dutině formy. Dále jsou to i stopy jakéhosi švu na obvodu mince, který vznikl 
tím, Že kov zaběhl při lití střížku částečně i do štěrbiny, vzniklé nedokonalým 

v ' b v, 1 f P k d 'd v,vk · 1 v,b ' h · B h f 1.l sevremm o ou cast1 ormy. o u J e o stnz y mmc1 stn rnyc , Je a r e ut 
toho názoru, Že byly zhotovovány jiným způsobem litím, neboť na žádné 
z nich podobných charakteristických znaků nenalezl. Alphons Barb4

) sdílí 
názor Bahrf eldtův, pokud jde o lití střížků bronzových mincí, při mincích 

Obr. č. r. 

stříbrných a zlatých předpokládá metodu jinou. Podle jeho názoru byl drahý 
kov ve tvaru drobných zrnek odvažován předem na požadovanou váhu 
střížku a takto vzniklé skupiny zrnek byly pak v peci roztavovány ve for
mách, kde se slily do střížků čočkovitých tvarů. Odpadlo pak jakékoliv do
datečné kontrolování váhy zhotovených střížků a případné další jejich upra
vování. Tento způsob, jímž se velmi přesně docílilo požadované váhy mince, 
je skutečně vtipným řešením, bohužel, nezmiňuje se Barb vůbec o tvaru formy, 
ve které bylo lití prováděno. - Tolik tedy o lití střfžků mincí antických. 

2. srpen roku I 877 stal se velmi významným datem pro archeologii i pro 
numismatiku. Toho dne byly totiž nalezeny zlaté mince bojské na Hradišti 
u Stradonic, první z velkolepých objevů stradonických mincí i rozličných 
předmětů kovových, skleněných, kostěných, kamenných i hliněných, svědčí
cích o mohutnosti kulturního střediska, stávajícího zde v době kolem Kristova 
narození. J. L. Píč5) pojednává obšírně o všech předmětech zde nalezených. 
Všimněme si těch, jež jsou zajímavé s hlediska našeho thematu. 

~) A. Bar b, Zur antiken Milnztechnik, Numismatische Zeitschrift, Neue Folge, 23. 
Band, Wien r930, str. 1 n. 

5) Dr. J. L. Píč, Starožitnosti země české, díl II., svazek ;., 
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J V d VI b V • V b 'hl/ / V d • I • I VI est to pre evs1m neo · yceJne o sa a a pestra ra a mmc1, a to mmc1 nm-
ských a jejich napodobenin, napodobenin mincí makedonských, mincí s mo
tivy čistě galskými, dále zvláštní drobné mince stříbrné, do té doby neznámé, 
a konečně - nejzajímavější z nich - skupina zlatých mincí miskovitého 
tvaru, tak zvaných duhovek. Tyto poslední ražby, značně odlišné od ostat
ních současně se vyskytujících mincí, považuje Paulsen, jak jsem již pravil, 
za postupně barbarísované napodobeniny makedonských s1taterů Alexan
dra III. a zobrazuje je v uvedeném díle počínaje číslem 259 na tab. 12. Po
dotýkám však, Že K. Pink0

) s tímto odvozením nesouhlasí, nýbrž vidí v těchto 
ražbách zcela samostatnou skupinu mincí. 

Uvážíme-li nyní, mezi tolika různými mincemi, raženými pod vlivem 
vzor8 jižních nebo západních, vznikla na Území obývaném v té době kelt
ským kmenem Bojů skupina mincí od ostatních ,tak odlišná, vzniká otázka, 
není-li právě charakteristický tvar těchto mincí důsledkem nové, do té doby 
neužívané techniky mincovní. K této domněnce přivedl mne totiž objev, jejž 
jsem učinil na několika zlomcích destiček z pálené hlíny, opaitřených polo
kulovitými důlky, pocházejících rovněž z naleziště stradonického. Na tab. I., 
obr. I až 9 uveřejňuji je ve skutečné velikosti. Píč uvádí tyto destičky v uve
deném díle mezi kadluby7

) a vyobrazuje je, bohužel zmenšené, na tab. L VIII. 
pod č. 4 a 12. Zmiňuje se o nich jen stručně, a sice v tom smyslu, Že byly 
ČaSlto pokládány za formy k emailování bronzových hlav knoflíků, ačkoliv 
sám se domnívá, Že byly spíše v těchto důlcích do poloroztaveného zlata nebo 
stříbra vtlačovány obrazce mincí, jež na druhé, vypouklé straně jsou hladké. 
Měl tedy jistě Píč na zřeteli právě duhovky. 

Byl na správné stopě k vysvětlení účelu těchto destiček, bohužel však 
svoji představu dobře nedomyslil. Vždyť je již na první pohled zřejmé, že 
mince tímto způsobem zhotovená by se naprosto nepodobala žádné z duhovek, 
které známe, neboť její vypouklá strana byla by příliš kulovitá a postrádala 
by obvyklého plochého okraje, byla by dále příliš hrubá, jak by to odpoví
dalo poměrně hrubé struktuře hliněné formy. Vtlačování druhé, svrchní strany 
mince do poloroztaveného kovu pomocí kovového razidla jest pak vůbec ne
myslitelno, prntože by hliněná forma prostě takový tlak nesnesla a jistě by 
praskla. 

Paulsen uvádí v souvislosti s mincovánfm na Hradišti u Stradonic, Že 
zde byly nalezeny formy na lití střížků mincí. 8

) Byl skutečnosti bližší, ale 
nerozvádí tuto otázku dále. 

Že těchto destiček bylo skutečně při mincorvánf používáno, o tom mne 
přesvědčily zbytky kovu, které jsem pod mikroskopem na těchto destičkách 
zjistil. Na jejich povrchu, a sice na svrchní ploše a čistečně i v důlcích nalezl 
jsem totiž drobné kapky zlata, někde i stříbra, zachycené buď v hrubém po
vrchu střepu, nebo zalité do jakéhosi sklovitého povlaku, kterým je mís:ty 
povrch destiček potažen. Jednu z těchto kapek zlata vyobrazuji na tab. II., 
obr. IIa, nb a IJC. Na obr. IIa je vyobrazen zlomek destičky v přirozené 
velikosti, na obr. IIb jest příslušná část destičky ve r5násohném, 
obr. IIC je pak mikroskopickým snímkem ve zvětšení 15násobném. Zde jasně 
vyniká kulovitý, kapkovitý tvar kovu. Na tento kapkovitý tvar je nutno 
upozorniti proto, aby byla vyloučena domněnka, snad destička přišla třeba 
později do styku s nějakým zlatým předmětem, při čemž by se bylo zlato do 

6 ) K a r I P i n k, Die Goldpragungen der Ostkelten, Wiener prahistorische Zeitschrift 
XXIII., Wien, 1936, str. 8 n. 

7
) L c., sl. 97. 

8) 1. c., str. 64. 



8 

jejího povrchu zadřelo. Kapkovitý tvar přesvědčuje nás jasně, Že na těchto 
destičkách bylo pracováno s roztaveným kovem, a protože nejsou, jak jsem 
zjistil,°) známy z té doby zlaté knoflíky nebo jíné podobné předměty, které 
by měly tvar těmto formám odpovídající, nemusíme dále pochybovati o tom, 
že jde o formy, kterých se používalo skutečně při zhotovování zlatých a 
stříbrných mincí. 

J v , .v v , k • v h 11vo I k 1 do e tu ovsem 1este otaz a pra vostl tec to exemp aru, otaz a zce a o u-
vodněná, zejména když jde o předměty z naleziště stradonického. Naleziště 
toto i jeho okolí stalo se totiž neblaze proslulým Četnými novodobými padělky 
všeho druhu. Lidé tam usedlí pochopili záhy cenu předmět-& zde se vyskyt
nuvšfch a využívajíce poptávky a úsilí sběratelů, hledali na tomto Území, 
aby nálezy zpeněžili. Když již více nenalézali, jali se vyráběti sami podle 
předloh, které znali, nebo dokonce sami koncipovali s obrazností až podivu
hodnou. Padělky tyto byly ovšem jako takové poznány, když se dostaly 
do rukou znalců. Zemské museum v Praze chová zajímavou sbírku strado
nických padělků, mezi nimiž jsou i takové desrtičky s důlky, na první pohled 
podobné našim pravým exempláři'.im, avšak zcela jinak zpracované. Mate· 
riálem je zde rovněž hlína, nikoliv však pálená, nýbrž pouze sušená, což je 
patrno jednak na lomu, jednak i na jejich váze. Výjimkou je dokonce taková 
deska z opuky. Jeden z typických těchto padělků vyobrazuji na tab. I., Č. IO 

ve skutečné velikosti. Při mikroskopickém jejich zkoumání jsem žádných 
kapek kovu nenalezl. 

Vrátfme-lí se nyní k destičkám, jež považujeme za pravé, je třeba zhostiti 
se ještě pochybnosti, nedostaly-li se krůpěje kovu na destičky až po jich 
objevení. Jde o to, nebyly-li s těmito pravými exempláři konfoy v dnešní 
době pokusy o lití mincí nebo střížků, nikoliv snad proto, aby byly zhoto
veny padělky, nýbrž aby byl na základě domněnky již publikované a zde 
citované sledován a rekonstruován postup při výrobě mincí. Pochybnost tato 
se však rozptýlí hned, všimneme-li si, že kapky nelpí jen v důlcích neporu
šených, nýbrž i v těch, z nichž se zachovala na zlomku destičky třeba jen 
nepatrná část. Jelikož je zřejmo, že do těchto neúplných di'.ilků nemohlo býti 
již dnes odléváno, považuji tento fakt za dostatečně průkazný pro tvrzení, 
že výskyt kovu na těchto střepech jest původní. A to je zároveň důkazem 
pravosti těchto kusů. Znám dnes celkem 24 kusů zlomků těchto destiček, 
z nichž 6 kusů je mým majetkem a pochází ze sbírky zesnulého sběratele 
E. Lorbera v Kladně. Zbývají cích r 8 kusů, které jsou uloženy ve sbfrkách 
pravěkého oddělení Zemského musea v Praze, pochází ze známé sbírky Dr. 
š. Bergra. Jak moje exempláře tak i kusy musejní vykazují stejné charakte
ristické stopy zlata. Jest pozoruhodno, ani jeden z obou jmenovaných sbě
ratelů, v jejichž sbírkách se tyto kusy svého Času nalézaly, nezanechal zpriv 
o nějakém svém pozorování v tomto směru. V katalogu Bergrovy sbírky jsou 
tyto exempláře prostě označeny jako hliněné destičky. 

Máme-li nyní pravost těchto destiček za dostatečně prokázanou, poku
sím se osvětliti, do jaké míry bylo jich při mincování používáno a kterému 
óčelu vlastně sloužily. Poněvadž jsem již vyloučil, Že by byly v těchto for
mách duhovky přímo odlévány nebo za horka vytlačovány, zbývá jen vý
klad, Že jde o formy k litÍ střížků, na nichž bylo teprve za studena, po vy-' 
jmutí z formy, raženo. Abych si ověřil představu, jak střížky v těchto for
mách odlité vypadaly, provedl jsem řadu pokusů. Zhotovil jsem sádrový 
odlitek jedné formy, do něhož jsem pak odléval olovo. Vznikly odlitky tvaru 

9) Zde děkuji správě pravěkého oddělení a správě numismatického oddělení Zemského 
musea v Praze za laskavou ochotu, s jakou mně vyšly vstříc při studiu v musejních sbírHch. 
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ploskovypouklé čočky, přičemž se vytvořila vlivem smrštění materiálu, jak
mile kov tuhnul, přibližně uprostřed jeho hladin v malá prohlubenina. Velikost 
střížků byla. závislá na množství kovu, jež bylo do formy nalito. Můžeme 
tedy říci, Že formy rxro byly jaksi universálním prostředkem pro přípravu 
střížků větších i mensích. (Viz obr. č. 2 v textu.) Přesto však vidíme, že 
k I d •V k '/ dolk V V/ " I VI s d' V d . V VI h tere z est1ce map u y vets1, Jlne mens1. ou 1m proto, ze o vets1c 
byly pravděpodobně odlévány střížky duhovek velkých a středních, do men
ších pak střížky pro duhovky nejmenší, aby byl docílen dostatečně vypouklý 
tvar. · 
. Podotýkám ještě, Že důlky nebyly nikdy plněny roztaveným kovem až 
po okraj, Čemuž nasvědčuje ta okolnost, Že kapky kovu se vyskytují na des
tičkách nejen kolem důlků, nýbrž i do určité hlobky uvnitř důlki'.i samých. 
P I 

v • v d0 lk 0 ch 1 •t I k k b 1 b v• v h rave tyto uvmtr u u se na aze11c1 ap y ne y y y se pnrozene zac o-
valy, kdyby byl kov vyplňoval formu až po okraj, neboť by se byly slily 
s ostatní hmotou střížku. Pěkným dokladem o správnosti mého výkladu je 
stříbrný střížek z majetku Zemského musea v Praze, který pochází rovněž 
z naleziště na Hradišti u Stradonic a jejž vyobrazuji na tab. II., obr. I 2. 

Svým tvarem odpovídá zcela tvaru naU formy, ve které je vyobrazen na 
tab. I., obr. 2. Pozoruhodné je konečně, Že na žádné z forem nena\,z.eil jsem 
stop po sMvání bronzu nebo potinu. v 

Obr. č. 2. 

Do jisté míry nevysvětlenou zůstává technika, jíž bylo použito k odmě-
v 

1 1 
V• d v ' ' k 1h k v. 1· 1 d f J d lí ' . ť rovam c1 o vazovam te ute o ovu pn 1t1 o orem .. e not ve mmce, a 

již velké duhovky či jejich díly, vykazují totiž poměrně malé vahové rozdíly 
a jest těžko si představiti, by slévač střížků rozděloval kov do jednotlivých 
dlůků s takovou přesnostÍ pouhým odhadem. Připadla mně i myšlenka, zda 
nebyly snad do forem za studena odváženy kousky zlata nebo stříbra, které 
byly teprve pak i s formou vsunuty do pece a zde roztaveny. V tom případě 
by pak tyto destičky nesly nutně stopy vypálení alespoň na Io50 stupňů C, 
kterýžto žár potřebuje zlato k svému roztavení. Podle odborného posudku10

) 
Y.J V k V Vf • IV V I I h / V pros y vsa tyto strepy zarem neJvyse 5oostupnovym; pouze v m1stec prave 

pod důlky jeví se na lomu tenká vrstva, vykazující vyšší stupeň pálení. Tato 
vrstva vznikla totiž žárem roztaveného kovu sem odlitého. Nutno tedy sou
diti, že jde skutečně jen o formy, do kterých byl roztavený již kov sléván. 
Není vyloučeno, že odlité střížky byly před ražením váženy, těHf opilovány 
a lehčí znova roztaveny. Značný počet malých vážek, nalezených rovněž ve 
Stradonicích, mohl by tomu nasvědčovati. 

Sledujmež nyní, jak byl střížek tvaru, jak jsem jej popsal a vyobrazil, 
opatfen ražbou. Bylo k ní zřejmě používáno vždy- dvou želez, jednoho pro 
vypouklou stranu a druhého pro stranu vydutou. Porovnáním mincí, které 
zřejmě vyšly z jednoho páru razidel, jsem zjistil, že vzájemná poloha líce 
oproti rubu u jedné mince není shodná se vzájemnou polohou líce k rubu na 
minci druhé, a to jak co do směru, tak i do stanovení středu obou razidel. 
Tento fakt nasvědčuje tomu, Že bylo používáno razidel volných, to jest leží
cího razidla spodního a druhého, patrně jen rukou vedeného razidla- vrchní~o. 

10) Za laskavou ochotu při posuzování těchto forem s hlediska keramické techniky 
děkují mistru Janu Znojovi, profesoru Odborné školy keramické v Praze. · 
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Vyražení obou stran najednou bylo pak docíleno úderem palicí na hořejší 
razidlo. Vylučuji tedy možnost, že by bylo používáno nějaké složitější kon
strukce v pódobě kleští nebo jiného pákového nebo lisovacího zařízení, neboť 
pak bychom nutně měli mince, které by byly i co do vzájemné polohy líce 
k rubu naprosto shodné. 

· Bylo by nyní rozhodnouti, které z obou razidel bylo spodní a která 
strana mince je lícem a která rubem. Zcela přirozeným a účelným zdá se mi 
býti postup, jejž znázoruji v jednotlivých fazfch na obr. č. 3 v textu. Střížek 
byl vložen svou vypouklou stranou do důlku spodního razidla, čímž byl za
jištěn proti posunutí během ražby, na plochou, uprostřed mírně prohloubenou 
stranu druhou přiloženo bylo pak vrchní razidlo, načež byla mince vyražena. 
Vzhledem k tomu, Že ražba jest poměrně ostrá, lze se domnívati, Že razidla 
byla nejspíše železná. 

Obr. č. 3. 

Jelikož u celé řady duhovek, a to nejen u duhovek velkých, nýbrž i u je
jich dílů nevykazuje vypouklá strana žádných znaků (tab. II., obr. IJ), nebo 
nese jen drobné symboly (tab. II., obr. I4 a IJ), soudím, Že tuto stranu dlužno 
považovati za méně významnou strany druhé, tedy za rub mince. Měkkost 
a snadná opotřebitelnost mincí, zejména zlatých, byla již tehdy dobře známa, 
i bylo jistě snahou chrániti před opotřebením onu stranu, která nesla hlavní 
obraz. Tomu účelu mohla pak vyhovovati jediné strana vydutá a proto po~ 
važuji tuto stranu za líc mince. Vyskytují-li se tedy u některých duhovek, 
jak jsem již řekl, určité drobné znaky i na straně vypouklé, jde o symboly 

d v 'h ' J . ' v ' kl ' v v. h ' ' po ruzne o vyznamu. est ZaJlmavo, ze na teto vypou e strane pne az1 
u pozdějších duhovek i jméno panovníkovo (BIA TEC) a podle numismatické 
zvyklosti bylo by tedy tuto stranu nazvati lícem, než přesto i zde považuji 
obraz vyduté strany za dominantní. ' 

Zbývá ještě zmínka o některých pozoruhodných mincích našeho typu, 
jež byly vlastně současnými padělky mincí pravých. Jádro těchto mincí jest 
z kovu méněcenného, pouze povrch jest potažen vrstvou drahého kovu, takže 
se svým vzhledem neliší od mincí stříbrných nebo zlatých. Důvodem k této 
machinaci jest zřejmě úmysl podvodný, ať již mince vyšla z mincovny samé, 
či z penězokazecké dílny. Vzhledem k tůmu však, že ražba těchto mincí je 
právě tak dokonalá a odpovídá zcela mincím pravým, soudím, že jde sku
tečně o práci prováděnou přímo v mincovně. Těžko dnes souditi, proč do-: 
cházelo k tomuto znehodnocování, snad k němu vedl dočasný nedostatek 
9rahého kovu v mincovně. 

Nechť je důvod jakýkoliv, jest zajímavou technika této práce, o níž 
v odborné literatuře nalézáme poměrně málo uspokojivého vysvětlení. Nej
přijatelnějším zdá se mi výklad, který podává A. Barb.11

) Jelikož bronz nebo 
v 1 . v• v v , 1 v v 1 b v,b b 1 dl . h , ze ezo ta Je pn vyss) tep ote nez z ató ne o stn ro, _ y , po -e Je_ o na zoru, 
v 1 ' b b ' v,v k 1 v · d k ' 1 h V/b ' v, ze ezny ne o ronzovy stnze v ozen mezi va ten e p- ec y stn rne, pn-

11) I. c., str,-4. 

I 
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padně zlaté, a opatrně ohřát na teplotu asi rooo". Při této teplotě roztály 
tenké plechy po obou stranách střížku a povlekly jeho povrch stejnoměrnou 
vrstvou drahého kovu. Ježto mohlo býti takto více střížků najednou mezi dva 
plechy vloženo a na hliněné podloke v peci rozpáleno, je to zajisté způsob 
dosti rychlý a pro hromadnou výrobu postačující. Myslím, že i v našem pří
padě mohli bychom tento jednoduchý a dosti rychlý způsob výroby padělků 
připustiti. Na tab. II., obr. i-6 vyobrazuji zbytek takové mince, který pochází 

I • V V h • k'h k k 'l 'h d k' J I V ' z na ez1ste nec amc e o v o -rese ra ove ra ec em. est to prave Jenom 
zbytek zlatého povlaku a sice z Hce duhovky, jejíž jádro i s rubní stranou 
odpadly. Patrně se zlato na okrajku mince prodřdo a z lícní strany se pak 
odlouplo. Exemplář tento leží ve sbírkách numismatického oddělení Zem
ského musea v Praze. 

Závěrem zdůraznil bych dvojí poznatek vyplývající z mého výkladu. 
Prvý z nich svědčí ve prospěch názoru, Že na Hradišti u Stradonic bylo 
mincováno,1 2

) neboť potvrzuje jasně exis:tenci této mincovny. Druhý pak 
nasvědčuje tomu, že skupina mincí, již nazýváme duhovkami, jest skupinou 
skutečně výjimečnou mezi všemi ostatními mincemi soudobými, a to nejen 
svým charakteristickým vzhledem, ale i výrobní technikou, jak jsem právě 
byl naznačil. 

Ježto všechny okolnosti, zejména oblasti nalezišť, nasvědčují tomu, že 
tyto ražby vznikly na Území Čech,13) můžeme souditi, Že i onen, tenkrát 
no·vý způsob ražby, je domácího původu; považuji jej za typický přínos 

9 kultury stradonické14
) a není pochyby, Že i ostatní ražby tohoto typu, které 

provázely pozdější Ústup keltských Bojů k jihovýchodu, jsou výsledkem téže 
tradice mincovní techniky. 

12) R. P a u 1 s e n, I. c., str. 64. 
18) R. P a u 1 s e n, I. c., str. 64. 
14) Před odevzdáním tohoto článku do tisku přineslo pojednání Ludw ig a F i

s che r a, Zur antiken Pragetechnik, Deutsche Miinzblatter, Nr. 473/474, 62. Jahrg., str. 441, 
zajímavou stať o lití střížků starších stříbrných mincí egyptských. Fischer uvádí, že má ve 
svém majetku formu z jemného pískovcovitého materiálu, která se podle jeho popisu i vy
obrazení nápadně podobá hliněným formám, o nichž jsem právě byl pojednal. Pochází ze 
staroegyptského nálezu a je to destička , opatřená pěti polokulovitými důlky, ve kterých -
podle jeho názoru - byly odlévány střížky stříbrných mincí. Vyobrazuje také dva pokusné 
odlitky, jež sám v těchto formách zhotovil. Podle jeho mínění se pak razilo tak, že střížek 
byl položen na spodní razidlo svojí i;:lochou stranou, při Čemž vypouklá strana druhá umo-ž
nila vrchnímu razidlu vytvořiti znacně reliefní tvar, pro tyto egyptské mince charakteris-
. k I S hl v d 1 1 F' h v v,vk b 1 v d vb I v h t1c y. ou asne se mnou ommva se ' JSc er, ze stnz y y y -\?re raz ou vazeny a va ou 

nevyhovující vráceny k novému zpracováni, usuzuje vfak, Že pred ražbou byly střížky roz
palovány, takže raženo bylo za horka. 

Je tedy třeba, abych do jisté míry opravil svůj názor, že způsob výroby střížků boj
ských duhovek, o kterém pojednávám, byl v každém ohledu původní. Nicméně není možno 
pomý~leti na nějakou souvislost mezi egyptskou mincovní technikou ptolemeovskou a min
cováním stfedoevropských Bojů, neboť nemáme nejen spojovacího článku r,rávě v antickém 
mincovnictví samém, ale chybí i důkazy o něj aké kulturní souvislosti vubec. Snad jediné 
studium původu a techniky ~iroce zalohné produkce stradonického skla v souvislosti se 
sklem egyptským mohlo by vnésti světlo, do této otázky. 



KA B. E L CH A U R A: 

PRAZSKÉ GROŠE VACLAVA li. 
Z NALEZU U KRAKOVA (KRAKAU). 

(Tab. III.) 

Právě v jubilejním roce 1900, kdy jsme slavili šestisté výročí zvelebení 
Českého mincovnictví a zaražení pražských groŠft králem Václavem II., byl 
nalezen blíže Krakova (Krakau) poklad těchto prvních českých grošů ve váze 
čtyř kilogramů. Meškal jsem tam v tu dobu a získal jsem celý nález, sestá
vající jen z Českých grofo a z jediného malého penízku uherského krále Ladi
slava Kumána (r 290).1) Všechny groše byly na malé výjimky, 
o kterých se ještě zmíním, krásně zachovalé, jakoby právě z mincovny vyšly, 

v b vdv 1 v v b 1 °b bvh v •• 1 coz y nasve cova o tomu, ze grose ne y y vu ec v o e u a ze maJ1te po-
kladu, získav jej před nedlouhou dobou, byl neznámými nám okolnostmi 
přinucen poklad svůj ukrýti. 

J k b 1 v v / ., v h 'l k / a y o receno, vyznamenavaJ1 se grose to oto na ezu svou rasnoµ 
zachovalostí. Byly i dobré váhy a zjištěná váha jednotlivých kusů i prů-

v I I h V d V•1 1 d • s l'k 2 ) b ' I V b 1 V O k / merna va a pre c1 y u aJe mo 1 ovy, ne ot vazeno y o 250 grosu, tere 
vážily 941·25 kg, pr&měrně f765 g jeden groš. Vážena pak vždy kopa 
(60 kusi'i) 

a) 226·- g 
b) 226'43 g 
c) 226·45 g 
d) 226'50 g 
e) 226·75 g 

celkem 300 groš& rr32·r3 g, 
průměrná váha jednoho groše tedy 3 ·77 4 g. 

Nejlehčí kopa vážila 2i'6 gramů, tedy průměrně jeden groš f766g, vždy 
ještě více než Smolíkem zjištěná váha 3'7g, což lze vysvětliti tou okolnostÍ, 
Že groše Smolíkem pocházely z nálezů, obsahujících peníze, které byly 
delší dobu v oběhu. Také groše, jejichž popis následuje, vykazují týž průměr, 
jako byl výše zjištěn při vážení celých kop, neboť č. 1-26 váží celkem 
98'029g, jest tudíž pr&měrná váha 3'77 g. Nejlehčí z těchto grošů váží f68 g, 
nejtěžší 3"8r g. 

Obrazy a opisy pražských grošů a jejich uspořádání jest zajisté Čtenářům 
známo. Na lícní straně vidíme v kruhu z perlí korunu ne nepodobnou koruně 
svatováclavské, kter9u dal Karel I. (IV.) roku 1346 zhotoviti. Tak jako na 

1 ) Denárek má r3 mm v průměru. Na líci nese mezi dvěma věžemi korunovanou hlavu 
nad dvojitým křížem, na rubu okřídlené zvíře s lidskou korunovanou hlavou. R é t hy L., 
Corpus nummorum Hungariae L Budapest 1899, č. 344. 

2 ) Jo s. Smolí k, Pražské groše a jejich díly. Rozpravy České akademie, tř. 
r. III., č. 3, Praha 1894, str. 7 a 8, určil váhu grošů Václava II. 3 ·5-3 7 g. - G. S k a 
s ký stanovil v článku O marce pražské a moravské, Num. čas. 1927, str. 49, na 
nálezu učiněného u Vysokého nad Jizerou, který obsahoval rovněž neobyčejně krásně zacho
valé groše Václava II., průměrnou váhu pražského groše tohoto panovníka přibližně 3 ·9 g. 
Tato váha, značně vyHí, nežli udává Smolík, svědčí podle Skalského spolu s jinými důkazy, 
Čerpanými z písemnxch zgráv, že mincovní reforma z r. 1300 vycházela z 15lotové hřivny, 
počítané na 64 grosů. Vaha grošů z krakovského nálezu tento důkaz podporuje. Poněkud 
nižší jejich stříž se vysvětluje tím, Že Skalský přidal k původní průměrné váze groši\, nale
zených u Vysokého 2 a % % na chyby vyplývající z ražby »al marco« a z opotřebení. 
Obyčejně se přidává při mincích h&ře zachovalých na uvedené chyby 5 %. 
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svatováclavské koruně vyrůstají i zde z obruče lilie: prostřední zpředu celá; 
k V I h V 1 by f • l • I V f éV u oncena na ore per ou, o e postranm, Jen z po ov1ce znazornene, t z s per-

lou na špičce, vyznačenou větší velikosd mezi perlami kruhu, v němž jest 
koruna umístěna. Z počátku jest obruč hladká, později jest ozdobena perlami 
tak, jako jsou lilie, nejprve jen hladké, pak mají na listech perly. První opis 
podává jméno krále: WENCEZLA VS SECVNDVS, druhý kolem okraje 
uvádí jeho titul: DEI GRA TIA REX BOHEMIE. 

Rubní strana nese v perlovci Českého korunovaného lva s levé strany. 
Lev jest nejprve zavalitější, později híhlejší pos1tavy; v otevřené tlamě vidíme 
čtyři, někdy tři zuby. 

Písmo, jehož bylo užito, jest složeno z velkých gotických písmen (majus
kule) ladných tvarů, podle italských vzori'i. Nápadná jsou písmena I, M, N, 
jejichž dříky jsou z počátku široké, skoro Čtvercovité, později stávají se ~tíh
lejšími. Na prvních ražbách má písmeno A nožky ven vyhnuté (obr. 1 v textu). 
Zpravidla se pak užívalo hladkého, gotického J.I; později byla snad při chvatné 

1 • h' v,v , vr k akv vl v , lI P' e: ' prac1 vynec ana pncm car a, t ze vys o otevrene . 1smeno ma zpra-
vidla příčnou rovnou čárku, u starších ražeb vidíme e tvaru obr. 2 v textu. 

K 
Obr. 1. Obr. 2. 

Nález grošů u Krakova přinesl některé dosud neznámé varianty, 
z nichž nejstarší jsou č. 1-4, mající písmena A a e: tvaru obr. 1 a 2, jaké 
Smolík ve svém spise neuvádí. Tento malý rozdíl lze ovšem lehce přehléd
nouti. Bezpochyby však takové v nálezech Smolíkovi přístupných ne
byly; jsou to vzácnosti. 

Razidla ke grošům Václavovým byla provedena podle přesně vypraco
vaného návrhu, který na př. předpisoval tečku za slovem Wencezlaus. U groše 
v 'dV · v ' ·1 dvl ' vk d 1 d 'h ' C. } I. V~ et~; 'Z;e rrtec UmIStl roz ~ ovac1 tec U ~ pos e Ill O p1smene S, 
coz s1 vysvetluJ1 t1m, ze zprvu zapomnel na toto znamenko, zpozoroval chybu, 
když prohlížel hotové razidlo, a ve spěchu zarazil patřičoý čakan (punc) na 
ne~ravé místo)~st to důkaz, Že rytec měl se přesně držeti obrazu, podle něhož 
rytma byt1 zhotovena. T ecka mezi slovy W encezlaus a secundus byla 

0 d ' ' h v d 1 
' k' · VI h vb, h vd v puvo mm navr u pre epsana a Jest ta e na ne1stars1c raz ac vz y na 

svérp místě. Nalézáme-li groše bez tohoto znaménka, lze to vysvětliti přehléd
nut1m rytce. 

Takové přehlédnutí nalezneme u č. 9. Zde chybí nad uchem lva malé 
znaménko o dech nožkách, které má představovati bezpochyby kousek hfívy 
zpod koruny vycházející. Nějaká značka emise to není, neboť se objevuje i na 
groších Jana Lucemburského, které se v kresbě lva přidržují starého václav
ského vzoru. Později ji na groších Jana Lucemburského již nevidíme. Jiné 
chyby rytce shledáváme na groších Václava II. u našeho č. 7 s přebytečným 
O ve slově )Vencezlaus, uč. 8, 16, 24 vynechaná rozdělovací znaménka, uč. 
23-27 obracené Z. 

G;?Še .. ~ ;hybami v opisech a ~zácnější varianty, které Smolík neznal, 
byly tez ZJ1steny v u Vysokeho,3) kde se mezi 308 groši Václava II. 
nal zl tyt S l'k „v v ' v v h 'l v ( k v e y o · mo 1 em nez JIStene grose nase o na ezu: c. r 5 3 usy), c. 21 

(5 kusů), Č. 22 (4 kusy) ač. 25 (1 kus). Nalezlo se tam též 35 kusů 4. typu 

0
) G. S k a I s ký, Nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského učiněný 

v r. 1916 u Vysokého nad Num. čas. 1927, str. 208 n. ' 
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Smolíkova,4) kde je za slovem WENCEZLAVS kroužek místo tečky. Takový 
groš v nálezu krakovském nebyl a sám jsem tento typ nikdy neviděl. 5) 

Kromě této odchylky můžeme s bezpečností zjistiti, Že nebylo přípustno 
měniti roz"dělovací znaménka a přece vidíme na př. uč. 6, 13, 18 a 20 na místě 
dvou kroužků dva srpečky, které vznikly tím, Že rytec nasadil na razidlo 
čakan (punc) s tvarem kroužku nikoliv řádně kolmo, nýbrž chybně šikmo, 
takže zarazil čakan do razidla jen z poloviny, čímž vznikly srpečky místo 
k vko T k' vk I v v 6 · l' v 1 1 k b 1 rouz u. a e tec y na miste u c. 21-2 neJsOu zv astm znamen a; y y 
vraženy do razidla opotřebovaným čakanem, což jest též dokladem pozdější 
ražby. Právě groše s obráceným Z, na nichž nalézáme místo kroužku tečky 
jsou asi z posledního vydání, přesto, Že jsou jinak správně a krásně provedeny'. 
Také koruna u tohoto poměrně vzácného typu jest skoro vždy volně v poli a 
perly obou postranních lilií se v perlovci ztrácejí. 

G Š v 8 . d b 'h V/b 1 l .. ' ' v v v ' ro c. 2 Jest z o re o stn ra, a e zce a Jlne prace, nez grose razene 
v Kutné Hoře. Napodobuje groše nejstarší, neboť má na líci i na rubu písmeno 
e: starého typu ( obr. 2), ale řez písmen jest zcela jiný, což jest zvláště ná
padné u písmene B, R a N, které má tvar lil, jaký na žádném pražském groši 
Václava II. nevidíme. Koruna s hladkými liliemi i lev jsou hruběji provedeny 
koruna jest volně v poli, perlovec je hrubý a kruh kolem lva je nedbale pro~ 
veden. 

G V V I • h k/ / 6 'h b / / ros c. 29 ma v op1sec ta e p1smeno stare o tvaru, o racene N, 
hrubý per lovec, korunu se širokými hladkými liliemi, zato lev jest dobře 
proveden. Na první pohled jest groš z horšího stříbra šedé barvy. 

Groš č. 30 nemá již E{ starého typu, ve slově WENCEZLA VS jest H 
na m~stě N, koruna má obruč hladkou, nad prostřední lilií jest perla v poli; 
zato JSOU vyznačeny perly postranních lilií většími perlami v perlovci. Na
prosto nepoda '%ný jest lev rubní strany, který má hlavu s velkým Čenichem 
a tlamu bezzubou. Groš je ze Špatného stříbra, které bylo ležením v zemi 
porušeno tak, Že se groš zlomil a část se ztratila. Lom má Červenavou barvu 
mědi. 

Z důvodů výše uvedených, k nimž třeba připojiti i značně nízkou váhu 
(2·377, 2·9, 3'322 g), nemůžeme tyto poslední tři groše považovati za ražby 
kutnohorské; kde však máme hledati místo jejich vzniku? Naleziště ukazuje, 
že tyto peníze byly vyrobeny v Polsku, snad v samém Krakově. První z nich, 
dobrého zrna, č. 28 není zajisté výrobkem padělatelské dílny, u druhých dvou 
by mohla Špatná jakost k takovému podezření vésti. Přesto však je za pa
dělky nepokládám. Myslím, Že tu jde o doklady polského pokusu raziti oblí
bené pražské groše, ale zůstalo při pokusu, protože se nedostávalo hlavní 
podmínky, totiž dostatek stříbra. Sláva pražských grošů byla spojena se slávou 
stříbrných dolů v Kutné Hoře, kde byla za panování Václava II. objevena 
nová bohatá ložiska stříbra. Od staletí nebylo slechu, aby se kde na kousku 
země tak nepatrném jako jest Kutná Hora tolik bohatství skrývalo.6

) 

Král Václav II. povolal z Italie tři florentské finančníky jménem Rinieri, 
Appardo a Cino, jimž svěřil Úpravu měny. V Červenci r. r 300 vyšly z min-

, v v k' k , VI b I • • I vv • I k / b covny prvm grose prazs e, tere me y yt1 mmc1 »vecnou«, mmc1, tera y 
se neměnila a nevyměňovala se srážkou za minci novou, jak se to dělo dříve 
v době denárové. Nová mince měla platiti v Čechách, na Moravě i v Polsku. 
Polské vévodství krakovské a sandoměrské získal Václav II. r. 1292. Již 
r. 1288 ohlásil své nároky na tato vévodství po smrti Leška Černého, ale bratr 

4) T amtéž, str. 210. 
5 ) Byl též v nálezu morkovickém. Srv. St. H 1 ob i I, Nález grošu v Morkovicích. 

Num. Čas. 1939, str. 131 n. 
6) Jo s. Šust a, Dvě knihy ~eských dějin, 2. vyd. Praha 1926, str. 52 n. 
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Leškův Vladislav Lokýtek nemínil vzdáti se dědictví a proto se Václav II. 
vyprav'il vojensky-, proti němu. Vladislav se však v _říjnu, r. 1292 poko!il a 
složil manskou pnsahu.') .Na sklonku tohoto roku VJel Vaclav II. slavne do 
Krakova. Touha Václavova po koruně piastovské vzrostla nyní j eště více, 
bylo však třeba odkliditi mnoho překážek, takže došlo teprve asi koncem 
srpna r. 1300 ke korunovaci Václava II. na krále polského ve Hnězdně. 
Tehdy byly přivezeny do Polska první pražské groše. Polský letopisec líčí, 
jaký převrat způsobily8 ) v obchodním životě, neboť v té době obíhaly v ze
mích polských denáry a brakteáty ze Špatného stříbra, kterým se obchod 
vyhýbal, užívaje stříbrných prutů. 

Mimo groše byly raženy malé peníze pražské (parvi), mající na líci 
korunu s opisem + W g I g I g R g B O E{ M, na rubu lva s opisem +PR AG g 
P JI R V I, velikosti 15-16 mm, váhy9

) kolem půl gramu. Pražské groše 
Václava II. si ryzostí stříbra a krásným svým zevnějškem získaly ihned velké 
obliby nejen v zemích Českých a polských, ale i v zemích německých, kde 
sloužily později za vzor hlavně ke grošům saským a hessenským. 

Mince Václava II. jsou posledními ražbami přemyslovskými, neboť syn 
slavného krále Václava II. zahynul rukou vraha v Olomouci 4. srpna 1306 
rok po smrti svého otce a k ražbě mincí s jeho jménem nedošlo. 

Popis grošů.10) 

A. Z m 1 n c o vn y k u t n o h o r s k é ( I 3 o o - I 3 o 5 ). 

,:-1. Líc : +WENCEZLAVS. SECVNDVS 
+DE I g G RA TI Ag RE X g BOE MI E 
Koruna má hladkou obruč. V lícním opise jest písmeno 6 tvaru 
obr. 2. Písmeno JI ve slově WENCEZLAVS má tvar obr. 1. 

Rub: ,:- + ,1- G R O S S I g PR A G E N S E S 
28 mm, 3"748 g. 

,:-2. Líc: Jako u předešlého, ale tečka za slovem WENCEZLAVS chybí. 
Písmena A a E tvaru jako u předešlého. Koruna s hladkou obručí, 
ale lilie jsou zdobeny perlami. 

R ub: Jako u předešlého. 
28 5 mm, 3°753 g. 

,:-3. Líc: Jako, u předešlého, ale za WENCEZLAVS tečka. Písmeno A 
v tomto slově jest tvaru obr. I. Obruč koruny ozdobena jest pěti 
perlami. 

Rub: Jako u předešlého. 
28 mm, 3"68 g. 

,:·4. Líc: +WENCEZLI\VS. SECVNDVS 
+DE I g G RA TI A g R EX g BOE MI E 
Písmeno E druhého opisu má tvar obr. 2. Koruna jako u Č. 3. 

Rub: ,:- + ,:- G R O S S I g P R A G E N S E S 
28 mm, 3"762 g. 

,:· 5. Líc: +WE NC E Z LAVS. S ECVN DVS 
+DEigGRATIA 8REX 8BOEMIE 
Koruna jako u č. 3. Perly na obruči i na liliích. 

7) š u s, ta, 1. c., st r. 300 n. 
8) š u st a, I. c., str. 332 n. 
9 ) Smolík nikde neudává u mincí velikost. 
1 0 ) Groše s hvězdičkou před číslem jsou vyobraz.eny na tab. III. - Nebylo bohužel 

dnes již možno zjistit počet kusu jednotlivých variant a zaznamenati je v tomto popise. -
Původní gotické písmo jest zde nahraženo písmem latinským. 



16 

Rub: '" + ,;. G R O S S I g PR AG E NS E S 
28 mm, 3'733 g. 

6. Líc: +WE NCE ZLAVSSECVNDVS 
+DEI ~GRATIA gREX:;BOEMI E 
Rozdělovací znaménka tvaru otevřeného kroužku. 

Rub: Jako u Č. 5. 
28 mm, 3'782 g. 

7. Líc: +WENCECZLAVS. SECVNDVS 
jinak jako u č. 5. 

Rub: Jako uč. 5. 
28 mm, 3"725 g. 

8. Líc: První opis jako u č. 5. 
+DEI gGRATIA gRE XB OEMI E 
Kroužky za REX chybí. 

Rub: Jako uč. 5. 
28 mm, 3"766 g. 

9. Líc: Jako u č. 5, ale: g G R J\ TI 1\ g 
Rub: Jako uč. 5. 

27 mm, 3"788 g. 
xo. Líc: + WEUC EZLAVS. SE CVHDVS 

Před korunou v poli dvě tečky, jinak jako u č. 5. 
Rub: Jako uč. 5. 

27 mm, 3·781 g. 
rr. Líc: +WEJICEZLAVS. SECVJIDVS 

Rozdělovací tečka jest vražena do písmene S na konci slova Se
cundus. 
+DE I g GRATIA gREX8BOEMIE 
Ve sluvě Gratia jsou písmena A poněkud menší. 

Rub: Jako u Č. 5. 
27 mm, 3'78 g. 

12. Líc: +WENCEZLAVS. SECVNDVS 
+DEI gGRATIA 8REX8BOEMIE 
Rozdělovací kroužky znetvořené. 

Rub: ,:. + '" G R O S S I g PR AGENS E S 
27·5 mm, 3'78 g. 

13. Líc: Jako u předešlého, ale: g G R I l\ g 
Rub: Jako u předešlého. 

27·5 mm, 3°781 g. 
14. Líc: + W E N CE ZL l\ V S . SE C VN DV S 

Jinak jako uč. 6, rozdělovací znaménka tvaru li. 
Rub: Jako uč. 5. 

27 mm, 3'81 g. 
15. Jako předešlý, ale e: ve slově BOHEMIE nápadně malé. 

Rub: Jako uč. 5. 
27 mm, 3"748 g. 

r6. Líc: +WENCEZLJ\VS. SECVNDVS 
+ DEI GRATIAREXBOEMIE 
Druhý řádek bez rozdělovacích znamének. 

Rub: >r· + ,:- GROS S I g PR AGENS ES 
28 mm, 3"78 g. 

17. +WENCEZLAVS. SECVNDVS 
+ DE 18 GR ll TI I\ gREX gB OE MI E 

Jako uč. 5· 
27"5 mm, 3'777 g. 

x 8. Líc: Jako u předešlého. 
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Rub: ~- + '~GROS S I g PR J\ GEN SE S 
28 mm, 3'757 g. 
+WE NCE ZLJ\VSS ECVNDVS 
+DEI gGRATIA gREXgBOEMIE 

Rub: Jako u č. 5. 
28 mm, 3'776 g. 
U tohoto groše jest koruna volně v p:Jli a obě postranní lilie ne
mají spojení s perlami v kruhu kolem koruny. 

k v d vl 1 1 dvl ' 1 k 1 1 :z.o. Líc: Ja o pre es y, a e roz e ovac1 znamen a spravna. 
Rub: Jako u č. r7. 

27·5 mm, 3"757 g. 
21. Jako u č. r8. 

Rub: ,i- + * G R O S S I g PR I\ G E J [ SE S 
28'5 mm, r803 g. 

22. Líc: +WENCEZLJ\VSSECVNDVS 
+ DE I8GR llTI ll gREX8BOEM IE 

Rub: ,i- + >i- G R O S S I g PR AG E N SE S 
28 mm, r78 g. 

23. Líc: +WENCESLJ\VS. SECVNDVS 
+DEI gGRATIA 8REX8BOEMIE 
Ve slově GRA TIA jsou A menší. 

Rub: Jako u předešlého. 
28·5 mm, 3"778 g. 

2,4- Líc: +WENCE SLJ\VS. SECVNDVS 
+ DEI 8GRATIA &REXBOEMIE 

Rub: Jako u Č. 21. 

27·5 mm, 3"797 g. 
25. Líc: Jako předešlý, ale: g RE X g BOE MI E 

Rub: * + ,i- G R O S S I : PR ll G E N S E S 
27"5 mm, 3'795 g. 
+WENCE S LJ\VS SE CVNDVS 
+DEI g GRATIA 8REX8BOEM IE 
Písmeno JI menší. 

Rub: Jako u předešlého. 
28'5 mm, 3"798 g. 

k v d vl' V d h' . A ' d ' v, Ja o pre esy. ru em opise napa ne mens1. 
Rub: Jako u č. 2r. 

28'5 mm, 3"79 g. 

B. Z n e z n á m ý c h m 1 n c o ve n. 

,:·28. Líc: + WE VI CE Z LAVSSE CV V'! DVS 
+DEI čGRATIA gREX 2B OEMI E 
Koruna volně v hrubém perlovci, obruč ozdobena perlami, lilie 
hladké, postranní nekončí perlami. 

Rub: ,i- +,:.GROS S I o PR AG EMS ES 
Lev v hrubém perlovci, obvodky z hrubých perlí, písmeno E 
v lícním i rubním opise vesměs tvaru obr. 2. 

27 mm, r322 g. 
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,:- 29 . Líc: +WE11ICE7LAVS. SECVJ/lDVS 
+DEI: GRA.TIA :R EXgBO EM I E 
Koruna se širokými liliemi, hrubý perlovec. 

Rub: ,,. + ,:- G R O S S I g PR AG E lil SE S 
Lev v hrubém perlovci. Také zde má písmeno 6. starý tvar obr. 2. 

28 mm, 2·907 g. 
,, 30. Líc: +WEHCEZLI\VS. SECV111DVS 

+ D E I ó G R AT I A g R E X 0
o

0 B O M I E .. 
Koruna s hladkou obručí, uprostřed nad lilií tečka v poli. 

Rub: ,:- + ,:- G R O S S I g PR A E N SE S 
V perlovci zkreslený, bezzubý , 
27 mm, 2·377 g. Kousek vylomeny. 

EMANUELA NOHEJLOVA: 

J VENT.AŘE MINCOVEN: SKÉ (1578). 
B ĚJOVICKÉ (1611) A JACHYMOVSKÉ (1649). 

O rozloze, výkonnosti i významu jednotlivých mincoven poučují nás 
nejlépe jejich vzácně sepisované a zřídka až do dnešní doby dochované inven
táře. Je to názorná procházka po všech místnostech mincovny, kde se nalézal 
• k'k l' 'b k V/ / b /V d' /V d I p ! V /V d / h Ja y o 1v na yte , zanzem ne o nara 1 ure m. rave ure m pova a pra-
mene zaručuje, i když není vyloučena nějaká malá. oprava, jeho spolehlivost 
aspoň potud, že v něm bylo zachyceno vše, co jakkoliv přispívalo k práci 
mincovní a její přípravě, z části i k životu jednotlivců, při ní zaměstnaných 
Takový inventář nepodává však obrázek soukromého majetku, jenž vy
plňoval mnohou mezeru zvláště v obývacích prostorách mincoven a dodával 
věcem a prostředí půvabu osobitosti. 

Tři inventáře, jejichž znění níže otiskuji, byly sestaveny v rozpětÍ 70 let 
v mincovnách: pražské (1578), budějovické (16n) a jáchymovské (1649). 
Spolu se známými inventáři kutnohorské mincovny (z let 1588, 16u, 1622, 
1623 a 1654), z nichž Český inventář z r. 1612 otiskl s doplňky podle inven
tářů z r. 15 88 a 1622 již Leminger,1) skýtají nám přehled všech čtyř minco
ven tehdy království Českého. Můžeme Jich použíti pro srovnání poměrů 
v jednotlivých ústavech zcela bezpečně, trebaže jsou si některé z nich Časově 
hodně vzdáleny (mezi budějovickou a jáchymovskou leží doba třicetileté 
války), poněvadž při jejich posuzování musíme vždy dbáti rozličných 
okolností, za nichž byly pořízeny. 

Inventář pražské mincovny byl sepsán 14. října r 578 při nastoupení 
jejího bývalého vardajna Tobiáše Gebharta na místo mincmistra. Zachycuje 
stav mincovny po krisi, způsobené zřízením mincovny v Budějovicích 

d I V• • ' I d / 1· / Vb l 'h V a po, zve nutl cmnost1 opetnym zave emm to arove raz y a ma e o grose. 
J d b • V• / kd ! V ., V/ h b Y/ h I e te y o razem mmcovny z1ve, e vice nez 30 vets1c ne o mens1c m1st-
ností sloužilo svému účelu. Zásoby na hotové minci, materiálu i odpadcích 
zlata a stříbra ukazují nedávnou práci i přípravu k Výbava nábytkem 
a nářadím je velmi dobrá. Je to mincovna, v níž delší dobu pracovali s úspě-

který pro příští dobu mohl býti na daných předpokladech zvětšen. 
Inventář mincovny v českých Budějovicích ze dne 2 3. listopadu r 6 r I 

je obrazem zcela jiným. Sepsán po úředním činnosti v mincovně, 
neobsahuje nic, než soupis nářadí, potřebného pro mincovní dílo. Soupis 
tohoto však ukazuje, Že budějovická mincovna byla lépe vybavena a schopna 

práce, než připouštělo starší bádání, třebaže nemění nic na jejím pořadí 
v seskupení českých mincoven. Zůstává poslední, Čtvrtá v řadě. 

Třetí, nejmladší inventář, z mincovny v Jáchymově (Joachimstal) ze 
dne I. září 1649 je dokladem opět jiných okolnosd i jiných podmínek. Přes 
Jáchymov se už několikrát převalila válečná bouře (odtud záznamy o zbra
ních v inventáři) a na víc trpěl i vnitřně náboženskými spory. Bylať vědina 
jeho zaměstnanců počátkem války a ještě dlouho za jejího trvání vyznání 
pod obojí, patrně luterského. A tak nás inventář provádí po staré, rozlehlé, 
d bv b 1 • v 1 J d ' ., 1 o re vy avene mmcovne, a e zvo na o umiraJ1c1. 

Obsah invend.řů je snadno srozumitelný. Výrazy pro jednotlivá nářadí 
a poučení o nich lze nejsnáze nalézti ve zmíněné knize Lemingrově, jež se
znamuje s Českými nebo čechisovanými jmény nářadí i druhu práce, jak jich 

1
) E m. Lem in g e r, Královská mincovna v Kutné Hoře, I9r2, str. 394-403. 
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užívali při rozličném díle v Kutné Hoře a jak je nalezneme zapsána v tam 
otihěném Českém inventáři z 8. prosince 1612. Je velmi zajímavé porovnati 
teDJto inventář s třemi dole otištěnými. I v něm je zachycena živá, velká a 
dobře vybavená mincovna, jejíž rozlohu i tradici nejlépe zrníme. Liší se od tří 
níže publikovaných tím, Že jsou v něm u všech předmětů odhadovány ceny, 
jichž v pražském, budějovickém ani jáchymovském není. Inventáře kutno
horské nejsou takovou vzácností, jako soupisy nářadí a nábytku ostatních 
mincoven. Pro získ:iní názoru o jednotlivých mincovnách té doby v Čechách 
je vzájemné porovnání všech otyř inventářů neobyčejně zajímavé a poučné. 

L 

1578, 14. října. Inventář pražské mincovny. (Praha, 
Archiv země České, Archiv pražské mincovny, fasc. 5.) 

I n v e nt ar i w a s de n l 4. O c t ob r i s a n no e t c 7 8 etc als zu beschlus 
Crucis bemeltes Jars nach Abtrettung des g(e)vessnen Miinczmaisters Hannsenn Hardters 
bey der Kaij. Miinczcassa alhie an parem Gelt, Goltt, goldigen Silbem, Phanndt und anderm 
gefunden und mír Tobiasen Gebhart, als jeczigem Miinczmaister iiberandtwort worden ist, 
alles in beisein Herren Puechhalters Paueln Stuermbs von Fuerstenfelt, den die Herrn 
Camerratten Ir. Gn. darzue geomdt haben, Hannsen Hardters, Jochaimb Hauenschilt gwar
deins und mein beschehen wi volgt: 

Parr Gelt: 
Erstlich 36 Ducaten je ein per 108 kr. thuet . . . . . . 5 5 rn 32 gr 4 den 
Mer an Talern sambt den 10 fB 58 gr so er auf das Prennholcz 

ausgeben hat gehabt . . . . . . . . . . n5 » 
Mer an weissen groschen . . . . . . . . . . 130 » 

Mer an aingewechsleter valuierter Miincz so gegossen werden muess .tI „ 
Mer an allerlay clainer Miincz . . . . . . . . . 6 » 
Dann so ist anstatt Parrgelts gesetzt worden di 46 rn so dem 

Juden, dem Schmoln auf Pagamendt geliehen worden ist, 
darumben auch dí Pagamendt in der Cassa VOThanden sein. 
Id est . . . . . , , • . . . . . . 46 " 

45 » 
42 „ 

Gegen vorbeschriben Parem Gelt ist von wegen der vorigen Miinczambtleut etlichen 
Handtwercksleuten und andern widerum beimbeczalt worden, so von gedachten Parengelt 
wider Abgeczogen werden muesz. 
Erstlichen dem Kupherschmit 
Dem Herm Kirchmair . . 
Dem Eisenschneider . 
Dem Schlosser . . 
Den Miinczergeseln . . . . . . . . . 
Dem Sigmunde Hardter . . . • . . . . . . . 
Adi i7. Nouembriss dem Herrn Miinczmaister Hardter auf sein 

I} f.G 
IO » 

I » 
31 » 

Schaidterlohn u » 

16 gr 
3.t )) 
54 » 
2;t » 
II » 
I 5 » 

2 den 
5 » 

» 

I » 

Dise Posten di bringt der g(e)weste Miinczmaister in sainer Raittung noch in Aussgab 
darumb(e)n so gehen si an Vorbeschribnen Parem widerumben ab also bleibt noch Pargelt 
so ich zu verraiten schuldig bin, benentlichen . 305 fB 56 gr -

Vorrat an Golt 
Erstlichen ain stiickh geschaid(t)en golt, wigt 4 mr 3 lot 

3 q helt 23 krat 7 Y. gren, dauon I Lot - q 3 Den rest 4 mr i lot 2 q I den 
Mer an Seiffen, Perckh und unprobierten Golt . • • 15 » 
Mer ein Plickhl Kaufgolt wigt I Lot helt 23 % Krat darfiir 

zalt 6 m . . . . . . . . . 
Mer Ducatenschrotten von der lesten Post Crucis • . 
Mer ein Ducatencisaly eodem . . . . . . . . 
Mer ein Ducatenprob so vorlengst in der Cassa gelegen ist wigt 

Gol ti g S i 1 ber. 
Goldsilbiger samb einer ubergulden Cronen das wigt alles 

Mer an Silberschrotten, Aufgrundt 
und Zisalyen. 

Erstlich ein Post schaidtsílber wigt 19 mr 4 lot i q helt 
15 lot i q i X den. Id est . 

I » 
I „ 

I » 

4 » 

3 „ 

2 " 

2 „ 

.2 » 

;t» -
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Adi 17. Octobriss mer ein schaidtsilber wigt r6 mr 3 lot 
1 

q 
helt 15 lot 2 q Y. den. Id est 

Adi 4· Nouembriss -mer ein schaidt;ilbe~ . ; m; I4 .lot. I6 mr 3 lot r q 
i q helt 15 lot q - den. Id est 

Mer ein Zainl K;aufsilber wigt 9 ~ot 1 q_ hel~ 7 Lot ~ q : • 3 » I4 » 

Mer 4 undersch1edthche T aler d1 probiert wordn di we n 9 » 
6 lot l q, haltn 13 lot g 

Mer ein Kiirndt, vo (r)irfn Aufgru~dtn °wig~ i ~r ; Joť 
1 

q. 
- . helt 6 lot - q 3 den . . . . . 

We!sgroschenschrotn von der Iestn Post erweis . 2 
» 1 1 » 

We!sgroschen Abguss eodem 4 » 10 » i » 
We1sgroschen Zisalij 4s gr . 4 » 14 » r » 

Cl~ngroschen schrotn von der Lest~ P~st Cruc.is i » 3 » 
Cla~ngroschen Abguss . . . 2 » 7 » .2 » 

;t » 
I » 

6 » I » 

Clamgroschen '.?isalij 5 f.lš_ 3 5 gr . . . . . . . : '.'. 8 : _: » 

Taler, werss und clarngr. auch Weis henin b<> h 5 -
Lucie des 77 etc und Reminiscere Trin't pť ~pro or.osc en und von ducaten Crucis und 
Irer Raittung vorhanden sein zw;i Lo/: d u\· Jrch ~nob etc 78 etc dí sollen vermug 
Silber so dem Hans Hardter· zum scha1'dtn ebrsc ie t lede rodn von den Jungsten goldigen 

n u erantwor t wor en. 
Vorrat an Phandt. 

Der Frau Gotschkin auf 2 Ducaten i Cronen und · 1 
Asperl geliehen . . . . em go ten 

Dem Wolff Schneider auf ein silbern m;sser~c~idt · und ei~ b ~ 6 rn - gr 
schlagn bleczl . . . . e 

gem ~sw:f kat _auf II silberschandln s~ u' %Lot ;egn. geli~he~ r; : 5I » 
em :1/ 

1
° m rmí\" auf schandln und ein silbern Ring 50 10 

. 5 I » 
72 ot wegn gehehn . . . 

Mer auf ein Toppeltes guldes Treuri~gl : : : · · 
Dem Wi?lff Schelhamer auf ein grosse vergulde(ne) silbe~ K~ndÍ 

gehehen . . 
Mer auf einen silbern T ~ckhÍ geÚeh;n 

5 )) 
5 „ 

40 » 

4 » 
I n d e s H e r r n M i.i n t z m a i s t e r s Z i m e r. 

I n 4 e r g r o s s e n S t u b e n. 
Ersthchen zwen Tisch 
Ai~ Phenckhltischl an' der wandt angemacht. 

i Lampenckh. 
3 stuel. 
r Kupherner ofendopf. 

66 Tigl zu 60 und 70 mr 
56 Tigl zu 20 und 30 mr.' 
18 Schopftigl. 

kch~ e r s c h I a g n e n S t u b 1 a n d e r g r o s s e n S t u b e n. 

I Kasten mit zwolf schubladen. 

I~ des Miinczmaisters Schlafcamer 
I H_1melpe~ und ain Nieder zerprochen(es) spanpett. • 

den 

3 „ 
3 „ 

1 T:schl m1t 3 schubladen. . 
I E1hse!.n(er). Kasten so im vorigen Inuentari nit o-esetzt worden den man aber mi't dem 

se lussl Illt speren kann. · b ' 

i schlechte Truehen ane schloss. 
3 angenagelte stol(le)n. 

Aufn Sal vor der grossen Stuben. 
I Rundt Tischl zerprochen. 

Im stuebl so in Hof gehet 
2 Tisch mit schubladen. · 
I Himelpett. 
I Eingemauerte Almer. 
2 fuer Penckh. 
7 steln. 
2. stuel mít Lain . 

In dem verschlagnen Stuhl. 
I Tischl mít i schubladen. 
3 steln. 
I Eisen Plattschloss zu dem Gwelb aufn sal gehorig zerprochen. 
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I n d e r v e r c h l a g e n e n C a m e r d a n e b e n. 
2 Spanpett und r Himelpettl. 
r Truehen ane schloss schlechr. 

I m H a u s v o r d e r g r o s s e n C a m e r. 
10 Lidem Wasserember. 

r Alte Hiilczern Truehen gar zerprochen. 
I n v o r d e r n S t u b l b e y d e r P a b u l a c z e n. 

r Tisch vnd ain Lainpanckh. 
I Kandlrechen. 
r Kuphern ofendopf im ofen. 

A u f n P a b l u a c z e n. 
2 Tischl. 

In der Kiichel. 
r steln zum Kiichelgeschier. 
I Essenpalg. 
r Zerprochen Probierofen. 
r Kluft. 

stockh darauf man fleisch Hackht. 
zerprochene Penckh. 
Vor der Kiichel. 

2 Speissalmer die man speren kan. 
Mer in einer Camer wo man 111 das Klain Stuhl 
g e h e t a u f d e r E r d e n. 

r Spannpen. 
In der Schreibsruhen. 

2 Tisch mít schubladen ane schloss. 
4 steln. 
r Giesalmer. 

u Grosse Ungebrauchte Tigl. 
3 Claine figL 

Die Ambtswag in einem versperten Kasten sambt 2 stockh gewichten, ames von 100 

und das Ander von 50 mr. sambt einem eingeseczten gewicht von 64 mr. 
3 schli.issl zur schreíbstuben. 

lm Gewelbe zu negst an der Schreibstubn da di Cassa ist. 
I Hulczern Tafel zum gelt Ausszeln. 
1 steln. 
I Truehen und ain Kasten. Jedes mit zwai schlossen. 
I wagpalckhen ane schaln. 

I m H i 11 d e r n g e w e l b. 
2 spanpett. 
r steln. 
7 Messing spruczen. 

Etliche alte geprauchte Tigl. 
Bey I 7:Í Cen ten Alte Miinczeissen. 
I n d e r C a m e r o b d e r g r o s s e 11 S t u b e n. 

I Unaufgeschlagn spanpett. 
I Truehen. 
.2 steln. 
r Tisch an zwen fuess. 

Im Patstubl aufn Sal. 
I Kupherner Kessel. 

I m S t u b 1 a u f d e r E r d. 
I Tisch. 

lm Vorhaus so eingefaln. 
I Tisch. 

I n d e s G e o r g Nu t z e 11 M ii n t z e r s Z i m e r. 
I Tisch. 
I Kandlramb. 
3 steln. 
1 Kupherner ofendopf. 

In d e r C a m e r. 
I spanpett. 

I n d e r a n d e r n C a m e r. 
I spanpett. 
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V o r r a t ; n s G w a r d e i n s Z i m e r. 
I n d e r u n d e r n s t u b e n 2. Tisch mít schubladen. 

I alte Lainpanckh und 2 Lainstuel. 
I m s c h r e i b s t u b l ein Langer schreibtísch mit schubladen. 
alt zerprochen faµelpett. 

I angenagelt Kandlrechen. 
1 Kuphem ofendopf im ofen eingemacht. 
2 Messinge spruczen. 
1 Marckhwag. 
r Grosse wag darauf etliche marckh gewegen werdn kiinnen sambt einem Khastlein. 
r Ercztwag sambt dem Kastl. 

I n d e r u n d e r 11 C a m e r. 
r Himelpett. 

I m H a u s ein T eckhprott. 
I n .d e r K ii c h e l ein Haustockh. 
I m o b e r n Z i m e r. 

r Tisch. 
I Lainpanckh. 

I n d e r C a m e r d a b e i j. 
r Himelpett. 

I n d e r A n d e r n C a m e r r spanpett. 
In der dr i den Ca m e r drei spanpett. 
I n d e r P r o b i e r C a m e r. 

r Eiserner probierofen. 
beschlagner probierofen. 

r Ausschlaghamer. 
Kolhamerlein. 
Ampas zum silberproben und Anderer Probiernotturffen. 
Klain eínseczlofflein zu den ercztprobn. 
Etliche Alte verprauchte Ruerhackhlein. 

r Ampasslein und Hamer zu den Goltproben. 
Etliche Ausschlagmaissel zu sílber und Golt. 

G a n cz e Ta I e r. 
4 Talerstockh. 
5 Talerobereissen. 

Halb Taler. 
2 Halbtalerstockh. 
4 Halbtalerobereissen. 

V i e r t l T a I e r. 
3 Vierteltalerstockh. 
r Viertalerobereissen. 

V o r r a t i n d e r S c h m i t t n. 

Auf yreissgroschen. 
2 weissgroschenstockh. 
r weissgrosch<:nobereissen . 

A u f C I a í n e G r o s c h e n. 
2 Claingroschenstockh. 

A u f w e i s s p h e n i n g. 
3 weisspheningstockh. 

Auf Golt. 
r Ducatenstockh. 
2 Ducatenobereissen. 

A u f S c h a u p h e n i n g. 
r schaupheningstockh. 
1 schaupheningobereíssen. 

A u f R e' c h e n p h e n i n g. 
3 Rechenpheningstockh. 
3 Rechenpheningobereíssen. 
5 Guete Anpas. 
I Alter Anpas. 
9 Queczhamer. 



4 Zainhamer. 
9 Praghamer gross und claín. 
2 fleckhhamer. 
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6 gar Alte Queczhamer. 
8 stiickhl und Benembschern guet und boss. 
4 Beschlaghamer. 
4 Bleder zu stiickhlschern. 
r Neuen schliffstain. 
4 Benembwagl sambt den galpl. 
4 Benembbenckh. 
4 Beschlagzangen. Zu groben und Clainem Gelt. 
9 Kupherne Durchschlagpeckhen. 
5 Alte Kupherne Queczschaln. 
1 sag. 
r schmitmesser. 
r Hackhen. 
1 neue und zwo Alte Gluephanen. 
3 Zainenkandl. 

14 Alt und Neu Vass Holczere 
3 Kíichern Mueltern. 
I silbergabl. 
r sílberschaufl. 
1 grabstang von eissen. 
2 Aufhebtischl. 
r Leschzuber. 
r schlickvass. 
4 neue. Quecztuecher. 
3 neue Handtuecher. 
r Grosser eisserner Kasten mít 3 fuerlegschlossern. 
3 zalpret. 
2 Pregfel. 
5 Zainhackhen. . 

Bei 3 oder Centner alt zerschlagen e1ssen. 
I n d e r e s s c a m e r a m V o r r a t. 
Erstlichen zwen neue windtofen sambt 2 fuessen. 

r Alter zerprochener windtofen. 
2 eisseme Traln. 
5 Einseczzangen zum silber, gross und Clain. 
3 giesszangen. 

Eisserner einseczloffl. 
r Eisserner Lčichterter Abschopfloffl. 
2 Eisserne Kluft. 
3 Ruerhackhen. 
1 Eisserner Tčickhl iiher die Tigl. 
2 giessbanckhn zum Talergiessen_ 
2 Eisserne einguss zum T alern. 
4 Eisserne Pogn zum giessen. 

I 3 gross Tigl zu 500 mr. 
14 Tigl zu 20 und 30 mr. 

I grosser Kupherner Khuerndtkessl. 
r stauthhamer. 
r Híilczerne verschlossene Almer. 
3 streichholczer. 
r Gross Harensib. 
I Merschner sambt dem stossl. 
I Kupherner waissmachkessl. 
r Hiilczen weissmachschaff. 
2 guesswandl. 
2 weissmachsakh. 
I Penckh dararuf die Tigl stehu. 
r Kolschaufl. 
5 H, zerstossen Kreiden. 

12 alte geprauchte Tigl. 
}5 Kuefen Salcz. 

Bei r 5 ffi weinstain. 
I alte Holczhaggen. 

Mer im Gwelb da man 
Ein Kupherner Kiirndtkessl. 
Ain Alder zerprochener Tise~. 
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schaidt und 

L. s. 
Tobias Gebhart, 

Míinczmaister. 

II. 

zimentiern tuet. 

r 6 r r, 2 3. li s top ad u. I n ven t á ř bu d ě j o v i c k é min co v
n y. (Praha, Archiv Ministerstva vnitra, MM 5, 27, IV.) 

Inuentari und Verczaichni.is alles vorhandenen Miinczzeugs bey Irer Kun. Mt. etc 
Miíncz zu Budweis, was in ainen und andern befunden worden als volget. 

In der Miincz oder Schmitt Stuben. 
14 Miinczampas, 7 leedig und 7 in die Ziestenstčickh eingeschlagen. 
r 5 Queczh.ammer guet und boes. 

2 Pflockhhammer. 
3 Vorschlaghammer zum Pregen. 
8 Beschlaghammer. 

r 1 Beschlagzangen. 
3 Claine Praghammer aus der Faust. 
1 Stiickelscheer auf Taler. 
3 Benembscheren auf Taler. 
3 Stíickhelscheren a.uf Claingeldt. 
r Spaltschere. 
4 Guete Giespi:igen. 
3 Alte schlechte Giespčigen. 
8 Zaínhackhen. 

26 Fasshčilczer auf Prob und Cleingeldt. 
4 eiserne Leichter. 
6 Feri. 
1 Marckhwag. 
4 cleine guete Benembwagleín. 
5 Stiickh Richtpfening. 
4 Queczschaln von Kupfer. 
r Morser von Glockhenspeis sambt dem Staffel. 
3 Benembpenckh sambt den bafeln. 
r Stiickheltischel. 
4 Hiílczerne Stuel. 
2 Hiílczerne geflochtene Sesseln zum 
5 Khisten. 
5 Alte Quecztíichen. 
2 Zinerne Kannen. 
I Zinern Salczfas. 
I Eiserne Prechstangen. 
I Eisem Keul. 
r Eisernes Mčiserle. 
r Cleines Hammerle. 
2 Locheisen zum Hammerstilaufschlagen. 
2 Gieswandlein, dat eine mít Eisenraifen. 
2 W asser Kannen. 
I Queczfass. 
2 Schleifstain mít eisern W ellen und r Horn. 
2 Peckhen mít Pargeme. 
2 Tisch mít einer Schubladen. 
r lerdige Panckh. 
1 Tafel die Calender drauf zu machen. 
I grosse Handtsteg. 
r cleine Handtsteg. 
r Hackhen oder Ax 
2 Schmidtmesser. 
r Beiszang. 
r Holczraschpel. 
I Grosser Pehrer. 



r Hiilzerne Ahmer zu den Wagen. 
2 Handttiicher. 
r Weismachschwamb. 
7 Hammerstil. 

r r Setczpretter. 
Hainczerpanckh. 
Hiilczerne Farth 

r Schwacz Kreucz zur komb. farth. 
2 Hiilczerne Richtschwert. 
3 Zíesen. 
5 Pregfasle. 
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I n d e r G 1 i.i e e h s [ t] e n n e b e n d e r S c h mi t t s t u b e n. 
3 grosse eiseme Gluephannen guet und boes. 
4 kupferne gelochte Miinczpeckhen. 
4 kupfeme Meltern. 
r kupfern Weísmachkhessel. 
2 Grosse eíserne Ring und 3 fiies. 
r eiserne Zaing [ a J bel. 
2 eíserne Kliiften. 
r eiserne Kraln. 
r eiserne Schaufel. 
r alt Handt oder Plaspalgel. 

u Hiilczeme Moltem. 
2 Hiilczerne Leschzueber. 
r eíserner Stelkral. 
r Hiilczerne Kohlschaufel. 
r Kohlkaíder. 
r Fiilfesser zum Koltragen. 
r Ofengabet. 

I n d e r C a n z 1 e i o d e r S c h r e i b s tub e n. 
r grosser eíserner Khasten. 
r eisener Kasten etwas klainer. 
r hiilczerne Truhen. 

Kasten mit 2 Schubladen under der Wag. 
r Langer Schreibtisch mít 2 Schubladen. 
2 cleinere Schreíbtíschel mit Schubladen. 

W a g e n u n d G e w i c h t. 
2 grosse Silberwagen mít messen und kupfernen Schalen. 
2 cleín Marckhwagen mit messenschalen. 
2 messerne Stockhgewicht, iedes auf 5 5 Mr. 
r Stockhgewicht auf 44 Mr. 
r Stockhgewícht auf 33 Mr. 
r messern eingeseczt Gewicht auf 32 Mr. 

M i.in c z e i s e n. 
2 Stockh . } 
3 

Obereisen auf gancze Taler~ 

I Stockh · l auf halbe Taler. 
r O. eisen J 
I Stockh · l auf Orts Tater. 
r O. eisen J 
1 Stock und eisen auf Raitpfening. 

Ober dise sint noch allt verschlagene Stock und Miinczeisen vorhanden ungefchr 7:Í 
Centen. 

r2 grosse Miincz oder Giestigeln. 
21 mittelmessige Giestígeln. 
I 5 Giestigeln wieder cleiner. 
4 cleine Secztígelein. 

lm Gewolb neben der Schreibstuben. 
I langer Tisch mít 2 Schubladen. 
r Hiilczern Lange Truhen. 
r Kupherner grosser Padtkhessel. 
2 Miinczampas, ainer ohne Pefín. 

In der Giesoammer. 
2 grosse Drengenhammer. 
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eiserner Dreyfues und Ring zu cinem Windtofen. 
eiserne Giespanckh und Plech. 

r Vorsen Plech. 
1 eisner Morser. 
2 eiserne Einseczlefeln. 
I grosse eisrne 
3 Gieszangen. 

weite Zang zum Silberdrengen. 
3 eiserne Stuerczen. 
r eisern Kernhackhen. 
3 Kluften darunter 2 clain und alt. 
r eisern Schrottmaissel. 
I gedoppelter Blaspalckh. 
1 kupferne Queczschaln. 

22 Stiick Eisen untern Giesofen, so zimblich verprent und weckh gesindert. 
I m M i.in cz ho f. 

2 kupferne Wasseremer an cinem eisernen Sail im Prunnen.2) 

Dieser vorbeschriebene Miinczzeug, so auf der Heren Directorn und Cammerrath im 
Kunigreich Behaimb genedigen Beuolch durch uns nachgeschriebene Commissarien eingeczo
gen, ist ausser der sieben in die Ziesten eingeschlagenen Ampas aller in ein wohnerwartei
gewolb zusamben gelegt. Und der Schliissel den gewesenen Miinczmaíster, Herrn Christofen 
Mattighofer von Sternfels in Handen gelassen werden, allein zu dem und wann auf der 
Cammerbewilligung zum Pragerischen Miinczambt etwas abgefordert wiirde, er solches 
iiberschickhen khonne. 

Actum Budtweis den 23. Nouembris A0 r6ir. 
L. s. L. s. L. s. 

Hanns v Stekl, 
Berckrath. 

L. s. 
Chr. Mattighofer 

Na poslední stránce: 

Benedict H uebmer 

L. s. 
Daniel Glasperg, 

Perckmeister zu Tabor. 

Valentin Schutner, 
Oberperckmaister. 

L. s. 
Matthias Kulle, 

Perckmaíster. 

Budweisisch Miinczinuentari uber den vorhandene Miinczzeiig, so sích bey Einstellung 
der Miincz daselbst A0 6rr den 23. Nouembris befunden. 

III. 

I 6 4 9, 1. září. Inventář já c hy m o v s k é m rn co vn y. (Praha, 
Archiv Ministerstva vnitra, MM 5, 89, 2.) 

Na obálce vpředu: 
Inventarium des Miinczgezeugs und Hausraths wie der am ersten Septembrís A. 1649 

i,m Kay. May. Miinczhaus zu St. Joachímbsthal befunden worden. 

Text: 
Inventarium des Miinczgezeugs und Hausraths bey der Rom. Kay. etc auch zu Hungarn 

und Boheimb Konig. May. unsers allergnedigisten Miintzambt in St. Joachimbstal auf 
vorgehendes Ihrer Kay. May. Oberambtsverwaldters Edlen und Ehrnesten Herrn Johann 
Jacob Kiitners Ambtsdecret, was sich nach dem Inventario, welches bey Zeiten des gewesten 
Miintzmeisters Herm Georgi sic] Steinmiillers aufgerichtet, dessen Datum der 5. Julii A. r62I 
(welchem Herr Dauídt loch Miintzverwaldter succedirt) anietzo durch uns hiedurch 
deputirte als Herm Friedrich Schauben, Ambtschreibern, Johann Freystein, Miintzquardein 
und Christopf Bergem Schmitmeister den I. Septembris Endes benandten Jahrs befunden, 
specificirt und verfertiget worden. 

In der Miintzambtsstuben. 
3 grosse Wagbalkhen mít íhren zuegehorig Mesingenschaalen, dauon eine in das Brenhaus 

gehorig. 
4 taugliche Marckhwagen. 
r holtczeme Geldttrage. 
2 lange Waagtaflen. 

2 ) Af. sem je inventář psán jednotně. Ostatek s podpisy je psán jiným inkoustem, 
zřejmě komisí na místě. 



I Sehreibtiseh mit einer griinen Deekhen. 
1 Kastel darein Probgrosehen zuelegen. 
2 Sitzstiile. 
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1 gros Marekhsehlos vor die Miintzstuben. 
bleehener Triiehter zum Geldteinfasen. 

1 eisernes Giitter in dem einheitzofen. 
1 grčiszer Giitter von Holtz, griin angestriehen. 
1 gros Blindtsehloss am Sehreibthiir. 
2 eingeseezte erfurdisehe Marekgewiehte, eines von 32 Marek, <las andere von 64 Marek. 

Die Giiestiigel sein aufgangen. 
I n d e r A 1 m e r b e y d e s S e h m i t m a i s t e r T r u e h e. 

7 Sti:iek auf weise Grosehen. 
2 Sti:iek auf kleine Grosehen. 
6 Obereisen auf weisze Grosehen. 
3 Stčiekh uff Halbe Thaler. 
3 Obereysen-uff kleine Grosehen. 

37 Obereysen uff gantze, halbe und Viertelthaler. 
I n d e r A 1 m e r b e y d e r S i 1 b e r w a a g. 

2 Sti:iekh uff gantze Thaler. 
I Stoekh uff Ortsthaler. 
2 Sti:iekh uff weisse Pfening. 
I Stockh uff Raitpfennig. 
2 Dopeisen uff W eispfennig. 

10 Stčiekh uff 1:V. und 1/ 4 Thaler. 
Miintzeisen in ainer Almer bey dem Fenster 
i n d e r f o r d e r n A m b t s t u b e n. 
Von vorigen 1 3/ 4 C. Stoekh und Eisen ist noeh etwas vorhanden meistenthcils aber 

verbraucht worden. 
G e w i e h t e. 

64 Marckh, 60 Mr, 24 Mr, 20 Mr, 12 Mr. 
Mehr 64 Mr eingeseezt wiener gewicht. 
Von den zwo eisernen rothen Truehen zuem Gelde ist noch eine gancz, die andere 

wie die andern abgehanden Stiiekh, von fein des Volckhern, Theils zersehlagen, theils weg 
genomben worden. 

I schwartz eiserne Truhe, braucht der Schmitmeister. 
r Zinnern Handtfas. 
r Steinerner Sehreibtiseh eingefast mit 2 Schubladen und emer Holtzerner Deckhen, 

darauf man schreiben kann. 
Helleparthen. 
grose lederne Geldtbiiche. 
lm Gewolb hei der Miintzambtstuben. 

I grose Truhen mit Eysen beschlagen. 
r eiserne Rorenboiirte oder Rabiger. 

Item ist in der fordern Stueben ein Repertorium, darinnen die Stockh und Eisen von 
dem Janischen Erben erkauft, dabey ein Inventarium haben sich abe~ in A!JZohlen. befun_den 
in allem 59 Stockh und 5 5 Obereisen. Item 8 Stockh und 8 Obere1sen, s1ckhet s1ch kemes 
zuem andern. 

In der G i es ca mm e r. 
2 kupferne Baden, ein groser und ein kleiner. 
3 gelocherte kupfener Weismaehbeckhen. 
3 Warcz und Spitzangen. 
3 Gieszangen. 
I grose Feuerkluft. 
2 kleine Klueft. 
r eyserner Riirhackhen. 
r eyserne Schaufel. 
8 eiserne Giesbogen mit Schrauben. 
r eiserner Morser sambt Stoffel und Deckhel. 
2 Giesofen beschlagen. 
2 alte eiserne Giesbankhe zum Thalern. 
r eiserner Drejfues sambt 6 Eisen, darauf der Giesofen stehet, mehr 2 Paar Trolln, 

darauf der Giestiigel stehet. 
r Hiilzelner Stockh mit ein Eisenraif und Plattn. 
2 eiserne Seczloffel. 
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I weismachofen mit ein Eisenraif und etliehen Stangen darauf <las Holcz lieget. 
2 Gieswannen. 
2 Sehoffelein. 
2 W asserkannen. 
1 Helleparthen und ein Spies. 
I Mesinge Spriitzen. 
2 Hiiphen. 

I 5 Stiirzen und Tiegelfiiese. 
x 5 Naglein und Schopftiigel. 
4 alte Schrotmersel. 
r groser Priischel zum Silberdrengen. 
I Hammer, damit man die Zangen richtet. 
I eiserner Rayf zu ein Gieswannel. 

ro Querzschhammer [sic] . 
1 Praghammer. 
8 Plattenhammer gros und klein. 

16 Beschlagzangen. 
I eisernes Giitter in den Einhaizofen. 
2 Plackhammer. 
2 Hammer zum Vorsehlag des groben und kleinen Geldes. 
8 gros und kleine Stiickhel und benambseheren des Geldes. 
I eiserne Prechstangen. 
4 grose und 3 kleine kupfermuldern. 
2 kiipferne Querzschaalen [sic]. 
I Kriilhau und ein holczerne Trag. 
3 Benembwagen. 
2 Marekhwagen zu Aufziehung der Gelder. 
4 kiipferne Geldtbeekhen. 
8 eiserne Stockhleichter zum Giesen. 

44 fasholtzer. 
I Pragfell. 
I Querczfas [sic]. 
2 Querczschtiicher [sic]. 
2 Pagament Siebe zum W eispfennigdurchsehlagen. 
9 Zysen sambt ihrem Eisernriigeln. 
5 Voszlein zuem versehlagen mit Eisernraifen. 
3 Zainhakhen. 

In der Gluekhcammer. 
2 Pfannen. 
I Gliiestockh. 
r Silbergabel. 
I Kliift. 
r Leschzueber. 

Ob e n uf n S a a 1 z w i s che n den St u b e n. 
I langer Spies und vier Helleparthen. 
2 messinge Spriitzen in Miintzhaus vorhanden und zwo sem ms Zehenthaus kommen, 

alda zuebefínden. 
I Tisch, zwo Schrothhackhen und ein achorner Tisch. 

In der klein Stueben herueber. 
r langlichter Tisch. 

groser Hengleichter. 
I Spanbett in der Cammer darneben. 

I n d e r E r c k h e r S tub e n. 
2 Tische. 
I Tische [ !] in Schreibstiieble. 
I grose Almer mít 16 Schubladlein. 
I grosser messinger Hengeleiichter. 
I Schrankh in die Mauer gemauert mít 4 Thiirlein, 16 Schiiebekastlein und dreyen Fachen. 

eingefast Bret zur Lastafel. 
eiserner Leuchter. 

I Lichtscher. 
I Farth. 
I Sandtseiger von 1/, Stundt. 
I Mesinge Spriitz ins Miinzhaus gehorig. 
2 Plach mít Buckeln darin man die Proben ausgiiest. 



4 Mersel zum, Pleyschrotten. 
I Papirscher. 

In Probierktichel. 
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r alter nunmehr niemmertauglicher Probierofen. 
r zwayfacher Plasbalg. 
I groser Mesinger Morsel sambt den Stassel. 
4 alte eiserne Kl ueft. 
1 eisernes Kriickhd. 
4 alte Riihrhackhel. 
2 Zangen damit man die Tiiegel heraushebt. 
I alte eiserne Schaufel. 
r Ofengabel. 
2 Flaschen in der Cammer.3) 

I n v e n t a r i u m d e s G w a r d e i n z e u g s u n d P r o b i e r r i s t u n g so bey 
mein Johann Freystein Abtrett und Ubergebung Herrn Dauid Konner den rr. Octobris 
Ao 1649 in der Gwardeinstuebencammer und Zugeherung allenthalben befunden worden. 

I n d e r C a m m e r n e b e n d e r G w a r d e i n. 
90 alte nunmehr untaugliche Probiermuffeln zum Theil in der Stuben. 

2 dammeme Breukriig. 
ro eiserne Ausschlagmeissel. 

3 alte Probierofen. 
5 alte Sieble. 
2 alte Plasbalgn. 
4 alte eiserne Ll:iffel zuem Kuegelgiiessen. 
I Silberbrenmufel. 
7 eiserne Kuge[llform gut und bos. 

Abdrukhzangel. 
grose Wag samb Mesingschaln. 

I Mesinger aufzueg zu einer Marckwag. 
kleine aufznegel aufn Seinbs in Lauter. 

3 holtzerne Capelnschlagel. 
r Probiergehaus. 
r lange Tafel oder Tisch. 
I griine Almer. 
r eiserne [r] Morsel. 
1 eisernes Korbel zum Goldtproben. 

In der Gwardeinstuben. 
1 Hammer zum Silberschlagen. 
r Polierter Ambos. 
r Kastel darinnen 5 alte Probierw[a]gn. 
r Aufziehwag in einer Schachtel. 
1 kleine Marckhwag. 
3 Stahlene Feilen. 

ro englische Capellenfuetter iiber der grosen Wag. 
1 Ein Schmidtschehr. 
r Peiszang. 
r Schabmesserle. 
r eiserne Zang das man die Sti.ickhlsilber damit abki.irht. 
r Stiickelscher in der Cammer. 
r Quartzscher. 
1 Anschlaghammer. 

klein Hammerle. 
Ambos. 

4 Ziementpiichsen. 
r Kastel, darinnen Ducaten, Cronen und Reinischgewicht abgetheilt. 
r groser Tisch alda. 
2 Dreyfi.issige Stuel. 
2 schwartzn Schreibtafeln. 

I n d e r g r o s z e n C a m rn e r. 
r langer Tisch mit zehen Schueblein. 

gros gelbes Himmelbeth. 
Roth beschlagener Kasten. 

3 ) Odtud at po vardajnský inventář je stránka prázdná. 

In der KucheL 
I Brather[ d]. 
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r Tíschle ohne Schubladen und ein kíein Tischle. 
2 Topfbrett mit gi.ietter Thiirlein. 
I Speisalm [ er] mit verschlosenen Giietter in dem Speisgewolbe an der Kuchel. 

In der Stuben uber der Schmitten. 
Tisch. 

1 Tafel, liegt aber uffen Boden. 
I gemauerte Almer mit 5 Schubladen und drey Fachen, sambt den loden mit Sch[l]osern. 

gros gemahlt Himmelbeth mít eínem Schnebbetlein in der Cammer darueber. · 
H í n d e n i n k I e i n e r S t i.i b l e i n. 

I Tí~ch, cin bretgestell uber der Cammerthuer und eín schlec1:tte [r] Giesalmer. 
Le1sten [?] mit Holtzernnageln und eín klein Faulbettel. 
O b e n í n a i n e r s o n d e r I í c h e n Ca mm e r. 

4 Lehnbenckhe guet und bos durcheínnander. 
I m_ P r o b í r s tu e b l e u f m G a n g. 

I klem schwartz Schreibtischlein. 
I klein doppe!t Blasbalgel zum Probíren. 
I Probirofle. 

I n d e m M ii n t z h o f e. 
2 Stangen mít lidem Wasseraymer allenthalben 28 zuebefínden. 
I Ambos zurn Silberdrengen. 
3 Fiilfaser zuem Kholentragen. 
I neu beschlagener Wassertrag und zweue alte. 

I m E i n g a n g d e s H a u s e s. 
2 lange Fahrten. 

I m u n d e r n .G e w éi I b d a r n e b e n. 
r Geldtstockh. 
2 Kantner und aldt eysen zue einem Ofen. 

I2 holtzerne Pragstockhe. 
2 Ambas. 
3 Pragstockhe von Eysen. 

I n d e r W a r d e in s tu b e n. 
Was in derselben allenthalben vorhanden, ist dari.iber von Herm Frevstein ein absonder

liches Inuentarium dem Mi.intzprobirer Herrn Dauidt Kéinner iibergeben, dauon ein Exemplar 
Herrn Oberambtsverwaldtern zuegestellet. 

In der Badstuben. 
3 Schulitzbankhe. 
2 Fenster. 
I gros kupferner Einhaitzkessel. 
r kupferne Badewanne. 
r Tischle in Abziehestiieble. 

I m G e w o 1 b g e g e n d e r B a d s t u b e n. 
2 grosse Fasser. 
I gantz eiserner Ofen. 
2 Tische. 

ro ziehwerck zuer Miinczdruckerey. 
I s t s o n s t m e h r h i n u n d w i e d e r p e r h a n d e n. 

I gros eisernes Gatter im Ofen der Erckherstueben. 
r Schliffstain. 
I feyner Haackhen. 

I m Pf e,r .. d·s ta 11 u n d u n der n Ke 11 e r. 
r Haberkasten, 2 neue und 2 alte Kandtner und vier Kandtner im aussern Keller. 

V o r d e m M ii n c z h a u s. 
r Wasser Potting. 
r eiseme Feuerphan. 

Na obálce vzadu poznámka: 
Visitation des Miintzhauses sambt dem Inuentario. Lit. K. 



EMANUEL HAUNER: 

PREMONSTRÁTSKÉ MEDAILE, JETONY, ZNÁMKY A 

ODZNAKY BÝVALÉ ČESKOMORAVSKÉ CIBKABIE. 

První pokus o soupis. 

(Tab. IV. a V.) 

I. 

V roce r932 pojal jsem myšlenku, že sepíši veškerý numism~.tický a jemu 
příbuzný materiál, odnášející se k premonstrátskému řádu v Cechách a na 
Moravě. Viděl jsem, že veliká jeho část zůstane mimo rámec Přibilova »Sou
pisu československých svatostek, katolických medailí a jetonů«,1) a k práci 

k / d v 1 bl/V/ ' · ' ' V/ • kl d 1 v 'd N mne ta e po necova o 1z1c1 se osnnste vr,roc1 smrti z~ a a~e e ra u sv. .o:~ 
berta, k němuž se na rok 1934 konaly pnpravy. K zakladmmu souboru, JeJZ 
sepsal Bedřich Přibil, poskytla mi hlavní přírůstek sbírka pana Ignáce Ta
barky z Rymice; dále jsou tu nové objevy, nové ražby a t~ké dosti četné 
zprávy, nasbírané z numismatické literatury. Odklad s publikací práce byl 
jenom prospěšný, ježto mi časem přibylo hodně nových poznatků k Úpravě 
.a vysvětlivkám; přesto nazývám tu!tO práci jen pokusem. - Pouhé srovnání 
mých popisů a poznámky k nim, dále výčet mých kusů, shodujících se s pří-
l v / • / PV'b'l k/ v v 'd h / k / / s usnym1 mrsty u n 1 a, u aze, ze neJ e o pou e opa ovam. 

2. 

Tento pokus o sepsání českých premonstrátských medailí, jetonů, známek 
a odznaků, jež vznikly přímo v prostředí. premonstrátského řádu nebo mimo 
něJ. ale v něi' akém poměru k němu, nelze označiti za soupis náboženské me-

, V V / k 1 k l' k' V h 1 p. • dV/ V•V/ daile presto, ze jde o kusy seskupene o em a;to 1c e re o e .. _rot1 nve1s1mu 
pojetí pokládám za nutn~ přesn1ě r1:zlišiti

1 
nábožensk?.u _meda1h? tedr: před~ět 

odnášející se ke katolickemu nabozenstv1 a kultu, c1-h devot10nal11, od cir
kevní medaile, jež má vždy r~z histori~kf (pamětní)_, ,b1!ď os~bní ~ebo věcný 
neb místní a jestě mnohem vice se odhsuJe od medaili, Jeťonu, znamek a od
znaků, jež jsouce nějak poutány k některé náboženské neb _církevní instit~~i1 
nemají povahy ani náboženské ani církevní. V tomto soupisu tedy ,lze na11t1 
všechny tři druhy, jež snadno lze rozeznati dle obrazu, legendy a účelu. Co do 

' k · N b ·' 1 v 'h " ' d obsahu týkají se zde popsane usy ne1en sv. or erta a Jim za ozene o ra l: 
řeholních kanovníků premonsitrátských, řádových světců spolu se zemskými 

v' d / h h / o kl / v o 'd ' v1 o v/ d d 'l . t' la y 

Patrony ra ovyc c ramu asteru a res1 enc1, cenu ra u, u a os 1 a s v-
' I f • ť k ' h 1 k f I k I h • V ·k / h ·b v. / ností poutmch m1st manans yc , a e ta e cir evmc 1 svets yc oso , vec1 

a dějstev, jež jsou v příčinné souvislosti s premonstrátským okruhem (na př. 
distribuce viktualií., odměny, upomínky). 

Všechny ,tyto druhy těchto ~ovo~ých pam.á~ek, jsem roztřídil_p_?dle klá
šterů k nimž patří buď bezprostredne nebo af1hac1, nebo dobou Je;1ch zalo-

' kd V• •V/ V/d//Vh dd 1l 0
' V•dVlktVne' žení, ežto pn vmtrn1m uspora am tec to o 1 u Jsem se pn rze s u ec 

chronologie nebo odhadnuté doby
1 
v~niku sep~anýchvkusJ. v , 

Přesto, že jsem shledal po sb1rkach a v hterature vsechny .mne dostupne 
kusy, přece jsem přesvědčen, že tento soupis bude lze d?plmt.1 nově nalez~
ny' mi a dosavad nepoznanými, hlavně lidovými medailkam1 (agnuskam1), 

yd V kl/V O f I ·h I 
V k k' h jetony a odznaky. Vz yť pocet asteru, ar, poutnic m1st ces omoravs yc 

1) Vyšel první díl v Num. 
a 1938; oba díly samostatně jako 

r. VII., 1931 a druhý díl tamtéž r. XIII. a XIV., 1937 
otisky. 
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premonstrátů byl do roku 1784 ( doby to osudného ru.šení klášterů) mnohem 
hojnější riež nyní, takže lze předpokládati i nové objevy. byly tehdy 
v oblasti Českomoravské cirkarie zrušeny tyto kláštery: Doksany, Chotěšov, 
Milevsko, Hradiště, Louka, Zabrdovice a mnoho k nim příslušných míst; 
a českomoravská cirkarie před 24. březnem 1781 (kdy místo ní byla zřízena 
rakouská kongregace premonstrátských klášterů) zahrnovala též kláštery 
v sousedních zemích, jež, ačkoliv jsou mimo rámec mé práce, měly k našim 
vždy určité vztahy. 

Ma;teriál, jejž jsem popsal podle originálů, jest z těchto sbírek: 
1. Zemského musea v Praze, 
2. Zemského musea v Brně, 
3. Městského musea v Písku, 
+ Královské kanonie premonstrátů v želivě, 
5. pana Ignáce Tabarky v Rymici, poha Holešov (Morava), 
6. t pana Bedřicha Přibila v Praze, 
7. pana Karla Chaury v Praze, 
8. pana Josefa Sojky v Praze, 
9. z mojí vlastní. 

Ostatek je popsán podle záznamů v numismatické literatuře, případně 
podle vyobrazení, kde byla připojena. Jsou to spisy: 

I. J. Ap p e 1, Repertorium zur Miinzkunde des Mittelalters und der neueren 
Zeit. Wien 1820-1829. 

2. K. Do m a ni g, Die deutsche Medaille in kunst- und kultur-historischer 
Hinsicht. Wien 1907. 

3. (Edu ar d Fial a), Beschreibung der Sammlung bohmischer Miinzen 
und Medaillen des Max Donebauer. Prag 1889. Zkracuji: D. 

4. J. Horský, Sammlung s. Miinzen und Medaillen der osterreichisch
ungarischen Monarchie. 1910. 

5. W. K i 11 i a n, V erzeichniss der ausschliesslich bohmischen Miinzen- und 
Medaillen-Sammlung. Wien 1858. Zkracuji: K. 

6. L e o K u n c z e, Systematik der W eihemiinzen. Raab 188 5. 
7. Jo se f Mare Š, Václav Jan Seidan a jeho dílo. Num. Čas. X., 1934, 

str. 84-145. Zkracuji: M. 
8. Medaile v zemích Českých. Praha 1924. Zkracuji: MZč. 
9. (Heinrich Otakar Mihner, Josef Neumann), Beschrei

bung der bisher bekannten bohmischen Privatmiinzen und Medaillen. 
Prag 1852-I870. Zkracuji: M. N. 

10. Jo se f Neumann, Beschreibung der bekanntesten Kupfermiinzen. 
Prag, 1858-1872. Zkracuji: N. 

I 1. A. von Obst, Uber Gnaden- oder W eihemiinzen. Mittheil. d. Oest. Ges. 
f. Miinz.- und Medaillenkunde. I., 1905, Wien, str. 52. 

12. A. L Pach in g e r, Medaillen von Peter und Paul Seel. Miinchen 1904. 
- Zkracuji: Pachinger-Seel. 

I 3. A. L. Pach in g e r, St. Bernard auf Medaillen. Mittheil. d. Bayer. Num. 
Ges. Miinchen, 1914/1915. 

r 4. B e d ř i c h P ř i b i 1, Soupis Československých svatostek, katolických 
medailí a jetonů. Num. Čas. VII., 1931 a XIII./XIV., 1938. Zkracuji: 
P. (Kdekoliv za zkratkou P se vyskytne ěíslo s hvězdičkou, značí hvěz
dička vyobrazení v uvedeném díle.) 

r 5. L. W e l z 1 von W e 11 e n h e i m, Verzeichnis der Miinzen und Me
daillensammlung. Wien 1844/1845. 



17. 
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E d u a r d F i a 1 a, Collection Ernst Prinz zu Windischgratz. Prag I 8 9 s 
1917. - Zkracuji: Wz. 

Annales Strahovienses. Rukopisné zápisy o vnitřnlch i vnějších dějích 
strahovského kláštera od XVII. století; jsou uloženy v archivu kláštera. 

3. 
Pokládám za potřebné - hlavně pro sběratele - připojiti několik po

učení o ikonografii a epigrafice premonstrátských medailí. 
Svatý Norbert, jenž založil I 120 řád řeholníků premonstrátských (v Pré

montré ve Francii), přijal prý z rukou Panny Marie bělostné roucho, jímž se 
měly odívati jeho řeholní družiny. Toto vlněné roucho pozůstává z tuniky 
čili suknice, splývající až k zemi, zpředu zapjaté knoflíčky; přes ni se klade 
pruh téže látky, opatřený uprostřed otvorem pro hlavu, a nazývá se škapulíř; 
opasek čili cingulum jest dlouhý pruh stejné látky, jímž se přepásává vrchem 
škapulíř i tunika. Do ch6ru (k hodinkám) oblékají premonstráti rochetu z bí
lého plátna, přes níž kladou profesové (členové vázaní slavnými sliby), kněží 
i opati kápi či mozet (krátký pláštík, spadající asi k pasu a vzadu opatřený 
drobnou kapucí) z bílé vlněné látky; v zimě halí se, jdouce do ch6ru, v dlouhý 
soukenný plášť bílé barvy, zvaný superpelliceum. Jde-li se však slavnostně 
v průvodu neb k svátečnlm hodinkám, kladou si kněží a prof esové přes 
ramena koži~inové pláštíky či kanovnické almuce; na hlavu si kladou kněží 
bílý biret a všichni si obouvají bílé stfovíce. Opati liší se od ostatních členů 
řehole pileolem, pokrývajícím temeno hlavy, pektorálem, t. j. visutým ná
prsním křížem, a prstenem, navlečeným na prsteníku pravé ruky; při 
ních obřadech užívají pontifikálií, ,t. j. tunicely (jakési dalmatiky, navlečené 
přes albu, ale pod mešním ornátem), mitry a peda. 

Svatého Norberta spatřujeme na medailích ponejvíce v rochetě a mozetu, 
na položeno pallium; na hlavě má většinou mitru. V jedné ruce po
zdvihuje monstranci se Sanctissimem, v druhé třímá misionární kří'fovou hůl 
o dvou příčních břevnech; někdy mívá i olivovou ratoles,t; také oděn 
mešním rouchem a starší medaile ho zobrazují v boji s drakem o třech 
s lidskými hlavami. 

Všechny tyto přímětky jsou vlastně symboly a atributy tohoto 
Oděv, rocheta a mozet, osvědčují Norbertovu příslušnost k 
založil, mešní jeho kněžství, pallium a mitra jeho hodnost uutlél!e!J 

ského arcibiskupa a primase německé. Monstrance se svatou 
rukou jest mluvícím symbolem veškeré jeho životní činnosti, 
a rytířského obhájce vtěleného Slova Božího, přebývajícího 
muto symbolu se připojuje i symbol trojhlavé saně, jejíž jedno ve 
oděvu a hlava představuje antverpského Tanchelma, zneuctÍvajícího 
skutkem i učením Nejsvětější Svátost Misionární křížová hůl vy-
jadřuje jeho misijní apoštolské cesty Francii, Belgii a Německu, k nimž mu 
dali svolení papežové Gelasius II. a II. A olivová ratolest připomíná 
Norbertovu činnost císařství s papežsr-vím za Lothara II. a Innocence 
II. Některé tyto přívlastky jsou vyjádřeny zkratkami v opisech medailí, na 
(č. 8) A: MA: A: AP:, jež znamenají Archiepíscopus Magdeburgensis 
verpiae Apostolus, t. j. arcibiskup magdeburský, apoštol Antverp; nebo (č. 37) 
S : NOR : CA : PR . F - V : A . MA : G : P. PA : , jež třeba čísti Sanc
tus Norbertus, Canonicorum Praemonstratensium Fundator, Archiepiescopus 
Magdeburgensis, Germaniae Primas, Angelus, což znamená: sv. Norbert, 
zakladatel kanovníků premonstrátských, arcibiskup magdeburský, primas Ně
mecka, anděl (zvěstovatel, posel) míru. 
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N~tno tu u_Pozorniti i na premonstrátské názvosloví, pokud se vyskytuje 
na n:~1c~ med

1
a1lích. !tád sám ve sta~é literatufe ~žívá mnohých přívlastků, 

na ~r. ?elost~y (c~nd1d;1s, cygneus, mveus), vynaty (exemptus), t. j. z pravo
moci d1ecesmch biskupu, a pod. V tomto soupise vfak setkáváme se buď jen 
s prostým označením orv1'? praemonstrate1;1sis (č. 1 I), nebo S. ET CAN. ORD. 
PRA~MO~STR,A J·, c1h: sacer et cand1dus ordo praemonstratensis, t. j. po
svátny a belostny rad premonstdJtský ( č. I 9 ). 

Premonstrátská sídla nazývají se jednak kanonie (č. 32 č. 79) J·ednak 
v kl, v ( • ) v v l , ' ' proste astery monastena , na pr. c. I 9 a e take ecclesia (kostel chrám) 

· k d v d 0 d v ' 1 1 • ' ' p o na me . c. 32, a to z uvo u, ze premonstratsky kostel ;est hlavní a 
' 'd ·l / b d k v d 'h v 'b k ' o / prv1J; si e m u ovou az e o pn yt u premonstratu. Nazvy naších nej-

s~ars1ch premons~átských klášter& Mons Sion (Hora Sionská) pro Strahov, 
Siloe (Pramen Siloe) pro Želiv, Mons Olivetus (Hora Olivetská) pro Lito-
1;11yšl připomínají poutní vzpomínky biskupa Jindřicha Zdika ze Svaté Země 

V 1 V d V/ l • dl V > Jen.z v as1;ne o nas1 v ast1 uve novou tehdy reholi. Pokud jsou tu medaile, 
naJdeme 1 ::míněná symbolická jména (č. 19). Také nejslavnější poutní místo 
premonstrátského řádu nedaleko Olomouce má svoje zvláštní názvy s nimiž 
se setkáme na medailích: MONS PRAEMONSTRA TUS t. j. Ho'ra Prae
monstrátskf, (symboli~ky vlas~ně co by předem ukázaná, předurčená, kterou 
Matka Bozi si vyvolila), v hdové mluvě SV. HORA U HOLOMAUCE 
HEIL. BE~G BEY OLMUITZ (č. 65); obecně se však ustálil lidový výra~ 

KOPECEK U OLOMOUCE (č. 68 a 75). 
Jest zapotřebí t~ké pon,ěkud r~zuměti premonstrátským titulům a hod

nostem. Název dommus (pan) v titulu dominus praemonstratensis příslušf 
řádovémµ generálu, ačkoliv oslovení dominus přiznává se též všem členům 
řádu. ~ojnč s~ příkládali ; titulatuře všichni. bez rozdílu označení frater 
(b.ratr) 1 canomcus (kanovník). Na medailích nalezneme poneJ'více tituly hod-

" o pv d ' kL(V o k • no~taru. r~ staven; J,,;1.Steru., po ud ne3de o praeposit~ry (probošství) neb 
p~10raty jpr~v?rs},v1) rna J; :;a~ev }bbas ,(~pat, vlastne otec), k němuž se 
nekdy pnpOJUJe c1shce, oznacu31c1 poradove císlo opata od založení kláštera 
1;a př. na Zeidlerově medailí č. 19 ABBAS LXI, nebo na Václavíkově medaili 
~· 32 LVI.. A:'5BA. Mnohdy opati téhož kláštera, jsouce stejného řeholního 
Jména, rozhŠUJÍ se Že připojují k němu pořadové číslo svého nástupnictví· 
n~ př. nva med. č.1 19 _HIERONY~IUS _II. ZEID1:,ER, ježto jeho předchůdc; 
predv?v,e11;a .sty }ety, J_er~nym z Hir~ha1mu ?Yl Hieronymus I. K titulu opata 
se pndava 1 mrstm Jmeno opatstv1, na pr. ABB. SION. (Abbas Sioneus) 
uč. 2G, ABBA. GRAD. (Abbatís Gradícensis) uč. 32, ABBAS TEPLENSIS ET 
SPEINSHARTENSIS u č. 82. Opatové klášterů, z nichž kolonisací vznikly 
nové k!~šte

1
rní f~n~a~; ne~? k ni~ž byly při_Pojeny jiné klášter>': buď .obnovou 

neb <1:f~hac1, vyJadruJr s_VUJ pomer k mm titulem otce-opata, Jak vidíme na 
m~da1h Č. 32: EC~1:,-(e~1ae) CSOR.(nensis) 

1
ET TYvRI.(ensís) P.(ater) ABBAS 

PER.(pe!:ius ~- M~~h v~~k opat ;?,h~ 
1 
ktereho klastera v příslušném okrsku 

(p~ovmc~1, c1r~am), ~eJakou. vrss1. rad~vou hod~ost, ne~mí to chyběti ani 
V Jeh? t1tulat;1re. Z te~hto d1gmt, Jako JS(_)l! ~a pr: generalnÍ .vikář, jenž za
StUpUJC g

1
enerala ve, ~vem. ok

1
rsku, ne~o v1;1ta}orv' JC~Z kanomcky navštěvuje 

a zkouma duchovm 1 fysicky stav klašteru pndeleneho mu obvodu najdeme 
na našich medailích pouze prvou na med. č. 26 a 32. ' 

Nesmíme však pominouti ani titulatury ochránkyně řádu sv. Norberta 
Mat~y Boží,. j.ež v modlitbách bývá nejčastěji oslovována: Virgo, Mater, 
Domma Ordm1s (Panna, Matka, Paní čí Vládkyně řádu). Medaile našich pre~ 
mons~r1tskťch poutních !11íst to ukazují nejlépe. Na starých svawkopeckých 
meda1hch cteme SIT NOMEN DOMINAE BENEDICTVM (Budiž po-
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h 'l • / V t p ') / b V V 0 I f R d • V B V ,, c va eno 3meno nas1 ani a tento nazev v o mene zustava . o 1cce oz1 
i v nové době: Královna Moravy (Č. 73 ač. 75). Na medailích s latinskými, 
opisy značí B. V. M. beata Virgo Maria a věnování na medaili č. 26 oslovuje 
Sepekovskou Bohorodičku Čestným titulem neposkvrněná (intacta) a milostivá 
(gratiosa). 

Při popisech jednotlivých kusů líčím napřed obraz a potom teprve opis. 
na obvodu, v úseku, v poli. L.: znamená líc, R.: rub, H.: hrana medaile. 
V připojených technických poznámkách zaznamenávám kov, pak roz
měr, tvar, je-li jiný než okrouhlý, umístění popsaného kusu v té které sbírce, 
na to v z,ivorce literaturu, kde byl kus již popsán neb vyobrazen, a původce, 
rytce, medailéra, případně ražebnu nebo vydavatele. Kde není uvedena sbírka, 
v níž jest uložen popsaný kus, znamená to, že popis je přijat jako citát z lite
ratury tam uvedené. Kusy vyobrazené na tab. IV.-V. jsou v popisu před 
číslem označeny hvězdičkou. U čísel 1 2, 2 r, 24 a 8 I je vyobrazen jen líc. 

Strahov. 
V Čechách vznikla první kanonie řeholních kanovník& premonstrát

ských kolem roku rr40 po návratu olomouckého biskupa Jindřicha Zdika 
z pouti do Svaté Země. Tento prelát prý poznal zmíněné řeholníky v Jerusa
lemě a z náklonnosti k jejich řádu přijal bílé řádové roucho. Za velikou pod
poru vděčí mu nejen Strahov, nýbrž i Želiv. Vlastním zakladatelem prvnf 
České kanonie jest Vladislav II., jenž na popud Jindřicha Zdika. daroval 
kolonií bílých feholník& z kláštera ve Steinf eldu místo zvané Strahov, pomohl 

b d • kl'v h I v• '1 h ' ' d 1 1 pvt h d 1 0 

vy u ovat1 aster a c ram a ucm1 OJna arovam. ne o premonstratu 
na Strahov se klade do roku I 142. Pojmenování Strahova Mons Sion (hora 
Sionská) je upomínkou na Zdikovu pouť do Svaté Země. Strahovský klášter
byl nejen střediskem apoštolské (misijní) činnosti náboženské, nýbrž i ohnis
kem vzdělanosti a duchovní kultury v naší vlasti. Od roku 1627 patří k nej
význačnějším řádovým míst&m pro ostatky zakladatele řádu sv. Norberta,. 
jež získal a sem přenesl z Magdeburgu opat Kašpar z Questenbergu. 

r. L.: Sv. Norbert po kolena zpředu; oděn rochetou, mowrem, palliem a 
infulí; pravicí pozvedá monstranci, v levici drží misionární kříž a 
olivovou ratolest. Obraz zasahuje do opisového pásu, ohraničeného 
uvnitř provazcem a Čarou, zevně perlo,vcem, takže přerušuje le
gendu: S: NORBERTE. O-RA· PRO NOBIS: 

R.: Nápis ve volném poli, ohraničeném při okraji perlovcem a Čarou: 
TRANS/ FER TVR IN/ METROPOLIM / BOHEMIAE / SECVN-
DA MAY I ANNO 1627 I ' 
Stříbro, 25 mm. Želiv (D. 4709, P.'> 676).2

) 

2 ) Takové stříbrné pamětní peníze (jetony) rozhazoval opat Ka~par z Questenbergu 
při slavnosti přenesení ostatků sv. Norberta z Magdeburgu do Prahy, konané dne 2. května 
r627. Rozhodil jich značný počet mezi lid na Staroměstském náměstí a nemálo zlatých kusů 
rozdal význačným osobám království. Z Questenbergových účtů, jež uvefejnil Cyril Straka 
(Památky Archeologické 1916, str. 148-150) jde na jevo, Že translační medaile byly raženy 
nejen k slavnosti v roce 1627, nýbrž i k jejímu výročí v r. 1628, kdy tu měl účast i císař 
Ferdinand II. Možná, že i později při 50. a snad i při stém výročí přenesení byly rozdávány 
takové medaile. Tím bychom si vysvětlili i varianty, jež jsou zde zapsány. Při vydání těchto 
medailí měl pravděpodobně jistou spolupráci bývalý nejvyšší mincmistr Vilém Vřesovec 
z Vřesovic a Doubravské Hory, jenž s opatem Questenbergem byl reformačním komisařem 
čáslavského kraje a v roce 1627 učinil veliký náklad na skvostnou cedrovou rakev na ostatky 
sv. Norberta. Lze tedy téměř s jistotou souditi, že ražba těch pamětních penízů byla pro
vedena v pražské mincovně. Tehdy zde zhotovovali razidla Donat Starkh a Krištof 
hart (víz E d. F i~ 1 y Die Beamten und Angehorigen der Prager Miinzstatte 
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2. L.: Jako č. I, 

R.: Jako č. 1, s odchylkou: Před nápisem a za ním v nápisu jsou 
poslední slova Bohemiae spojena: JE. 
Stříbro, 25·5 mm (D. 4708, P.'>676 pozn.). 

3. L.: Jako u Č. I, s odchylkou: Za posledním slovem legendy chybí dvoj
tečka. 

R.: Jako č. I. 

Stříbro, 22 mm 4710). 
4. L.: Jako č. 3. 

R.: Jako Č. 3. 
Bronz (litina), 25 mm (Wz. 4172, variant k D. 4710). 

5. L.: Jako č. r. 
R.: Jako č. 1 s odchylkou v nápisu: MA místo MAY. 

Stříbro, velikost u 26 mm)3) (MN. 737-738). 
6. L.: Jako č. r. 

R.: Jako č. r s odchylkou: Před nápisem a za ním rozviliny; po obou 
stranách slova Bohemiae růžice. 
Stříbro, velikost r2 (= 26 mm), (MN. 737-738). 

7. L.: Zavraždění sv. Václava; obraz sahá dole a vpravo k okraji. S · 
WENCESLAUS · M ·PAT· BOH ·ROM· 

R.: Stojící sv. Norbert napolo s pravé strany; kolem hlavy svatozář, 
h • d v d ' ,v, ho dvl • v d v, u no ou mitra a pe um; pre mm se snas1 s ury an · e , Jenz rzi 

v pozdvižených tukou monstranci. Obraz sahá nahoře, dole a vlevo 
k okraji. Opis: SAN· NORBERTUS · 
Mosaz, 29·5: 27 mm (D. 4096, P. 677). 

8. L.: Sv. Norbert zpředu, paprskový nimbus kolem infulované hlavy; 
v pravici drží monstranci, v levici misionární křížovou hůl a rato
lest olivy; stojí na draku o itřech lidských hlavách. S. NORBER -
TV - S A: MA : A: AP: 

R.: Sv. Václav zpředu; nimbus; provázen dvěma anděly; dole při okraji 
G A Opis: S. WENCESLAVS · PATRONVS BOHEMIR Perlo
vec, linie u okraje. 
Mosaz, ovál (rozměr neudán), (MZč. odst. 66. č. 10), G A.4

) 

'f9. L.: Sv. Norbert, oděný kasulí a palliem, jehož nepokrytá hlava jest ob
klopena paprskovou svatozáří; v pravici drží misionární křížovou 

Numismat. Zeitschr. XXVIIL, 293-294). Ve výstavním sále numismatického oddělení 
Ze1;1~kého.

1
mu~ea jsou tyto P;níze pfiděleny0 oběma uvedeným medailfrlhn. O trans· 

lac1 Jedna JI spisy: Cy n 1 tra k a, Prenesem ostatku sv. Norberta z Magdeburku na Strahov 
(I626-1628), Praha 1927. Týž, Ostatl,y a náhrobek sv. Norberta na Strahově, Pam. Arch. 
XXVIII., roč. 1916, str. 143-151. Questenbergova medailka byla z prvních církevních 
medailí, jež pomáhaly obnovovati katolicism v utrakvistických a luterských krajinách Čech 
a Moravy. Tehdy, v době po bitvě na Bílé Hoře, byla taková medaile u nás téměř neznáma 
mezi lide!!'. a ,yůbec neuž~vána. 9 devocionáliích as,roň to máme bezpečně potvrzeno ve 
zprávě m1S1onare a reformatora mesta Fulneku, kapuc1na P. Bonaventurv z Kolína z r. 1623 
jenž mluvil jakoby jedněmi Ústy za mnohé jiné pracovníky své doby; píše do Říma pre~ 
fektu Propagandy: »O růženci, posvěceném vosku, medailích a podobných věcech nic se 
nevědělo.« (Sborník histor. kroužku, 1894, str. 98.) Ale záhy se podařilo vzbuditi zájem 
o tyto předměty, zejména prostřednictvím dětí, takže v době po vestfálském míru jest nábo
ž~~sk~ a ~írkevní medaile všeobecně známa a žádána, především jako znamení náboženské 
pnslusnost1. 

Označování. r?z~ěrů mincí a medailí pořadovými číslicemi jejich velikosti, měřené 
na iu,,znicu stuprnc1 M10nnetově (Theod. M10nnet, franc. numismatík 1770-1842) bylo 
zvykem, trvajícím téměř tři Čtvrti devatenáctého století. ' 

4) výstavním katalogu MZč tato zařaděna pod záhlaví solnohrad-
ských Petra a Pavla Seela jako rytce z jejich školy, značícího své 
práce monogramem G. A. 
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hůl o dvou příčných břevnech, levicí yozvedá monstranci; stojí na 
třech lidských tělech, či spíše nestvůre, z níž vyrůstají tři trupy a 
hlavy, z nichž dvě se vztyčují vpravo od světce a představují: blu
daře T anchelma, jenž v pozdvižené ruce drží hostii, a personifikaci 
světské moci, jež má v ruce papežskou tiaru; vlevo od světce zvedá 
se nad zemi hlava ďáblova. Opis při profilovaném okraji: S NOR
BER - TVS - ORA PR N 

R.: Matka Boží, zahalená v řasnatý plášť, na hlavě rouška. Oběma ru-
k d V/ / V/ bl V 'h J V /Vk ' V h ' V d b ama rzi v naruc1 o ecene o ez1s a, 3enz vzta u3e pre se e 
ručky. Obě svaté osoby mají paprskové nimby. U profilovaného 
okraje opis: S MARIA ORA PRO N 
Bronz, 3 5 : 29 mm, ovál. Měst. museum v Písku, inv. č. 147. ") 

10. L.: Stojící sv. Norbert s monstrancí a liliemi; v pozadí kostel. 
R.: HORTAMVR/VOS FRATRES/DILECTISSIMI atd., 10 řádek. 

S V/b 'l d V / d •Vk d b I I • tn ro, 40 : 34 mm, ova , ve tepane est1c y v oz o nem ramc1 
(Horský 4916, P. 679). 6

) 

IL L.: Stojící hl. Heřman Josef zpředu, v řádovém rouchu, rochetě s širo
kými rukávy, s biretem na hlavě; kruhový nimbus. V levici drží 
lilie, na pravé ruce Ježíška, jenž jej objímá. B . HERM · IOSEPH · 

ORD · PRAEM · CAN · 
R.: Poprsí sv. Jana Nepomuckého po pás. 

Bronz, 30 : 27 mm, ovál (P.,:· 678).7
) 

.,:·12. L.: Poprsí sv. Kateřiny s pravé strany; ve vlasech má pásku s hvězdou. 
Dole pod poprsím vodorovně: KAElAPA ťNťtMH Opis při zvýše

dovnitř profilovaném okraji: SANCT A - CATHARINA 
R.: Ve věnci z vavřínových a dubových listů, svázaném dole stuhou, 

nápis: ARTIVM / ET / PHILOSOPHiit / DOCTORA TVS / IN 
VNIVERSIT · / PRAG. / INSIGNE / Na stuze nápis: ESSE-NON 
-VIDERI Zvýšený, dovnitř profilovaný okraj. 
Stříbro a bronz, 36 mm. Moje (D. 4849, 4850), Josef Lang. 8

) 

5 ) Medaile zaznamenané pod č. 8 a 9 jsou výrobky ze sklonku XVII. 
Č. 7 a z počátku XVIII. stol. Zvláště med. č. 9. má vyslovený ráz římské dílny n~,~Pl>cln'rA, 
rytců Hameraniů. Ačkoliv nemá signatury některého z těchto umělců (tehdy pracoval 
vanní H.J, ani jejich soukromé dílny, vlčice kojící Romula a Rema, 
byla jejích přece prozrazuje svť1j rozdělovacími i 
rubní legendy, totiž hvězdicemi v podobě triskelis která jsou mezi jednotlivými 
slovy opisů na líci a rubu, jak ukazuje vyobrazení. 

6 ) A. v. O b st, Ueber Gnaden- oder etc., str. 52, přiděluje tuto 
Strahovu. Kápís na rubu jest počátek první »Řečí svatého našeho Otce 
magdeburského jakož i zakladatele řádu premonstrátského, k 
třím.« Celá se asi dobře vdla do deseti řádek rubního nápisu této vzácné 
a u nás zní takto: »Hortamur vos Fratres dilectissimi ad sedulam Dt;i, 
~i specJalíum, VOtorun: wofeisi~me ~;S obl}pstis, serv}tutemv"' V J?řek_ladu: vás, 
.predraz1 bratři, k horhve sluzbe Bozi, k mz se vyslovne zavazali 

7 ) Obraz světcův shoduje se na této medaili s rytinou M. Natalise (A. Diepenbeke 
delin., Natalis sculpsit), jejíž reprodukci vydali v cyklu »pro hostia« belgičd r,remonstráti 
asi rfed IO Rytec medaile se přesně držel kresby Natalísovy tak, Že razba vypadla 
opacně co do postoje i gesta, než jest na rytině. její spadá do roku rn.9 nejen proto, 
že na rubu jest umístěn obraz sv. Jana Nep., toho roku byl svatořečen, nýbrž i z toho 
důvodu, že papež Benedikt XIII. udělil dekretem z r x. Července q29 plnomocné odpustky 
k svátku bl. Heřmana (zemř. 7. dubna r234) i k svátkům ostatních Hdových blahoslavenců, 
jež dovolil uctÍvati již r9. Června 1728 za blahoslavené. Jest oprávněna domněnka, že tuto 
medailku dal raziti (jistotně v Římě) strahovský opat Marian Hermann (qu-r74r).. pro
střednictvím bratra želivského opata (Daniela Schindlera) P. Josefa Schindlera S. J., jenž 
byl tehdy prokuratorem České provincie Tovaryšstva Ježíšova v Římě. 

8 ) Medaile zde znamenané pod č. u až r4 vznikly jako odměna či upomínka pro 
nově promované doktory filosofie z popudu a nákladem opata Milona v době fílo-
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13. L.: Jako č. r2. 
R.: Jako č. 12. 

H.: Nápis: SVMPT ·R· D ·MILON· GRVN ABB · IN STRAHOF 
STVD · PHIL · DIRECT · CIO 18 CCCX 
Bronz, 36 mm (D. 4851). 0

) 

14. L.: Jako č. 12. 

R.: Jako č. 12. 

H.: Nápis: MATHIAS KARL EHRLICH DECAN DER PHIL: FA
CULTAT 1810 
Bronz, 36 mm. K. Chaura.10

) 

I 5. L.: Sousoší českých patronů sv. Norberta (uprostřed), sv. Václava (po 
pravici) a sv. Zikmunda (po levici), na Karlově mostě v Praze. Na 
podstavci střední sochy jest korunovaný znak strahovského kláštera. 
Při okraji vpravo od nohou sv. Václava SEIDAN F. Dovnitř pro
filovaný okraj. 

R.: HONORI / DIVI NORBERT!/ IN PONTE CAROLINO PRA
GENSI/TERTIO JAM POSVIT /VENERANDASQVE PATRO
NORVM BOHEMI.1t/ SS \'XTENCESLAI SIGISMUNDI MM 
/IMAGINES ADJUNXIT HIERONYMO II ABBATE/CANO
NIA STRAHOVIENSIS / MENSE JUNIO / MDCCCLIII / 
Stříbro a bronz, 43 mm. 2eliv (MN. 740, D. 4713, M. 16, P.,:· 456), 
Václav Seidan.11) 

sofického direktoria. Tento opat byl jmenován ředitelem filosofického studia při pražské 
universitě již v květnu r 807 a zastával se snah profesorů filosofie o zlepšení jejich hmot-
ného postavenf. Strahovské k roku r8ro, Že opat Milo Grlín v hodnosti cís. král. 
ředitele odboru filosofického university dne 23. května již po druhé »causam Pro-
fessorum Philosophiae egit, petiitque, ut sortem meliorem iisdem favere velet«. Zdá se, 
že nápisy na hraně těchto medailí s datem r8ro odnášejí se též k zmíněné činnosti opatově. 

0 ) Milo Jan Nep. Griin, nar. r7p v Blšanech, doktor filosofie a theologie, profesor 
theologie na u:iiversitě i na domácím učení strahovském, jež zřídil r. r8o4, c. k. ředitel 
filosofických studií od r. r807 a rector magnificus v roce r8u. Roku zřídil gymnasium 
v Zatci (Saaz) a obsazoval je profesory ze Strahova. Zemřel 20. ledna 

10) Matěj Karel Ehrlich, nar. r762. v Bernarticích; do Hdu premonstrátu na 
Strahově r. r787, vysvěc. r. r788, doktor filosofie, profesor na malostranském 
gymnasiu, děkan filosof. fakulty r. r8ro. Zemřel 24. března 1833. 

11) Medaile č. 15 až 18, jež jsou dllem Českého rytce Václava Seidana (o něm: Jo se f 
Mareš, Václav Jan Seidan jeho dílo, 1. c.), usedlého ve Vídní (Wien), vznikly vlastně 
z popudu Václava Parise, úředníka c. k. dvorní bibliotéky ve Vídni, jenž získal opata 

eronv:ma Zeidlera, milovníka a sběratele mincí a medailí, aby práci (rytí razidel a ražbu) 
zmíněnému umělci. - strahovského kláštera Jeronym Josef Zeidler - naroz. 

5. listopadu 1790 v Jihlavě, opatem 7. řijna 1834, zemře.i v Rímě I. března r870 -
byl z nejvýznamnějších osobností, jež vydal premonstrátský řád v Čechách během XIX. 
století. šedesát let jeho řádového života znamenalo intensivní činnost uvnitř i vně kláštera. 
Kaplanova! v Jihlavě, byl archivářem na Strahově, sekredřem opata Benedikta Pfeiffera. 
Byl doktorem theologie, profesorem, děkanem fakulty, ředitelem filosofických studií a něko
likrát rektorem pražské university. Staral se o duchovu/ správu a střední školství. 
roval umění a vědy, jimž byl hědrým mecenášem. Svým zálibám dovedl dáti 
uměleckými a vědeckými sbírkami (strahovskou knihovnou, obrazárnou, mincovním a nnrrn.10-

vědeckým kabinetem), jakož i sochařskými a stavebními - Sousoší zobrazené na 
medaili č. r5, práci to sochaře Josefa Maxe, dal opat postaviti r. r853 na místo 
zvětralé a poškozené Norberta, vytesané Platzerem a postavené tam 
r. 1764 (viz F. Eckert, místa L, Praha 1883, str. 2.80-281). Na podstavci tohoto 
sousoší jest umístěn strahovský znak, jenž jest na medaili jasně reprodukován. Ježto 
byly o tomto znaku proneseny různé nesprávnosti, pojednám o něm stručně. Jos. Neumann 
prohlašuje v Beschreibung der bisher bekannten bohmischen Prívatmiinzen und Medaíllen 
korunu zdobící střední hítek znaku za korunku svobodných pánů (baronskou) přes to, že 
Zeidlerova nobílitace následovala teprve za rok po jeho dekoraci řádem železné koruny 
(v roce r863), t. j. roku 1864, tedy velmi dlouho poté, kdy byla zmíněná medaile ražena 
(r. r86o). Také Mard označuje vyobrazený tam znak za »znak strahovského opata« nevěda, 



r6. L.: 

R.: 

17. L.: 

R.: 
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Stojící sv. Norbert v pontifikaliích zpředu; kolem hlavy má svato
zář; oběma rukama pozdvihuje monstranci. V úseku pod pravou 
nohou: W. S. Opis: ST. NORBER TE-ORA PRO NOBIS Okraj 
dovnitř profilovaný. 
Napříč celého pole pohled na strahovský klášter jako u čís. 17. 
V Úseku štft se znakem strahovské kanonie, na něm koruna (upro-
střed), mitra (vpravo) a pedum (vlevo), po stranách štítu 18 - 59 
Legenda (v horní části): MONAST. ORD. PRAEMONST. IN 
MONTE/ SION PRAGAE / (v dolní části): ABBA TE HIERO
NYMO ZEIDLER 
Bronz, 32: 27 mm, ovál, ouško. Želiv (MN. 74r stříbro a mosaz, 
D. 4715 stříbro, M. 39 stříbro, bronz a cín, P. 680), Václav Seidan.12

} 

Poprsí opata s levé strany, na prsou má řád, zavěšený na stuze, a 
pektorál, zavěšený na řetěze; hlava je pokryta pileolem, vlasy splý-
vají na ramena. Obraz sahá k dolnímu okraji. V Úseku ramene: 
SEIDAN F. Opis: HIERONYMUS II. JOSEPHUS ZEIDLER 
ABBAS LXI. Okraj dovnitř profilovaný. 
V poli, jež od legendového pásu odděluje dovnitř se svažující profil, 
jest umístěn pohled na strahovský klášter s chrámem Nanebevzetí 
Panny Marie, sv. Rocha a s částÍ zahrady před nimi. V Úseku nápis: 
MDCCCXL /FESTA SEPTISRCULARIA / EXACTIS CXL AB 
/ ORIGINE LUSTRIS / Opis: MONASTERIUM STRAHOV S. 
ET CAN . ORD . PRAEMONSTRAT. PRAGAE IN MONTE 
SION ozdoba. Okraj dovnitř profilovaný. 
Stříbro a bronz, 44 mm. Želiv (D. 471 r, 4712, MN. 739, M. r, P.,:-
68r), V. Seidan.13

) 
-----

opatové pokud nebyli šlechtici, neměli osobního znaku, leda symbolického,. 
íenž výtvarně vyjadřoval jejich hesla; pak ovšem takový symbolický znak připojovali 
(aliančně) ke znaku svého kláštera. Vznik znaku strahovské kanonie lze položiti teprve 
do roku 1643, třebaže některé jeho prvky byly používány již koncem XVI. století. Znak 
tohoto kláštera byl Často popisov:í.n (na př. V. Králem, A. Sedláčkem), ale nejspolehlivěji 
a dokumentárně A. R y b i č k o u v díle O erbích, pečetich a znacích stavu kněžského v Če
chách, Praha r862. Vypadá takto: štít čtvrcený se středním štítkem, korunovaným králov- · 
skou korunou a ukawjídm v Červeném poli bílého dvouocasého lva ve skoku doprava; 
v prvním černém poli, děleném napříč zlatým pruhem, vidíme v horní části tři zlaté heral
dické lilie; ve Čtvrtém poli, jež se tvarem i barvami shoduje s prvním polem, jsou v horní 
části tři stříbrné pětilisté růže; druhé a třetÍ pole jest modré a ukazuje po dvou zlatých 
skřížených klíčích o vzhůru trčících divergentních zubech. Celý štít jest korunován otevřitou 
korunou, z níž vyrůstá sv. Norbert (mitratus), jenž v pravici drží v levici mi
sionární dvojitý kříž; vpravo od něho na štítu jest nasazena mitra, vlevo 

12) Mareš označil tuto pamětní »svatostku« za růžencovou medaili 
sveden jejím ouškem. Opat Zeidler dal ji zhotoviti, byv k tomu µunu:o.mn 
poukazoval na to, Že břevnovský opat J. N. Rotter dal Seidanem 
dailku se znakem břevnovského kláštera a se svým jménem 
zený rukopisně zemř. B. Přibilem ze strahovského ;;i.rchivu). 
rova »svatostka«, označená datem r8 59, měla připomínati 
která se toho roku konala lna Strahově a na níž opat 
rakouské kongregace premonstrátské a zároveň za visitatora 

1 3) Rovněž tato medaile vznikla na popud V. 
r. 1860 (viz uvedený Přibilův listář). Zeidler aby dal 
si za podnět k tomu oslavu 700. výročí založení kláštera, které nř1ntvmír,~ 
této medaile (20 let po tomto jubileu, ale právě včas k 70. muw,;~u,.ua.,u 
svědkem tak pozdního vzniku »jubilejní« medaile jest řád 
portrétu. Fiala (D. 47rr) označil tento řád za železnou 
vyobrazená dekorace tomu odpornje svým hlavně 
vyznamenán železnou korunou II. třídy až v roce opatově jest znázorněn 
- soudě podle tvarn - komandérský kříž řádu I. (nikoliv velkokříž, 
jak tvrdí Jos. Neumann v cit. díle), jenž Zeidlerovi byl r. 1858. Viz o těchto dekora-
cích knihu D. K. č e r má k a, Praemonstráti v Čechach a na Moravě, Praha 1877, str. 126_ 

18. L.: Poprsí opata Jeronyma Zeidlera s levé strany; na prsou kříž na 
řetěze a na stuze řád: hlava pokryta pileolem, vlasy splývají nazad. 
Dole W. SEIDAN. F. Opis: HIERONYMUS II. JOSEPHUS 
ZEIDLER ABBAS- LXI. 

R.: V květinovém věnci nápis: SOCIET AS/ NUMISM. / PRR.-
S ID I SVO / DIEM NA T AL LXX. /CELEBRANTI/ V. NOV. 
MDCCCLX/ 
Stříbro a bronz, 44 mm. Moje sbírka (MN. 693, D. 4058, 4059, 
M. 46, P. 682), V. Seidan.14

) 

19. L.: Sv. Norbert po pás, kolem nepokryté hlavy nimbus, přes rochetu 
o širokých rukávech položeno pallium, v pravici drží malou mon
stranci, kterou lehce podpírá levicí, při Čemž přidržuje v levém ná
ručí křížovou hůl o dvou břevnech a olivovou ratolest. Nahoře 
u okraje ve volném poli: SVATÝ NORBERT. Profilovaný okraj. 

R.: Svatí slovanští věrozvěstové v pontifikaliích (oba mitrati). Sv. Me
thod žehná pravicí, kdežto levicí se opírá o desku, popsanou cyri-
lik v v S C 'l v1 t kv,v hol • d ou a oprenou o parez. v. yn tnma nzovou u o Je nom 
břevně a v levici drží před sebou zavřenou knihu Písem sv. Oba 
stojí na podstavci. Ve zvýšeném legendovém pásu, dole není 
uzavřen a nahoře jest vykrojen v hrotitý oblouk, do něhož zasahuje 
kfížová hůl Cyrilova, opis: SV. CYRIL A METHODĚJ - APO
šTOL. SLOVANŠTÍ 
Bílý kov, 30 mm, lékirník Souček v Praze VII. (P. 683), razil 
A. Kettner v Praze. 

20. L.: Ve volném poli vbito: SS/ I 
R.: Totéž v negativu reliefně. 

železný plech, 22· 5 mm. Přibil.15) 
,:·21. L.: Poprsí s levé strany, jež sahá nahoře i dole k okraji; oděno Čamarou, 

jež u krku rozpjata dává vyniknouti kněžskému koláru. Opis~ okraje 
ve volném poli: DR (růžice) IZIDOR (růžice) ZAHRADNIK (rů
žice) čS-R (růžice) I (růžice) MINISTR (růžice) ŽELEZNIC Dole 
těsně u okraje drobně: šEJNOST (růžice) 1923 

R.: železniční úředník obrácen zády k diváku, oblečen služebním pláš
těm a Čapkou, hledí doprava a drží v pozdvižené pravici listiny; 
po jeho pravici hraniční sloup se ŠtÍtem, na malý státní znak; 
před úředníkem stojí lokomotiva s jedním připojeným železničním 
vozem. Středem medaile jde vodorovný nápis: DUCH-DALKY 
-SBLI2U J V liseku okřídlené kolo. 
Bronz, 60 mm. Mo,je sbírka.16

) 

14) Tuto medaili dal raziti Numismatický spolek v Praze k sedmdesátým narozeninám 
svého předsedy opata Jer. Zeidlera, jenž k ražbě zapůjčil lícní razidlo, kdežto razidlo rubní 
strany medaile objednal spolek u V. Seidana prostřednictvím V. Parise, jenž opatřil též 
blahopřejnou adresu (viz Přibilův listář). Zmíněný spolek (Numismatischer Verein in Prag) 
byl založen na popud Prant. Miltnera koncem roku 1818 Josefem Neumannem a Vilémem 
Volkmannem. Byl to první pokus o organisaci sběratelu mind v naší vlasti a jeho ideoví 
plivodci (Fr. K. a Jindř. Ot. Miltnerové, k nimž se připojil i V. Hanka a J. E. Wocel) 
měli na zřeteli především dokončení Voigtova soupisu Českých mincí a medailí na základě 
sbírek členu tohoto spolku. Po prvním presidentu spolku, jímž byl policejní ředitel Sacher
Masoch, byl předsedou opat Zeidler, jehož sběratelské váfoě i mecenášství využil spolek 
nejen ve prospěch svých členů, nýbrž i ve prospěch svého podniku, totiž díla Beschreibung 
der bisher bekannten bohmischen Privatmi.inzen und Medaillen. O historii tohoto spolku 
a o jeho členech chystal dílo zemř. B. Přibil. 

15) Je to známka na pivo, jež byly vydávány členům kláštera v určitém měsíčním 
počtu a za něž buď při stole nebo i mimořádně byla vydávána příslušná dávka nápoje. 
SS znamená Stift Strahov ( doba Zeidlerova). 
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Sepekov 
(k Strahovu). 

Mariánské poutní místo Sepekov (v okrese milevském) není sice z nej
starších, ale patří k nejkrásnějším svou výstavbou a k nejvýznamnějším svým 
milostným obrazem (jihočeské školy z počátku 16. století). Na místě nyněj
šího chrámu stávala již v r6. století kaple, jež byla upravena a zde naleze
ným milostným obrazem okrášlena již r. r658 od Mikuláše Plucera, jenž 
tehdy administroval premonstrátský konvent v Milevsku. K vrcholu své 
slávy dospěl Sepekov zřízením krásného a rozlehlého poutního chrámu, k ně
muž strahovský opat Marian Hermann položil r. 1730 základní kámen. 
Stavba byla dokončena r. 1733 a vysvěcení na titul Jména Panny Marie 
vykonal dne 29. září téhož roku pražský sufragán Jan Rudolf hrabě Sporek. 
R. 1761 postavil opat Gabriel Kaspar kolem kostela krytý ambit, v jehož 
úhlech byly zřízeny 4 kaple: sv. Linharta, sv. Norberta, sv. Jana Nepomuc
kého, sv. Augustina. Celá výstavba tohoto místa byla dokončena r. 1767. 
Kupole smělého rozpětí byla r. 1742 vyzdobena freskami vynikajícího stra
hovského premonstráta a malíře P. Siarda Noseckého. Milostný obraz, jasně 
a svěže malovaný temperou na lipové desce, představuje Matku Boží vážného 
vzezření, stojící na měsíčním srpku, uprostřed květnatého trávníku. V pravé 
ruce drží Ježíška, jenž ji objímá. Dva vznášející se andělé korunují Pannu 
mítrální korunou. Jest oděna zlatým rouchem, jež pokrývá tmavě modrý 
plášť. Všecka jest obklopena svatozáří. 
,:·22. L.: Milostný obraz Matky Boží Sepekovské. Opis: INTACT _tt, DEI 

PARR: GRATIOSR · SEPEKOVIENSIS · HONORI · CON
STR VXIT · / MARIANVS ABB ·SION: MILOO VIC ·GEN· 

R.: Pohled na poutní chrám v Sepekově. Opis: IOANNES · RVDOL
PHVS A SPORCK:EPISCOPVS:ADRATENSIS':·/AC THRONI 
· PONTIFICI · PRRLA TVS · COSECRA VER : 
Stříbro (litina), 36 mm. Zem.museum (K.4738, D. 5203, P.,:·204).11

) 

Želiv. 

Původní fundace knížete Soběslava I. a jeho choti Adléty, učiněná roku 
IX 39 pro benediktiny z kláštera Sázavského, byla roku II49 odevzdána při
činěním olomouckého biskupa Jindřicha Zdika pražským biskupem Danielem 
premonstrátům, povolaným z porýnského kláštera v Steinf eldu. Tuto kolonii 
sem: přivedl opat Gotšalk, muž svatého života, veliké vzdělanosti a později 
otec-opat Četných klášterů. želiva vyšel první opat Milevského kláštera 

16) Bohdan Zahradník, nar. 1864 v Hostačově, zemřel ve Vídni (Wien). Do řádu 
premonstrátu na Strahově vstoupil r. 1883 a dostal řeholní Isidor. Za svého kapla-
novfoí v ];hlavě získal doktorát filosofie (1897) a poté ustanoven knihovníkem na 
Strahově (1899). Zprvu byl literárně jako homiletik, načež zabývaje se bibliografií 
a literárním dějepisem mnoho publikoval v našich vědeckých časopisech i samostatně. R. 1904 
odešel do .. Hradištka u Štěchovic jako inspektor strahovského panství. V roce 1907 byl 
zvolen za říšského poslance a v r. 1918 zasedal v Národním shromáždění. Byl prvním 
ministrem železnic, zplnomocněným ministrem ve Vídni, od roku r924 generálním 
ředitelem Hypoteční a brzy poté zemřel. 

17) Přibil (Soupis I. č. 204) a před ním Fiala (Donebauer č. 5203) chybně četli ne
jasnou legendu hrubě lité medaile. Musejní exemplář zfojmě podává čtení; MILOO · VIC · 
GEN:, kdežto Fiala i Přibil Čtou MILOVI: CEN: Jejich přepis nedává smyslu. Přihlédne
me-li k vadě odlitku, budeme správně čísti MILOV.(icensis) VIC.(arius) GEN.(eralis). 
V této legendě jde o tituly Mariana Hermanna: opata strahovského (síoneus) a milevského 
(milovicensis) a Českého premonstrátského okrsku (circaría) generálního vikáře (od r 1714). 
Také Rafael Ungar přepisuje v strahovském mincovním katalogu toto místo vicarius ge-
neralis. · 
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a Český kronikář Jarloch, později bezmála po 300 létech i kněz Jan :želivský. 
Klášter byl asi 1424 vyvrácen husity a živořil do r. 1468, kdy odtud premon
stráty vypudil Burian Trčka z Lípy, když mu král Jiří byl zastavil želivský 
statek. '.želivský konvent pak se znovu utvořil z vypuzených řeholníků při 
farním chrámu sv. Jakuba v Jihlavě, kde vyhasl v roce I 567. Po formálních 
pokusech zabrdovického opata Kašpara Schonauera a strahovského Jana Lo
helia uskutečnilo se obnovení želivského kláštera a opatství v roce 1622 úsilím 
strahovského opata Kašpara z Questenbergu. Závislost želivské kanonie na 
Strahově přestala po volbě Siarda Faka za opata ex gremio r. 1661. Tato 
starobylá kanonie byla pro jihovýchodní Čechy a jihozápadní Moravu vý
znamná nejen po stránce hospodářské a náboženské, nýbrž i kulturní, zejména 
jako ohnisko vyššího vzdělání a radiator umělecký. Zprvu želivské školy 
(partikulární, humanitní a theologické), pak německobrodští profesoři ze 
liva dosazovaní proslavili Zeliv, jehož význam pro umění, zejména hudební, 

z nejmenších. 
L.: Stojící sv. Jan Nepomucký zpředu, oděn rochetou, kanovnickou 

almucí a biretem.Hlavu, obklíčenou kruhovým nimbem, sklání k ve
likému krucifixu, který tiskne pravicí k prsoum; v napřažené levici 
drží palmovou ravolest. Po jeho levici svržení s mostu, po pravici 
zpověď královny '.Žofie .. V horní polovici medaile opis ve volném 
poli: S · I · NEPO-MVC · M · Zvýšený okraj. 

R.: Sv. Norbert poobrácený vlevo, oděný rochetou a almucí, prostovlasý 
s oválným terčovým nimbem vzhlíží k nejsv. Svátosti Oltářní, 
rou před ním oběma rukama vznášející se anděl v srdčité, pa
prsky obklopené monstranci. U světcových nohou mitra a dvojitý 
misionární kříž. Opis vpravo za sv. Norbertem ve volném poli: 

· NORBER TVS Zvýšený 
Bronz, 29 · 5 : 2 7 mm, ovál, ouško. 18

) 

L: ŠtÍtek, tvořící oválnou Čtyřseč, ohraničenou perlovcem, obsahuje po
hled na Narození Panny Marie v '.Želivě od jihu přes rybník 
a zahradu. Loď chrámu jest z části zakryta budovou úřednického 
domu a částí chrámového průčelí o dvou věžích, poněkud zakrytého 
korunami lip. Vpravo od evangelní vyčnívá střecha konvrntu. 
V výseči nápis: KLÁŠTER/ ZELIV / 

R.: nad koncem střechy úřednického domu reliefně: G. J. P. 
Postříbřená mosaz, 34 : 29 mm, ležatý ovál, štítek na turis-
tickou hůl, moje sbírka. 

2 5. L.: Obdélníkový Štítek, jehož horní strana jest konvexně, dolní kon
kávně prohnuta, jakož i obě boční představuje 
pohled na úřednický dům želivského velkostatku, za nímž vyční-
vají věže a střecha konventního Dole a po stranách 
vroubí obraz koruny stromů. V Úseku pod jest nápis: 

18) medaili nalezl r. 1936 P. Pavel Křivský, želivský knihovník a na 
hřbitově obce při zdi mezi malou ba~tou, v níž jest márnice, a osou býv. farního 
nyní hfbitovního kostela sv. Petra a Pavla, tedy na místě, kde stávala kapie sv. Míchala; 
nalezlo se tu mnoho kostí ze zrušených hrobů. Místo nálezu dosvědčuje, ze tato medailka 
jest kterou nosili členové bratrstva sv. Jana Nep. a sv. Norberta, jež při kostele 

Nep. v Senožatech zřídil želivský opat Daniel Schindler. Bratrstvo bylo potvrzeno 
odpustky papežem Benediktem XIII. bullou ze dne 26. března Zmíněný opat 

slavnostně bratrstvo do svého titulárního kostela v Senožatech dne května 1730 a 
obdaroval členy modlitebními knihami a medailemi, zde popsanými, jež dal raziti v ŘÍmě, 
a vyžádal na papeži, aby je posvětil. Rub této medaile shoduje se s rubem medaile, popsané 
Přibilem v Soupisu č. 677. - Vyobrazil jsem ji v Numismatických zprávách V., r938, č. 4, 
str. n7-u9 v článku »Dosud neznámá medaile bratrstva sv. Norberta«. 
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KLAšTER ZELIV. mezi lipovými listy, jež vyplňují sešikmené 
dolní rohy štítku. Zvýšený okraj. 

Postříbřená mosaz, tlačená, 32 : 23 mm, obdélník, šthek na turis
tickou hůl. Moje sbírka. 

Německý Brod 
(k želívu). 

Město Německý Brod vybudovalo svoje gymnasium z nadace paní Kate
řiny Kobzínové a svěřilo jeho vedení augustiniánům bosákům. Zrušení jejich 
kláštera za Josefa II. mělo za následek, Že zde nebylo profesorů až do r. 1807, 
kdy na žádost města převzal želivský opat Vojtěch Fahnrich povinnost do
sazovati profesory ze své kanonie, vydržovati je a pečovati o tuto tehdy ještě 
pětitřídní školu. Cinnost premonstrátů želivských na zdeiším gymnasiu trvala 
tři čtvrti století a k jejich žákům patří nejznamenitější cehí duchové, na př. 
Havlíček, Smetana a jiní četní. Gymnasium v Něm. Brodě pořádalo v r. r935 
za spoluúčasti '.želivského kláštera jubilejní výstavu, vydalo knihu »Dvě stě 
let gymnasia v Německém Brodě - 1935 - Almanach« a pamětní odznak. 

26. L.: Na modře emailované destičce tvaru obdélníku, jehož horní část jest 
zahnuta do kruhové výseče, plastický obraz německobrodského 
gymnasia (původního) a gymnasijního chrámu s čelně bočné strany; 
pod ním jest rozvíjející se páska, na jejíž koncích jsou letopočty: 
1735 1935 Na destičce pod obrazem nápis: 200 LET /GYMNA
SIA/ V NĚMECKÉM BRODĚ/ 

R.: Na prázdné rubní straně do hloubky raženo: KARNET-KYSELY/ 
PRAHA/ 
Odznak z postříbřené a emailované mosazi s jehlicí na rubu připá
jenou; rozměr základní destičky 29: 27 mm. Moje sbírka. 

Hradiště. 

Klášter Hradiště (též Hradišť a Hradisko, lat. Gradicium, něm. Hradisch, 
dnes položen v obci Velká Olomouc) byl dle přijatého mínění založen Jako 
premonstrátské osídlení roku up. Na Hradišti se opakuje pHpad z jiných 
Četných míst, kde prvotní benediktinská fundace (v Čechách na př. Želiv) 
byla přeměněna v premonstrátskou asi z důvodů pastoračních, neboť tád ře
holních kanovníků premonstrátských byl zakladatelem sv. Norbertem určen 
nejen kontemplativnímu životu, nýbrž i misiím a duchovní správě. Zdejší 
benediktinský klášter byl původně hradem olomouckého údělu, založeným 
údělným knížetem Břetislavem I.; kníže Ota Sličný a jeho Eufemie změ
nili roku 1078 tento hrad v klášter. Premonstrátské osídlení Hradiště se stalo 
skrze olomouckého biskupa Jindřicha Zdika buď z Litomyšle nebo ze Strahova 
či od sv. Mořice v Olomouci, ovšem za předpokladu, tamní kapitula byla 
premonstrátská. Jisto je, Že v listině papeže Hadriana IV. (z r. Ir 5 5) 
se uvádí Gradicium ordinis Praemonstratensis. Zdejší kostel je od založení 
zasvěcen Rodičce Boží a sv. Štěpánu prvomučedníku. Hradiště proslulo nejen 
bohatstvím, boho51uŽebnou nádherou, nýbrž i kulturní činností. Bylo zrušeno 
roku 1784. 
,:·27. L.: Na štítu navenek zalomeném, dvakrát štípeném, obsahuje střední 

pole tři sebou položené heraldické lilie, kdežto obě postranní 
pole jsou vpravo pokosem, vlevo pošikem rozdělena ve Čtyři příčné 
pásy. Na štítu sedí kolčí helm s fafrnochy, na něm koruna, z níž 
vyrfotají dva bťivolí rohy, mezi nimiž jako klenot tkví heraldická 
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lilie. V okrajovém páse opis: IAN LEFNAR Z - MA YGETINV 
(růžice) _ 

R.: Y renesanční kartuši oválné pole s nápisem: A VRED / KLA . HRA) 
BL MES / OLOM I Po stranách kartuše 16 - 1z 
Měď, 22 ·mm. Moje sbírka (N. 28859, D. 3548).19

) 

'
128. L.: Pohled na hradištský klášter, posunutý do levé části obrazového 

pole; za ním zalesněný Svatý Kopeček s poutním chrámem a budo
vami, za jehož levým svahem sluneční paprsky; v pravé části pole 
na oblacích klečící světci s paprskovou svatozáří; světec v popředí, 
oděný dalmatikou svatý Štěpán prvomučedník - hledí vzhůru 
k trojhranu Božího oka, obklopeného paprsky, a lije z podlouhlé 
nádoby vodu na klášter; na ústí této nádoby dopadá proud vody 
z konvice, kterou drží ruka, vyčnívající z oblaků, umístěných vlevo 
nad klášterem; tuto kropící konvici zespodu přidržuje letící andílek. 
Světec klečící za sv. Štěpánem jest sv. Norbert, soudě podle almuce, 
pal1ia a olivové ratolesti v levici; pravici klade na prsa. Onen vy
obrazen s pravé strany, tento zpředu. Při horním okraji: BENEDIC 
- HEREDITATI TU& Vpravo nad úsekovou Čarou: T. F. 
V úseku: BENE FUNDA TA EST. / ANNO II 5 r. / Dovnitř pro-
filovaný okraj. , 

R.: Ražební pole jest rozděleno vodorovnou ozdobnou linkou, z níž 
vpravo i vlevo vyčnívají olivové ratolesti, na dvě nestejná pole. 
V horním menším jsou dvě oválné, spodkem k sobě přikloněné kar
tuše se znaky (stojící sv. Štěpán s 2 hvězdami po obou stranách 
nad třemi vrchy vévodská kornna s 2 hvězdami). Mezi kartušemi 
patriarchální kříž, na pravé kartu~i mitra, za levou pedum; nahoře 
jest opatský klobouk s r 2 střapci ( 6 6). Ve větším dolním poli 
nápis: SUB REGIMINE/PAULI FERDI ·LVI· ABBA· GRAD· 
CIRC · BOH · / VICA · GENER · ECC · CSOR · ET TURI · P · / 
ABBA· PER · SS · THEO · DOCTO · / S&CULUM VI · AETAT 
· SU1t VIDIT / ET CELEBRAVIT DIE· 29 · AUG · / I75I · CA 
NON· GRAD I CEN·/ IN MORAVIA AD/ OLOMUCIUM ·/Pod 
tím rozvilina. Dovnitř profilovaný okraj.20

) 

Stříbro a měd', 43"5 mm. Želiv a B. Přibil (Wz. 4166, kov neud:in, 
44 mm). Jos. Ant. Toda. 

1".,) F i a I a (D. 3 548) dal vyobraziti tento a na něm jméno LETNAR, v popisu 
v~ak prepisuje LEINAR. A. Sed 1 áček v heraldíce, Praha 1925, str. 505 
uvádí Jana Leifnera, úředníka kláštera Hradištského, jemuž císař Rudolf II. majestátem 
z 13. Června r6or dovolil, aby se mohl psáti z Mejjetína (Majetína?); obec toho jména jest 
v olomouckém okrese. Barvy štítu i figur jsou modrá a žlutá. »Tovačovská kniha orteH'i 
olomouckých«, vyd. V. Prase k v Olomouci 1896, se na několika místech o Janu 
Leffnarovi z Majetína, úředníku kláštera Hradiště, na př. roku 1615 dostává naučení 
od vrchního práv~. olomouckého. Klášteru sloužil za opatu Jiřího Pavorina z Pavorina 

Lukáše Tomicia (1608-1612) a Jiřího Leodegaria (1612-1628). Zdá se, 
v důsledku otřelosti neb nedoraženi opisu tohoto jetonu Letnar i Leinar, ale 

na mém exempláři jest jasně raženo LEFNAR. 
20) V roce 1751 slavil hradištský klášter Šestisté výročí svého trvání v řeholi pre

monstrátské. Za skvělého stavu kláhera, jenž tehdy čítal 72 kněží, 13 kleriků, 7 noviců 
a I konvrše, měl I residenci, 1 probošství, 1 opatství Kopeček, Csorna, Turi), 15 vlast-
ních far mimo jiné patronátní, znamenitou knihovnu sv.), byl sti'ediskem duchovního 
a kulturního života, konaly se církevní oslavy toho k němuž dal uměnímilovný opat 
Pavel Ferdinand Václavík raziti medaili zde popsanou. 

Josef Antonín Toda, původem Ital, snad z r,o,eac1e. učil se u slavného medailéra 
Matouše Donnera; byl zaměstnán ve vídeňské r. 1746; vrchním rytcem byl 
tam jmenován r. 1756. Zemřel na přelomu let 1768 a 
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''29. L.: Poprsí opata Václavíka s pravé strany; náprsní kříž na řetězu. 
V úseku paže: A. WIDEMAN Opis: PAULUS FERDIN ·LVI· 
ABBAS GRADICENSIS ·22

) 

R.: Na kamenném oltáři leží v plamenech a kouři, jenž se zdvihá k září
címu Božímu oku v trojhranu, obětní beránek; po levé straně oltáře 
réva, po pravé straně pšeničné klasy. Dole v Úseku: GRADICII XIX 
MAIL Opis: QVINQVAGENNALEDIVIs SACRIFICIVM 
Stříbro, 46 mm. Želiv (Appel I., str. 24 5 ). A. F. Widemann. 23

) 

30. L.: Jako Č. 29. 
R.: Jako č. 29. 

Cín, 47 mm (Wz. 4468). 
31. L.: Poprsí opata P. F. Václavíka s pravé strany. 

R.: Zápalný oltář, nad ním devisa a zářící oko Boží. 
Kov neudán, 28 mm (Wz. 4167, Wellenheim 12115). 

Svatý Kopeček 
(k Hradišti). 

P11vod mariánské Úcty na tomto místě sahá asi do roku 1628, kdy olo
moucký měšťan Jan Andrýsek dal zde se svolením a na pozemku kláštera 
premonstrátů v Hradišti postaviti první kapli, kterou vysvětil olomoucký 
sufragan Filip Breuner r. 1633. Sem přinesli andělé podle legendy obraz (ka
menný relief) Matky Boží, jež podává jablko Božskému Dítku ve svém náručí. 
Kaple byla za vpádu Švédů spálena, ale milostný obraz nepodlehl zkáze. 
Andrýsek zřídil roku 1670 znovu kapli, místo níž postavili hradištští opatové 
nový velkolepý chrám, poněvadž kaple nestačila návalům poutníků. Nový 
chrám vysvětil r. října 1679 olomoucký biskup Karel z Liechtensteinu. Při 
chrámu byla residence hradištských premonstrát11, jež byla r. 1710 proměněna 
v převorství. Když byl r. 1784 zrušen mateřský klášter i zdejší priorát, za
stávali zde od r. 178 5 duchovní správu světští kněží. Zásluhou strahovského 
opata Jeronyma Zeidlera byli sem r. r 846 uvedeni premonstráti ze Strahova, 
kteří vedeni proboštem konají tu dodnes duchovní správu. 

O b d o b í h r a d i š t s k é a. d m i n i s t r a c e. 
32. L.: Milostný relief svatokopecký; obě svaté osoby, jež nejsou koruno

vány, mají kolem hlav záře; jsou obklopeny I4 hvězdami (7 + 7). 
Opis: B : V: M: IN MONTE PR.JE - MONST: AD OLOMUT : 
Profilovaný okraj. 

R.: Stojící sv. Norbert zpředu, oděný rochetou, mozetem, palliem a 
mitrou, zvedá v pravici monstranci; v levici drží misionární húl 
křížovou o dvou příčných břevnech a olivovou ratolest; kolem hlavy 
má svatozář; po jeho pravici v pozadí kostel s vysokou věží, obklo
pený budovami, po jeho levici kostel se dvěma nízkými věžemi a 

,---

22) Pavel Ferdinand Václavík (nar. ro. I. 1700 v Hlučíně, Hultschin) dal raziti ke své 
sekundici (50 let po vysvěcení na kněze) r. 1776 skvělou medaili. V této době byl již visitá
torem a generál. vikářem Českomoravské provincie. Zemřel 13. XI. 1784 přeživ zrušení svého 
kláštera jen o čtvrt roku. E. Fiala ho v katalogu Windischgratzovy sbírky č. 4167 povýšil 
na hraběte. 

23) A. F. Widemann (Wiedemann, Wiedmann) narodil se snad r. 1724 v Duchcově 
(Dux). 1758 byl jmenován císařem řezačem želez medailí, r. 1769 vrchním řezačem želez 
mincí ve Vídni (Wien) a zemřel tamtéž r. 1792. Byl vůdčím medailérem t. zv. vídeňské 
školy 18. stol., tvůrcem mnoha medailí oficiálních a pracoval na zakázku také medaile 
České. - Srov. Katalog der Miinzen- und Medaillen-Stempel-Sammlung des K. K. Haupt
miinzamtes in Wien IV., Wien 1906, str. 1365/6 a MZč, str. 22 a 23. 
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budovy. Opis: S: NOR: CA: PR· F · - V: A· MA: G: P: PA: 
Pod budovami vlevo: IN 
Bronz, 34·5: 28·5 mm, ovál. VI. Přibík, IN.24

) 

33. L.: Nekorunovaná svatokopecká Matka Boží; obě svaté osoby mají 
paprsky kolem hlav; opis v obrazovém poli u vnitřního okraje: 
I : B : MARIA : V: D - MO: PRAE : P : OLO široký okrajový 
rámec, vyplněný akanthem, je ohraničen dovnitř Čarou, při okraji 
perlovcem. 

R.: Stojící sv. Norbert (zpředu), oděný jako uč. 37, má kruhový nimbus 
a drží v pravici monstranci, v levici misionární křížovou h11l o dvou 
břevnech, po obou jeho stranách budovy jako u Č. 32; opis u vnitř
ního okraje obrazového pole: S. NOR: CA: PR: F · - V· A· MA 
· G . P : PR : u pravé světcovy nohy IN. Rámec jako na líci. 
Bronz, 39 : 31 mm, ouško, tenký plech, osmihran. Přibil. IN. 

34. L.: Panna Maria s Božským Dítkem, oba korunovaní vévodskými ko
runami a obklopeni paprskovou aureolou; stojí na měsíčním srpku, 
obráceném růžky dolů a spočívajícím na širokém mariánském mo
nogramu, v němž, jakoby v rámci, chrámové průčelí o dvou věžích 
na kopci, jenž patou sahá dolů až k obvodku. Opis: SIT NOMEN 
DOM - INR. BENEDICTVM Zvýšený okraj. 

R.: Ve věnci, spleteném z trní a bodláčí, nápis: ARRHA / CONF R.
DERA / TIONIS / IN HONOREM / ET NOMINIS / MARI.!t 
(větší písmena) / IN MONTE / PRR.MONSTRATO / AD OLO
MVCIVM / ERECT RET AB / INNOCENTIO: XI (větší pís„ 
mena) / INDVLGENTIIS / CONFIRMAT R / 1688 / Zvýšený 
okraj. 
Mosaz, 39: 33 mm, ovál, ouško. Ign. Tabarka (dobrá práce italské 
provenience). 

35. L.: Jako č. 34. 
R.: Jako Č. 34 s těmito odchylkami v nápisu: místo ET NOMINIS čti 

SS : NOMINIS, místo ERECT R čti ERECT A, místo CONFIR
MA T R čti CONFIRMA TA 
Bronz (pozlacená), 39: 34 mm, ovál. Zemské museum a K. Chaura. 

36. L.: Svatý Kopeček s chrámem a budovami (zpředu), nad ním jakoby 
rámec stojící mariánský monogram, na němž spočívá měsíční srpek, 
jehož růžky jsou obráceny vzh11ru, se stojící Matkou Boží a Bož
ským Dítkem; obě osoby mají paprskové nimby, jsou obklopeny 
aureolou, ale nejsou korunovány. Opis: SIT NO MEN DOMI -
N ft BENEDICTVM Profilovaný d.mec. 

R.: ARRHA (větší písmo) CONFOEDERA-/TIONIS SVB TITVLO 
/ ss~rn NOMINIS MARIR. (větší písmo) / IN SACRO MONTE 
PRR- / MONSTRA TO AD OLO- / MVTIVM IN MORAVIA / 
ERECT R & AB INNO- / CENTIO XI. CON- / FIRMAT R / 
Stříbro, 40: .H mm, ouško, tenký plech. Ign. Tabarka (Domanig 
č. 749, t. 85). 25

) 
-----

24) Rytec, značící touto značkou v posledních dvou desetiletích XVII. a z počátku 
XVIII. století, patří do okruhu jihoněmeckých umělců z t. zv. školy Petra a Pavla Seela 
ze Salzburgu. 

25 ) Medaile č. 34-36 jsou varianty odznaků svatokopeckého bratrstva, zHzeného 
roku 1688 k poctě nejsv. jména Panny Marie a svými třemi obměnami svědčí, jak asi bylo 
oblíbeno a rozšířeno, když ražbu svých medailí tolikrát obnovovalo. Spojíme-li obměny 
jejich rubních legend, dostaneme nápis, jenž v češtině zní takto: Zástava družiny titulu 
nejsvětějšího Jmfoa Mariina, zřízené na Svaté Hoře Premonstr:itské u Olomouce na Moravě 
a potvrzené Innocencem XI. roku 1688. 
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37. L.: Panna María s Božským Dítkem zaujímá na výšku· celé obrazové 
pole; obě osoby nekorunované mají paprskové nimby. Opis ve vol
ném poli pří listnatém rámci: B: V: M: IN MON: PRR.MONST. 
AD OLOM 

R.: Mariánský monogram (všechna písmena) a pod ním rozvilina. Opis, 
ohraničený dovnitř perlovcem a vně listnatým rámcem s perlovcem 
při okraji: '' SIT NO MEN DOMIN R. BENEDICTVM. 
Bronz, 35: 29 mm, osmihran, ouško ražené s medailí. Ign. Tabarka 
(velmi dobrá práce seelovské školy). 

38. L.: Milostný obraz svatokopecký; obě osoby mají paprsky kolem hlav. 
Opis:· B :V:M: IN MON: PRR. - MONST:AD OLOM: Na 
okraji perlovec mezi dvěma Čarami. 

R.: Mariánský monogram a pod ním květino,vá rozvilina. Legenda 
v pásu, ohraničeném dovnitř i vně Čarou a perlovcem. Opis: SIT 
NOMEN DOMINR. BENEDICTVM (lilie a růžice). 
Stříbro, 28: 24 mm, ovál, ouško, tenká. Zemské museum v Brně. 

39. L.: Panna Maria s Božským Dítkem zaujímá na výšku celé obrazové 
pole; obě osoby, korunované vévodskými korunami, nemají nimbu; 
obraz obklopen 16 hvězdami (8 + 8); zkorumpovaný opis ve vol
ném poli: IVM IM MONTE P - MONST AD OLOMV Okrajový 
rámec utvořen z perlovce uprostřed dvou Čar. 

R.: Korunovaný mariánský monogram (všechna písmena). Opis ohra
ničený dovnitř silnou čarou mezi dvěma vlasovými: SIT NOMEN 
DOMIN R. BENEDICTVM. '' Okrajový rámec jako na líci. 
Bronz, 26: 19 mm, osmihran, ouško, tenká (práce seelovské školy). 
Ign. Tabarka. 

40. L.: Panna Maria s Božským Dítkem, stojící, zaujímá na výšku celé 
obrazové pole; osoby nejsou korunovány, nimby jsou výsečově spo
jeny; obraz jest obklopen r 2 hvězdami ( 6 + 6). Opis ve volném poli 
při okrajovém rámci, utvořeném dvěma Čarami, mezi nimiž vruby: 
B ·V· M · IN· MO· P: MONST · AD· OLOM Nad horní hra
nou tvoří střížek trojúhelník, v jehož dolních úhlech je po hvězdici 
a mezi nimi probitá dírka. 

R.: Bočný pohled na chrám s 2 věžemi a kupolí nad lodí. Nad tím 
mari~nský monogram, obsahující všechna písmena. Opis ohraničen 
dovnitř perlovcem a Čarou, při okraji rámcem jako na líci: SIT 
NOMEN DOMIN R. BENEDICTVM. ,, V horním trojúhelníku 
hvězdice jako na líci. 
Mosaz (tenký plíšek), 30: 21 mm (včetně ouška), osmihranná, ra
ženo na válci, ze solnohradské dílny, naivní práce. Ign. Tabarka. 

4r. L.: Milostný obraz svatokopecký koruno'Vaný, obklopený I2 hvězdami 
(6 6); paprsky kolem hlavy Matky Boží. Opis: .B · V }VI· I~ 
MONTE PRR. - MONST. AD OLOMVT : Profilovany okraJ. 

f •f k' d / k k' h / R.: Korunovany marians y monogram a po mm svato opec y c ram. 
V pásu, utvořeném vně profilovaným okrajem a uvnitř perlovcem 
s linií, opis: (růžice) SIT NOMEN DOMIN R. BENEDICTVM. 
Stříbro, 29 : 2 5 mm, ovál, ouško. K. Chaura. 

42. 1.: Panna Maria s Božským Dítkem stojí na samém obvodku; osoby 
nejsou korunovány, mají paprskové nimby; obraz jest obklopen 14 
hvězdami (7 7). Opis ve volném poli: B : V: M: IN MONTE 
PRR. - MONST: AD OLOMVT: Obvodek tvoří silná čára. · 

R.: 

R.: 

44. L.: 

R.: 
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Obraz a monogram se shodují s obrazem č. 45. Opis týž ohraničen 
uvnitř perlovcem a Čarou, na obvodku jako na líci. 
Bronz, 29: 25 mm, ovál, ouško. Ign. Tabarka (práce na zpiisob 
italské). 
Matka Boží svatokopecká stojí na Úseku sféry, je prostovlasá, drží 

l I f V/ h 'h J V /V1 1 ' 1 d I I • blk ' h V v evem naruc1 na e o ez1s ,:a a ev1c1 mu po ava 1a o, 3e oz se 
On chápe pravou rukou. Oba mají paprskové nimby. Opis: B : V: 
M: IN MONTE PRR. MONST : AD OLOMVT : Při okraji 
čára a vruby. 
Mariánský. monogram, obsahující všechna písmena, a pod ním kvě
tinová rozvilina. Opis, ohraničený vně i uvnitř perlovcem a čarou: 
SIT NOMEN DOMINR. BENEDICTVM (závěrečná tečka neb 
k V IY k V V d' k ) nze prerusena ir ou . 
Stříbro, 29 : 24 mm, ovál, ouško. Zemské museum. 

Jako č. 43 s tím rozdílem, že obě osoby mají kruhové nimby. Opis 
při okraji ve volném poli: B ·V· M · IN MON · PR&- MONST · 
AD OLOM Při okraji perlovec a čára. 
Jako u č. 43 s tím rozdílem, že opis je zakončen pětilistou růžicí a 
umístěn mezi dvěma čarami; zvýšený okraj. 
Stříbro, 2 I : I 8 mm, ovál, ouško. Zemské Museum. 

,:·45. L.: Matka Boží zpředu, korunovaná otevřenou korunou, obklopená pa
prskovým nimbem; levou rukou tiskne k prsům nahého Ježíška, 
držíc ho pod pažím. Ježíšek, jehož hlava jest obklopena kruhovým 
nimbem, sahá levou rukou po jablku, jež mu levicí podává Matka, 
a má skřížené nožky. Nad Matčinou hlavou jest kruh, z něhož ne
hají tři plameny (vzhůru a na strany). Po stranách obo1;1 osob dva 
andílkové na obláčcích; onen na levici drží oběma rukama palmu, 
druhý má v pravé ruce věneček. Na okraji čára. 

R.: Sv. Jan Nepomucký stojící na mostě a oděný rochetou, almucí a 
biretem, se složenýma rukama na prsou; v pravici má kříž, v levici 
palmu. Po stranách stojí dva andílci na oblacích; onen vpravo klade 
pravici na Ústa, druhý nalevo zvedá levou ručkou zářící jazyk. 
Stříbro, 28 : 25 mm, oválná Čtyřseč rámečku (prostá stř. páska) 
spojuje dva tlačené plíšky líce a rubu; jest zakončena ouškem. 
Zemské museum. 

-46. L.: Obě osoby jsou korunované; místo hvězd jsou obklopeny 10 body 
(5 + 5); chybný opis: DVM I S PONT-MONST AD OLOM 
Silná čára na obvodku. 

R.: Mariánský monogram (všechna pfsmena), nad ním vévodská ko
runa a po stranách po 1 bodu. Opis mezi perlovcem a zvýšeným 
okrajem: SIT NOM. DOMIN R.. BENEDICTVM Silná čára na 
obvodku. 
Bronz, 23: 20 mm, ovál, litá, kramářská práce. Ign. Tabarka. 

47. L.: Obraz Panny v celé postavě; jest prostovlasá, dlouhých vlasů, na 
pravé ruce nese neoblečené dítko, jež pravou ručkou sahá po jablku. 
Oba mají paprsky kol hlav. Opis: B: V: M: IN MONTE PRAE 
- MONST : AD OLOMVT: 

R.: Mariánský monogram, pod nímž růže. Opis: SIT NOMEN DOMI
NAE BENEDICTVM. (křížek). 
Stříbro, velikost 19 (podle Mionneta), ovál, váha 75 gr (Appel I., 
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str. 24 5, Kuncze, str. 204 ). Zdá se, 
45 a 47 varianty. 26

) 

48. L.: (Mariánský obraz.) 
R.: Sit nomen Domini benedictum. 

JSOU k tomuto kusu čísla 

(Kuncze, str. 207, heslo »Hradisch [Gradicii] «). 
49. L.: (Mariánský obraz.) 

R.: Ignatius. · 
(Kuncze, str. 221, heslo »Olmiitz« sub. 3. s poznámkou: »v mm
chovském mincovním kabinetě«). 

50. L.: Korunovaný milostný obraz svatokopecký, obklopený paprsky. 
Matka Boží stojí na měsíčním srpku, obráceném růžky dolů, jenž 
zapadá do mariánského monogramu, v němž jest chrámová budova 
bez věží; po stranách monogramu drobounké výjevy o několika 
osobách. Opis: A S&CVLO TV: ES: PS 92 V Zvýšený okraj. 

R.: SACRA IN S/MONTE PR&M/ONSTRATO AO 1629/DEI 
MATRIS EFFIG / IES · AB; ANGELIS AL/ LATA 1632 PER 
INT/EGRVM S&CVLVM GR/ATIIS REFVLGENS/ANNO 
IVBILRO / 1732 AVREA COR / ONA DECOR /ATA 
Bronz, 38: 35 mm, ouško, ovál. B. Přibil (Kuncze, str. 228, heslo 
»Sacra ins.«). 

51. L.: Milostný obraz. Bez značky. Perlovec a linie. B. V. M. IN MON. 
PRAE - MONST. AD OLOM. 

R.: Mariánský monogram v osmihranném perlovci. Bez značky. Perlo
vec a linie · SIT NOMEN DOMINAE · BENEDICTVM · 
Mosaz (tenký plíšek), 30: 25 mm, osmihran (Pachinger-Seel Č. 36). 

52. L.: Sv. Bernard zpředu po pás. V pravém náručí drží nástroje umučení 
Kristova. Kolem hlavy zřetelný nimbus. S. BER. 

R.: Milostný obraz Panny Marie ze sv. Kopečku u Olomouce do půl 
těla, obklopen roccaillovým ornamentem. Maria drží neoblečeného 
Ježíška na pravé paži. Oba jsou korunováni. 
Stříbro, 42: 40 mm (Pach.-Bern.).27

) 

5 3. L.: Madonna v celé postavt. B ·V· M · IN MON · PRAE - MONST · 
AD·OlO· 

R.: V osmihranném perličkovém rámci monogram. SIT NO MEN DO 
BENEDICTVM 
Osmihranná (Wz. 4404).28

) 

54. L.: Nad monogramem Maria s Ježíškem. 
R.: Deset řádek písma. 

Mosaz, ovál (W z. 440 5 ). 
5 5. L.: Mariánský monogram. 

R.: Matka Boží jako u č. 54 B. W. M; IN. MON: PRAEMONST 
AD OLOM 
Mosaz, ovál (Wz. 4406). 

56. L: Milostný obraz ze sv. Kopečku u Olomouce, bez koruny, paprskový 
nimbus. OLLOMVA INS : MONTE · Perlovec, měsíčky či spíše 
riižové lístky. 

26) Medailky Č, 47-49 jsem zde zapsal v doslovném překladu z citované literatury 
přesto, že popisy jsou neúplné, ba zřejmě vadné. Kunczovy záznamy svatokopeckých sva
tostek uv.í.dím proto, Že předpekl.i.dám možnost existence takových kusu. 

27) » Tato velmi malá medaile je zasazena v Šesticípé hvězd~ z jemného salzburského 
stfíbrného filigránu.,, 

28 ) Zaznamenávám také tří kusy ze sbírky Windíschgratzovy, ačkoliv Fialovy popisy 
jsou :prnH kusé a nedají se kontrolovati, stejně jako Kunczovy. 
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R.: Milostná soška s otevřenou korunou a nitkovým nimbem. B : V : M : 
DE MONTE - SANC: IN BOH: 
Stříbro, 34 : 30 mm, ovál, dutá ve stříbrném filigránu (Vídeňský 
mincovní kabinet - Přibil 339).29

) 

57. L: Panna Maria, oděná úzkým šatem, drží na pravé ruce Dítko (oba 
jsou korunování) a stojí na vypouklém štítě, na němž jest koruno
vaný mariánský monogram a po stranách palmové ratolesti. A : S : 
V: M: AD MONTEM MONSTRATVM 

R.: Jan Nepomucký. 
Mosaz, 34: 26 mm, ovál (A. v. Obst, ·str. 36). 

8. L.: Panna Maria s Božským Dítkem stojí na oblaku a zaujímá na výšku 
celou plochu obrazového pole; obě osoby jsou korunovány vévod
skou korunou, mají paprskové nimby, aureola sestává ze střídajících 
se paprsků ( r o = 5 + 5) a hvězd ( I2 6 6). Opis ve volném 
poli: B . V . M . ULMUCII SOLEN NITER CORONA TA. Ob
vodek: čára a zvýšený okraj. 

R.: Chrámové stavby se vstupním schodištěm, zaujímají celé obrazové 
pole. Nahoře ve volném poli opis: 2 r. SEPT -Ao r 73 2 · ob vodek 
jako na líci. ' 
Mosaz, 3 6 : 3 3 mm, o,vál, ouško. Ign. Tabarka. 

:59. L.: Milostný ?braz s':atokopecký, obklopený dvojitou září, jednak pla
mennou (Jazyky Jsou pokryty jakoby drahokamy), jednak paprsko
vou; zář~ v>:plňuje celé (a~~bní pole. 7rofilovanf o~raj jest nahoře 
a dole prerusen volutami, Jez se navzaJem nedotykaJÍ. Na podstavci 
milostného reliefu: D 

R.: V celém ražebním poli nápis: VERA/ / B . MATRIS / 
QU & MDCXXXII / AD SAC. MONTEM / PR&MONSTRA
TUM / AB ~NGELIS ALLATA/ET MDCCXXXII/CORONÁ 
VATICANA/CONDECORATA/EST / Okraj jako na líci. 
Stříbro, 40: 35 mm, ovál. Zemské museum, D. 

O b d o b f s t r a h o v s k é a d m i n i s t r a c e. 
60. Milostná soška ze sv. Kopečku u Olomouce. Matka Boží stojí na 

oblacích, jest korunována a obklopena paprskovou auroleou · ona • J V IV k • •V d v, / v• / ' 
1 ezrse , JeJZ rzi na prave paz1, maj1 nimbus. Na dolním okraji 
oblaku, poněkud vlevo: I. R. Opis jen v horní půli: S. MARIA 
MATER DEI ORA PRO NOBIS. Zvýšený okraj. 

R.: (Hvězdička) GNADENBILD / AUF DEM/HEIL.. BERGE BÉY / 
OLMUITZ. / -·- / MILOSTIWY / OBRAZ NA SW. HOŘE ů 
/HOLOMAUCE. /-/C · H ·&S·/ Zvýšený okraj. 
Stříbro „a mosaz, 23 : 19 mm, ovál. Josef Sojka v a Zeliv. 
Carl Hofer & Sohn v Praze. - Ignác Rosner. 30) -----

29) ve svém »Soupisu« uvádí tuto svatostku jako sva.totton:ll:0111, kdežto 
zde jest svatokopeckou. nutně uvádím obě strany v opačném He je 
Přibilův rub naopak. 

• 
3

~) se, Že tato sličná a výtvarně solidní medailka byla ražena ne-li právě k 
lež1tost1 obnovení premonstrátské duchovní správy, tedy nedlouho poté na účet firmy 
Carl & v Praze (značka _C. H. & S.), jež vydala, ačkoliv byli luteráni, 
mnoho svatostek. Tato firma trvala v Praze od 1. března až do příp. 
24. května kdy byla u c, k. zemského soudu a pražského na 
žádost Karla Kristiana Gustava Hofera (otce) a Karla """·A,,. 
(syna). Hofer, narozený r. 1792 v Prusku, byl pražský měšťan mistr a 
P!~dst~':'en~vpr~žského . , jehláH\. K., Chaur_a, (MZč J29, ~tr. 30) t~rdí, že měl 
pn sve Jehlarske 1 vyrobu barevneho m01re plechu, Jakoz i ražebnu. Ze by tato firma 
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6 I. L.: Dva letící andělé nesou svatokopecký relíef v barokním rámci. 
Dole při okraji hora s chrámovými budovami, obklopená paprsky. 
Obvodek tvoří dvě čáry. 

R.: Nápis: OBRAZ (konvexně) PANNY MARIE/NA SV. HOŘE/ 
U/ HOLOMOU CE (konkávně), dole u zvýšeného okraje: CH & S 
Mosaz a cín, 2 3 : 19 mm, ovál, ploché ražené ouško rýhované. B. 
Přibil a Ign. Tabarka. Carl Hofer & Sohn v Praze. 

62. L.: Milostný obraz, jehož osoby jsou korunovány, bez nimbu a bez 
aureoly, vznáší se nad svatokopeckými budovami. 

R.: Nápis: OBRAZ/PANNY MARIE/NA SO. U /HOLO-
MOUCE./ Zvýšený okraj. 
LJ<,"-'-~·11"- mosaz, 22: 19 mm, ovál, ouško. Ign. Tabarka. 31

) 

63. L.: Matka Boží, stojící na oblaku, podává levicí jablko Božskému 
DÍtku, jež drží v pravém náručí. Obě osoby jsou korunovány vé
vodskými korunami a jsou obklopeny paprsky. Na oblaku Čtyři 
okřídlené hlavičky andílků. Opis při zvýšeném okraji ve volném 
poli: PANNA MARIA A KOSTEL NA SV. KOPEČKU U OLO
MOUCE~· 

R.: Chrámové budovy v čelném pohledu. Nahoře pří zvýšeném okraji 
opis ve volném poli: HEIL. MARIA U. KIRCHE Dole v úseku: 
A. HEILIGENBERG / / OLMůTZ (konkávně) . 
Postříbřená mosaz, 12: 9 mm, ovál, ouško. Ign. Tabarka. 

64. L.: Milostný obraz na oblacích, celý v záři; po stranách modlí se dva 
klečící andělé, nahoře dvě okřídlené hlavičky andílků. Opis: MA
RIENBILD AUF DEM HL. BERGE B. OLMůTZ 

R.: Pohled na chrám a budovy nad schodištěm. Opis: KIRCHE AUF 
DEM HL BERGE B. OLMůTZ 
Stříbro, 2 I : 1 8 · 5 mm, ovál, ouško. B. Přibil. 

65. L.: Na mohutných oblacích svatokopecká Matka Boží (korunovaná). 
Pti horním okraji ve volném poli: PANNO MARIA ORODUJ 

NAS Perlovec, zvýšený okraj. 
R.: Průčelí svatokopecké svatyně. Nad ním při okraji ve volném poli: 

KOSTEL P. MARIA V úseku: NA SV./ (konHvně) KOPEČKU 
Perlovec, zvýšený okraj. 
Aluminium, 25: 18 mm, ovál, ouško. Ign. Tabarka. 

66. L.: Matka Boží svatokopecká stojí na oblacích; obě osoby jsou koruno-

byla měla ražebnu medailí je pouM domněnka, neboť do roku x857, kdy v Praze trvala 
mincovna, nedovoloval pražský magistrát rytcům (podle dokladl\, uchovaných ve Staré spi
sovně hl. města Prahy) provozování jakéhokoliv ražení kovů a medaile se nesměly raziti 
pro soukromníky nikde mimo c. k. mincovnu. K tomu cituji z P. Emerícha Petříka \Numísm. 
Miscellen), Gesammelte Beitrage zur Miinzkunde und Miinzgeschichte in den Jahren r854. 

r855-r856-r857-r858-r859-r860 (rukop. Strah. knih. D. G. V. 6.), sv. 8. 
str. J• Oesterreich. Wien. 29. Juli (r854): »Die Pragung von Schau- und Denkmiinzen fiir 
Private, sie mi:ige in Gold, Silber, Kupfer, o. in Zinn beabsichtigt werden, darf einer erneuter 
Verordnung zufolge nur bei den k. k. Miinzamtern geschehen, da Privaten das Selbstpragen 
von Medaillen nicht gestattet ist.« Medaile, kterou zde popisuji a pravděpodobně i vše
chny ostatní - pokud snad nebyly objednány z ciziny - byly raženy stroji pražské min
covny. Razidla k svatokopecké medailce zhotovil Ignác Rosner (nar. 1786 ve Vídni [WienJ, 
zemř. r854 v Praze), jenž na sklonku r. 1832 byl vyslán z vídeňské mincovny do Prahy 
za provisorního rytce. Jeho práce do~ly již ve vídeňské hlavní mincovně pochvaly. Ke svému 
hubenému úřednímu platu si přivydělával rytÍm pečetidel a ražebních želez pro Hofra. 
Značil své práce I. R. · 

81) Také tato medailka ač nesignována - se připojuje svou fabrikou k hofrov-
ským medailkám. 

R.: 

67. L.: 
R.: 
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vány, nemají nimbu. Opis ve volném poli u horního okraje: PAN-
NO MARIA ORODUJ NAS Zubovitý obvodek. 
Chrámové budovy. Opis ve volném poli u horního okraje: KOSTEL 
P. MARIA Dole v úseku NA SV./ KOPEČKU Zubovitý obvodek. 
Aluminium, 21 : 17 mm, ovál, ouško. Ign. Tabarka. 
Jako~ č. 66, opis ~Šak: MARIA VOM HEILIGEN BERG B. F. U. 
Jako c. 66, opis vsak: AM BERG v úseku: 
BEI OLMůTZ 
Aluminium, 21 : 17 mm, ovál, ouško. Ign. Tabarka. 

68. L.: Matka Boží svatokopecká stojí na oblacích. Obě osoby korunované 
vévodskými korunami, mají kruhové nimby. Na obou stranách vzná
šejí se andělé, adorující sepjatýma rukama. Opis, ohraničený uvnitř 
kruhovou Čarou a zevně okrajovým perlovcem: RODIČKO BOZI 
SVA TOKOPECKA, KRALOVNO MORA VY Dole vsunuto mezi 
7:ačátek a konec opisu: · ORODUJ ZA NAS · 

R.: Celný pohled na budovy sv. Kopečku, pod ním v úseku: 1732 -
1907 Opis, ohraničený jako na líci: JUBILEUM SLAV. KORU
NOVANÍ P. MARIE NA SV. KOPEČKU U OLOM>:· 
Aluminium, 33 mm, ouško. Ign. Tabarka. 

69. L.: Sv. Norbert, zarostlý vousem, zpředu, poněkud obrácen doprava 
oděn mitrou, kasulí a palliem, drží v pravici monstranci v levici 
misionární křífovou hůl. Za ním leží na dlaždicích Tanchel~ s hostií 
v pravé a se svitkem listu v levé ruce. Opis na rozvinuté pásce 
v ho:ní části pole: sv NORBERTE ORODUJ ZA NAS! Zvýšený 
okraJ. 

R.: Matka Boží svatokopecká v plamenné mandorle stojí na oblacích. 
Vpravo i vlevo od nf (ve výši ramen) obláčky s okřídlenými hla
vič~kami. Opis 1:a páse~ (jako na líci): S BOžSKYM DÍTKEM, 
MATI RAC NAM POZEHNATI Profilovaný okraj. 
Aluminium, 42 : 3 5 mm, ovál, ouško, 32) 

70. L.: ~ilostná polosoška svatokopecká v plamenné svatozáři. Obě osoby 
JS(;~ }rnrupov~~Y· U 1;ohou

0 
Matky B?ží, jež stojí na výstupku, vzlé

taJIC~ o~hce, Jez hled1 vz?uru; v~ vystupku: 1732 Na pásce, jež se 
rozvmu1e na obou stranach dolu, opis: KRALOVNA MORAVY 
NA ;-- SV. KOPEČKU U OLOMOUCE. Dovnitř profilovaný 
okraJ. 

R.: čelně bočný pohled (od jihozápadu) na budovy a chrám na sv. Ko
pečku. Opis u okraje ve volném poli: NA PAMATKU DVOUSET
LETÉHO VÝROČÍ Na ploše pod obrazem nápis, posunutý poně
kud doleva: KORUNOVACE/MATKY B02i./ 1932 / Při dolním 
okraji vpravo drobně: J. HLADÍK 
Bronz, 45 mm, '.Želiv (též ze zlata a stříbra), Josef Hladík. 38) 

-----
32

) Tuto me,daili _d~l raziti P. Vtlém _Ondráček, strahovskť premonstrát, p~o třetí Hd 
sv. N~;berta v Kr~no,;-1~1ch na Morav~ u fi!m>; Karnet ,a Kysely v Praze XI. pred r. 1921. 

) Podle sdelem Jednatele Num1smat1ckeho krouzku v Olomouci p. Karla Němečka 
byly všechny druhy této pamětní medaile raženy až v roce r934 podle modelu sochafe 
Josef~. Hladíka v Olomouci. Te~dt vydal Numism. kroužek tyto druhy: 
meda1h ze zl:,ta o prumeru 45·- mm váze 59·6 g za 1.960 K 

ze stnbra „ 45·- ,. » 4.2 ,, ,, 60 " 
z bronzu " 45·- » » ? ,, " 25 « 

agnůstku ze stříbra " 25·- ,. ,. S ,. » u « 
z bronzu " 25'- » ,. ? ,. ,, 5 « 

dvoudukát ze zlata » r9·75 » » 7 » .. 250 " 
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71. L: Jako č. 70. 

R.: Jako č. 70. 
Bronz, 25 mm (též ze stříbra), Josef Hladík. 

72. L.: Jako č. 70. 
R.: Jako č. 70. 

Zlato (dvoudukát), 19.75 mm, Josef Hladík. 
73. L.: štítek, dole konvexně a po stranách konkávně ohraničený kruho

vými výsečemi, svrchu sklenutý archivoltou, obsahuje pohled na 
o v l' h , d vv' h b v ' b d b' l' pruce 1 c ramu o vou vez1c a na po oeru u ovy yva e pre·· 

monstrátské residence (plevorství). Středem vede stromořadí k vstup
nímu schodihi. U dolního zvýšeného okraje: SV. KOPEČEK -
U OLOMOUCE 

R.: V ploše u epištolní věže (určeno podle lícního reliefu a nikoliv podle 
prohloubeného negativu zde na rubu) reliefně: ALPACCA/ZAK. 
CHRAR/ 
Postříbřená alpaka, 32 : 29 mm, obdélník, tlačený ŠtÍtek na turistic
kou hůl. Moje sbírka. 

Teplá (Tepl}. 
Premonstrátská kanonie v Teplé (Tepl) byla založena roku 1195 a osa

zena r. II97 ze Strahova. Její zakladatel Hroznata, mocný šlechtic z českého 
rodu potomních pánů z Guttenštejna, odevzdal své statky tomuto klášteru 
a přijal tu řeholní roucho. Tepelský klášter byl svým položením významný 
pro západní a severozápadní Čechy a přes původní Českou fundaci pilsobil 
nábožensky a kulturně německy. Vyšly z něho vynikající osobnosti obou 
národností, na př. strahovský opat a pražský arcibiskup Jan Lohel (na pře
lomu XVI. a XVII. stol.) a čeští učenci a buditelé Jos. Prant. Smetana (1801 
až r86r), Jos. Vojt. Sedláček (1785-1835) aj. 

d b , • v d v v, k , k v• tv 74. L.: V oz o ne, uvmtr vo orovne car ovane artus1, na niz posazena 
mitra (vpravo), berla (vlevo) a lastura (uprostřed), oválný štít se 
znakem tepelského kláštera (2 1 jelení paroh).31

) Perlovec. 
R.: CANO-/ NI.1\1 TEPLE/ NAE Pod nápisem dvě skřížené ratolesti 

- vavřínová a dubová. Perlovec. 
Měď, 24 mm, moje sbírka (MN. 743, tab. 85; Wz. 4479.)85) 

75. L.: Jako č. 74. 
R.: Jako Č. 74. 

Cín, 27"5 mm. Moje sbírka (MN. 743; D. 5216). 
76. L: Jako č. 75 var.: zvýšený okraj, perlovec, dole pod kartuší: PICHL· 

PRAGA 
R.: Nápis: CANONIR (konvexně)/ ozdůbka/ TEPLENR (vodorov-

d I • d v kV ,v I I . VI I d b I ně). Po nap1scm ve s nzene rato est1 - vavrmova a u ova. 
Perlovec. 
Mosaz, 30·5 mm. Moje sbírka. J. B. Pichl, ražebna v Praze. 

---------
34) Znak kláhera tepeJs}'ého jest !tít : zlatém foli,. v němž Í;JU položeny vtr?i~ Červe_né 

jelení parohy (2 + I); na st1tu uprostred Je opatska mitra, od mz vpravo vycmva hlavice 

peda. 35) O těchto khí.šternich známkách sděluje Josef Neuman:1 v MN., s~r. 77.2' »Nach. der 
mír von dem dermaligen Herrn Abte, Landespralaten Max L1ebsch bereit:w-i\hgst erthe~lten 
Auskunft waren im Pramenonstratenser Stifte T epl bei Marienbad, - w1e m den me1sten 
Stiften und Klostern der Fall, - Zeichen fiir die den Konventualen zu verabfofgende 
Quantitat Bier im Gebrauche. Diese Zeichen waren urspi:unglich von ~lech,. wurden Jedoch 
in Folge ihrer Abnlitzung durch Markep des vorb~schnebenen ~e~rag~s 1m J. 13 37 aus 
Kupfer und Zinn ersetzt. Jene von Kuprer wurden 1m Laufe der Ze1t emgezogen, und nur 
jene in Zinn im Umlauf belassen.« 
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77. L.: Poprsí opata Gilberta s levé strany, umístěno na zvýšené ploše; 
pod úsekem ramene: 1924 Nad poprsím při horním okraji: DR GIL
BERTVS J. HELMER SEXAGENARIVS Pod poprsím při dolním 
okraji: ABBAS TEPLENSIS ET SPEINSHAR TENSIS 

R.: Prázdný. 
Bronz, 74·5: 54 mm, obdélník. K. Chaura, prof. A. Henke v Praze. 

Mariánské Lázně (Marienbad) 
(k Teplé, Tepl) .. 

Ačkoliv byly již v XVI. · století, zejména všú: počátkem XVII. století 
známy léčivé prameny oufovické na pozemcích kláštera tepelského a v XVIII. 
století za opatů Rajmunda II. Wilferta (t 1724) a Ambrože Schmidta (1789 
179r) byly podniknuty některé Úpravy pramenů a vystaveny první budovy, 
je vznik lázeňského místa a později i města zásluhou dvou osob: klášterního 
lékaře tepelského dra Josefa Nehra a tepelského opata Karla Reitenbergra 
(zvolen 1813, resignoval 1827). Dr. Nehr vědecky prozkoumal již r. 1770 
prameny oušovieké a naléhal na budování lázeňských podniků. Za opata 
Chrysostoma Pfrognera (1801-1812), kdy tamní léčivé prameny byly již 
hojněji vyhledávány, byl to opatský sekretář Karel Reitenberger, jenž se při
činil, aby u pramenů vznikla lázeňská osada. První lázeňský dům o I 3 poko
jích byl postaven r. I 808 a dva roky poté druhý větší. V té době se počala 
nazývati lázeňská osada Mariánské Lázně (Marienbad). Když pak r. 1813 
Reitenberger byl zvolen za opata, obrátilo se veškeré úsilí jeho i dra Nehra, 
jenž téhož roku vydal knihu o nových lázních, k budování léčebných lázní 
a města, jež v roce 1908 mohlo oslaviti sto let svého trvání. 
,:·78. L.: Ve zvýšeném pásu, jenž jde vodorovně středem ražební plochy, dva 

oválné medailony s portréty (jež hledí do středu) obou budovatelů 
proslulého lázeňského místa: vpravo tříčtvrteční profil (s pravé 
strany) tepelského opata s opisem: ABT· KARL REITENBER
GER; vlevo úplný profil (s levé strany) lázeňského lékaře s opisem: 
D!<: · JOSEF NEHR V horním Úseku jest nápis: (konvexně) ZUR 
ERINNERUNG / (vodorovně) AN DIE FEIER DES/ pokračuje 
v dolním úseku: (vodorovně) 100 JAHRIGEN BESTANDES/ (kon
kávně) VON MARIENBAD / Pod dolní hranou středního pásu 
(drobně): L. CHR. LAUER NUERNBERG 

R.: Genius lázní v podobě Ženy, obnažené po pás, opírá se pravicí 
o vavřínový strom, pozvedaje levicí větévku vavřínu nad budovami 
křížového pramene (Kreuzbrunnen), nad nímž se v paprscích slávo--
záře klene letopočet r8o8 1908 
Postříbřená bronz, 40 mm. Moje sbírka. L. Chr. Lauer, norimberská 
ražebna. 

Chlum sv. Máři (Maria-Kulm) 
(k Teplé, Tepl). 

V tomto místě, polo&eném nad Konigsbergem (v okrese falknovském), 
· ' ' M k B v' b l' v ( d' 0 

v d v' 1 · · J ;est uctrvana at a oz1 v staro y e sosce se 1 na trune rz1c na ev1c1 e-
žíška, v pravici říšské jablko). Poutní místo jest administrováno kněžími 
z řádu křižovníků s červenou hvězdou. Velkolepou svatyni zdejší vysvětil 
roku 1702 pražský světicí biskup a strahovský opat VÍt Seipel. Již po roce 
1647, kdy zde byl návštěvou Ferdinand III., vodili sem misionáři z širého 
okoH lid, aby jej utvrdili v obnovené víře a lze předpokládati, Že takové 
poutě sem konali i tepelští premonstráti z kláštera a z příslušných k němu far. 
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Tyto vztahy premonstrátů ke křižovnickému poutnímu místu nám dokumen
tuje svatostka, kterou zde uvádím. 
79. L.: Milostný obraz Matky Boží chlumské; obě osoby mají kruhové 

nimby. Opis: B: V: M: CVLME - NSIS. I: R: B: M: C: 
R.: Svatý Norbert stojí na draku s lidskými hlavami, v pravici drží 

monstranci, v levici misionární kříž; kolem infulované hlavy pa
prskový nimbus. Opis: S. NORBER -TV - S - : A: M: A : AP: 
Bronz, 28 : 24 mm, ovál (P.': 77).36

) 

Mnichov (Einsiedel) 
(k Teplé, Tepl). 

Nynější město toho jména bylo z vesnic, jež bl. Hroznata věnoval tepel
skému klášteru. Duchovní správu tam vždy vedli tepelští premonstráti. Me
dailka svatojanského bratrstva, kterou tu zaznamenávám, vznikla v době 
Ofata Jeronyma F. Ambrose, jenž vládl v tepelském klášteře v létech 1741 
az 1767. 

80. L: Sv. Jan Nepomucký po kolena v oblacích, oděn mozetem, ruce roz
pjaté, paprskový nimbus kol hlavy a nad ní věnec hvězd (počtem 8), 
nad nímž led anděl, jenž nese v levici kříž. Pod ouškem ve výseči 
hvězda. U dolního okraje korunovaný štít se lvem o jednom ocase 
ve skoku doprava. Při profilovaném okraji, ve volném poli, nahoře: 
THA VMA TVRGVS - dole: REGNI PA - TRONVS 

R.: Na oblacích jazyk v paprscích, pod ním ve vejčité kartuši znak 
tepelského kláštera: troje jelení parohy (2 + 1), mezi nimiž jsou 
umístěny písmeny H - F /A/A - T; na štítu uprostřed mitra, 
vpravo od ní kropáč, vlevo pedum. Pod ouškem ve výseči hvězda. 
Při profilovaném okraji, v,e volném poli, nahoře: TVTELARIS dole 
CONFRNIT ATIS (zkratka místo Confraternitatis) EI~SIDLR 
(D obráceno: o). 
Stříbro a bronz, 26: 36 mm (s ouškem 42 mm), houslový tvar, 
ražená (P.* 170). B. Přibil a moje sbírka.37

) 

Louka (Klosterbruck). 
Premonstrátské opatství Louka (lat. Luca), nedaleko Znojma (Znaim), 

bylo založeno list:inou vévody Otty černého z 25. října II90 na místě kaple 
Panny Marie a sv. Václava, zřízené Juditou, manželkou vévody Břetislava I. 
O této původní fundaci se domnívá Balbín, že byla učiněna pro benediktiny. 
Louckému klášteru daroval r. 1220 znojemský kastelán Jimram patronátní 
právo v Příměticích, kde za opata Hermenegilda Mayera (1745 až 1764) po,
stavil tamní farář P. Prokop Diviš (vynálezce hromosvodu) svoji »povětr
nostní mašinu«. Loucký klášter, významný pro náboženství a kulturu, byl 
zrušen roku 1784. 
,:·sr. L.: Pavilon památníku o ploché střeše a oblé přední stěně; z pravé 

boční stěny vyčnívá rameno, přes něž jest veden řetěz Divišova 
bleskosvodu, jenž se tyčí za pavilonem; v pozadí stromoví a oblaky. 

36) Tato svatostka jest sice výtvarně slab~í než č. 8, patří vfak do téže výrobní dílny 
zvané seelovské. 

3 7 ) Ježto jsem získal pro svoji sbírku bronzový kus, jenž jest lépe uchován než stříbrný 
Přibilův, opravuji a doplňuji popis této bratrské medailky a jsem s to ji časově blíže umístiti. 
Písmena ve znaku na rubu znamenají H(ieronymus) F./A(ambros) A(bbas) T(eplensis). 
Tento opat Jeronym Ambros vládl v tepelském klá~teře od r. r74r do r. 1767. Do doby 
jeho panov.íní patří vzník medailky, jež byla rafena, nikoliv lita, jak Přibil poznamenává. 
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Nahoře v pravém rohu: 1936, dole v levém rohu: L. V. Plocha 
plakety_ j~st d~le n~st~vena o něco užŠÍ destičkou, na níž jest nápis 
o nesteJne velikosti p1smen: PAMA TCE / P. DIVIŠE/ ZNO ]MO-
/ PŘÍMĚTICE/ , 

R.: Prázdný, dutý s papírovou nálepkou: V. PODIVIN /VYROBA
/- ODZNAKU /PRAHA XI/ Připájená jehlice. 
Bronz, obdélník, 44 : 24 : 2 I mm, moje sbírka. 88

) 

Olomouc. 
Olon:<:uc nebyl~ místem osídleným premon~trá~y, ale dlužno ji tu uvésti 

pro 1:1edaih, na níž Jest vyobrazen biskup Jindřich Zdik, jenž uvedl do naší 
vlasti ř~d 1;rem?nstrátů, maje ve,l_iJwu péčí o dobré a trva

1
lé jeho zabezpečení. 

Olom?uckyr_n biskup~m se /tal ;1z r. r r 26. S premonstraty se prý seznámil 
na s.ve pou5~ do Svate zeme, kterou vykonal r. II37. Po svém návratu zřídil 
kapitulu pn ~lo;11oucké kat~drá}e sv. Vác!;1va (založena již II 3 r) a přičinil 
se o .vybudovam premonstratskych kanonu na Strahově a v želívě. Někteří 
~nah~té se domnívají, že tento biskup přijal roucho řádu a měl v kapitule 
Jeho cleny. 

82. L.: Jindřich Zdik v románských pontifikaliích kráčí doleva. Oběma 
ru~ama ~e~e s n~1:1~hou v~liký n:01e1 rominské ,třílodní basiliky 
o avou vezich a mzš1ch oblych abs1dach. Pedum ma opřeno o pravé 
rameno_a zac~yceno. v nár?ČÍ. Po

1 
stranác~ (vodorovně): HEIDR -

IC EPC Opis mezi profilovanym okra1em a rámcovým perlov-
cem: + ECCLESIA · OLOMVCEKSIS · 

R.: U horního okraj; pod. a_rcibiskurským k_loboukvem dva znaky: 
vpr~vo .olomouckeho arcib1sk;;1psty1 v (pyramidy a ceský lev), ozdo
beny ;riitrou, vlevo ~olmo puleny ~t1~ se znakem kapituly (stojící 
sv. Vactay) a osobmm znakem arc1b1skupa Leopolda Prečana (tři 
klasy); stlt ozdoben pedem. Pod znaky v poli, utvořeném rozvíje
jící se páskou, nápis: Pfo XI . P. M. FEL· REGNANTE / LEO 
POLDO PREčAN ARCHIEPISCOPO / OLOMVC: MORA VIR 
METROPOLITA/ ECCLIA METR OP · S · VENCESLAI D · ET / 
MART · A\ HENRI CO ZDIK B · M · OLOM · / EPPO VII · PRI 
DIE KAL IVL · MCXXXI / CONSECRA TA ANIVERS · SV R I 
DEDICA TI O NIS DIEM DCCC · / VID IT ET CELEBRA VIT/ 
~DCCCCXXXt D · 30 ·VI· Opis na pásce, jež dole ve smyčce 
Jest zdobena vavrmovou ratolestÍ: OLOM · ANTISTES - LXVII 
· GRATUS F · F · Při dolním okraji, zvýšeném, pod páskou: PELI
KAN Z. 
Bronz, 50 mm, Želiv, Julius Pelikán, ak. sochař. model. Razila min
covna v ~remnici, vydal Numismatický krouž~k v Olomouci. Cena 
30 K. Stríbro 5 5 g cena 75 K, zlato 71 g cena r850 K. 

88) Tento odznak byl vydán podle návrhu tajemníka Ladislava Voříška (šifra na 
odzn. L. V.) Nár. jednotou pro jíhozáp. Moravu k oslavám vynálezce bleskosvodu P. Pro
kopa Vác;. Diviše (;lastně Divíška), jež se konaly 27. a 28. června 1936. Tento loucký 
premonstrat byl rodak z Helvíkovic u Zamberka (26. III. 1698), učil theolouíi a filosofii 
na . domácím učení svého k!Htera a farářoval pak v Příměticích. Zabýval se° mechanikou, 
fysikou a hudbou. Šest let před vynálezem Benj. Franklina zkonstruoval v Příměticích první 
bleskosvod. ,P~ní také učiní! pokusy s léčením rheumatismu elektřinou. Zemřel 21. III. I765 
ve svém klaštere. 



JOSEF DOBRt: 

MEDAILE J BILEJNÍ V'fSTAVY R. 18'.91. 
(Tab. VI.-X.) 

Bohatství a krása kraje, nadání a pracovitost obyvatel Čech takřka nu
tily k občasným přehlídkám domácích darů přírodních a výsledků píle a 
dovednosti. Proto byla právě v Praze, hlavním městě této země, již r. 1791 

V/d/ k' / . k v / v d / E v ' k' pora ana zcms a vystava, Ja ozto prvm ve stre m vrope a prvm evrops a 
průmyslová výstava vůbec, na onu dobu něco zvláštního a obdivuhodného. 
Byl to ošvem jen jakýsi trh, který však svědčil o kulturní vyspělosti a značné 
vysoké průmyslové a vůbec hospodářské Úrovni Čech na sklonku 18. století. 
Podnět daly sice oslavy české korunovace Leopolda II., ale výstava měla 
nejen význam státně politický, nýbrž větší ještě měrou hospodářský a kul
turní. Veliký Úspěch tohoto prvního významného výstavního podniku měl 
pak velmi příznivý vliv na vývoj domácího výstavnictví vůbec. 

Větší výstavy byly uskutečněny v letech 1828, 1829, 1831 a opět r. 1836, 
kdy byla při korunovaci Ferdinanda V. za Českého krále v Praze konána 
výstava zemská.Potom nebyly zde pro politický a hospodářský neklid dlouho 
pořádány větší výstavní přehlídky. Teprve po světové výstavě uskutečněné 
r. 1873 a po jiných zahraničních i světových výstavách nabyla zejména na 

'kl dV k V / / k / h V / • / • p V/V• 1 h za a e z usenost1, zis anyc svetovym1 vystavam1 v anz1 v etec 1878 a 
1889 stará myšlenka nové životní náplně a tak se projevil, nehledě k menším 
výstavním podnikům v Praze a v jiných městech Čech, r. 1888 za obecného 

hl v h V, 1 v t h , , v do ·, o d v / vdvl / o sou asu vsec pns usnyc mist, ura u, ustavu, s ruzem zeme e stvi, pru-
myslu a obchodu úmysl, uspořádati v Praze na paměť stého výročí první 
zemské výstavy z r. 1791 velikou všeobecnou zemskou výstavu v r. 1891 
jako výstavu jubilejní. 

S největším vypědm sil bylo neprodleně započato s přípravnými pra
cemi pro zdárné uskutečnění zarnýneného, okázalého díla. Hned r. 1889 
byly ustaveny potřebné výstavní výbory a odbory z osobností vhodných, 

db v "k • / / h b v / v / h 1) o orne vym a1ic1c a o ecne vazenyc . 
Předcházela doba dlouhého domácího i světového politického míru a 

klidu a tedy rozmachu kulturního i hospodářského a byla proto příležitost 
pro podniky toho druhu vhodná. V čelo výstavních výborů a celého záměru 
byli postaveni Karel kníže Schwarzenberg, jakožto předseda širšího sboru 
výstavního, Karel Max hrabě Zedtwitz, jako předseda výboru výkonného, 
Karel hrabě Kinský, jako předseda komitétu generálního, místodržitel Fran
tišek hrabě Thun-Hohenstein, předseda Obchodní a živnostenské komory 
v Praze František Šebor jako místopředseda generálního komitétu, František 
Křižík, jako místopředseda výkonného a předseda výboru stavebního, JUC. 
Jan Šolc, jako jednatel výkonného výboru, Richard Jahn, jako předseda 
výboru instalačního, Jan Otto, jako předseda výboru redakčního, Bohumil 
Bondy, jako předseda výboru finančního, Josef Wohanka, jako předseda 

1 ) Jakého přijetí se dostalo ve veřejnosti i'imyslu pořádati Jubilejní výstavu, jde ze
jména najevo z prvního odstavce »Provolání« předsedy Výkonného výboru Karla Maxe 
hraběte Zedtwítze v červenci 'r. x890, který zní: » Všeobecná zemská výstava roku 1891 
v Praze na oslavu jubílea První průmyslové výstavy v Praze z r. 1791, pod protektorátem 
Jeho císařského a královského Veličenstva císaře Františka Josefa I. chystaná, nalezla již 
ve všech kruzích výrobních v království českém tak živého souhlasu, Že přečetné přihlásky 
04evšad d~c~ázející, nutní'TIJ činí značné ro·zŠíření budov výstavních proti pi'.'ivodně zamýšle
nym rozmerum a nakladum.« 
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výboru dopravního a mnoho jiných osobností významných jmen, postavení 
a hodností. , 
, Tak mohla býti Všeobecná zemská a jubilejní vÝstava po předchozí 
veliké práci organisační a tvůrčí slavnostně zahájena dn~ 15. května r. 1891: 

d V d I 01 1 / / V ) te y pre vice pu sto et1rn, a to zastupcem protektora císare a krále 
Františka Josefa I., arcivévodou Karlem Ludvíkem.2

) 

Výstava byla rozvržena a instalována ve 27 skupinách podle odborů: 
ho d l v ' 1 • ' o / ·h d v ' o J d • ' vk 1 ' . spo arstvi, . esmctv1, ruznyc o vetvi prumys u, opravmctv1, s o stv1, li-
teratury, umění, zdravotnictví a pod. Vystavovatelé, jichž bylo kolem 5.000 

I •1 • I V d V b d I h V/ I h / k / / ) um1sti 1 sve pre mety v u ovac znzenyc vy om:ym vystavním vy' borem 
hl v v a l , l' . . v k ' _avne ov~.emv v prumys ovem pa ac1 a 

1
ve stroJovne a pa v soukromých pa-

vilonech, 11chz bylo kolem I 30. Hlavm budovy výstavní měly plochu kolem 
55.000 m2 a soukromé pavilony kolem 20.000 m2; celková plocha výstaviště 
činila kolem 300.000 m2

• V uvedeném počtu vystavovatelů nejsou však za
hrnuti. účastnící na občasných výstavách hospodářství polního, lesního a 
zahradnictví, výstavách dobytka, drůbeže, psů a j., jichž bylo mnoho. 

Výstava vzbudila svým významem hospodářským a kulturním zakrátko 
nejživější zájem celé veřejnosti, a to nejen v Čechách a Moravě, nýbrž v celém 
tehdejším mocnářství - . bylať d~ jisté míry ~d~l~stí .;elého stá:tu, také již 
vzhledem k protektorovi ba 1 v daleke c1zme, vzdyť velkolepý tento 
podnik byl pořádán, _aby světu ukázal překvapující hospodářský a kulturní 
pokrok, dosažený v Cechách za sto let, t. j. od pořádání první zemské vý
stavy v r. 1791. Snaživost, práce a výkonnost zúčastněných objevila se zde 
po prvé v celé šíři a hloubce a proto bylo také výstavou v mravním a hmot
ném ohledu dosaženo úspěchů velikých a neočekávaných. Výrobci dostali se 
ve styk a v přímé spojení se spotřebitelem nejen domácím, nýbrž i zahranič
ním, také s tím, který jejich výkonnost dosud neznal, a tak byla posílena 
mravní váha a sebevědomí ke službě a prospěchu země a všeho jejího obyva
telstva. Výstava poskytla dokonalý přehled vykonané práce a dala tím pod-

" t k d l" v ' d k 1 ' k v' ' I v' ' • ' ne a sunu snazem a z o ona em a zanzemm, s ouz1cim zeJmena výrobě 
a obchodu; v tom tkví vlastně její přední význam. 

N , vtv , ., , }k d , v dv'J v h v 1 avs eva vystavy, trvaJlCI ce em 157 m, pre c1.a vsec no ocekávaní. 
Pozdravit přišli tento podnik vedle protektora císaře a krále Františka Jo-

f I Vl é ' k 'h d / / • • V• V /VŠ / 1 • V se a . c enov panovmc e o ro u, s'tatm mm1stn, ns t1 pos anc1 vsech ná-
rodů bývalého mocnářství, představitelé šlechty, průmyslu, obchodu, vědy a 

v ' v • v h ' 1 v k l'd ~ ch I' ' umem, ovsem 1 vsec ny ostatm s oz y 1 u ze vse povo am a to nejen 
domácí, tedy vedle obyvatelstva pražského a z Čech a Mora~y i zájemci 
7: celé monarchie a z daleké ciziny. Všichni chtěli na místě poznati vyspělost 
Cech na poli výrobním, technickém, hospodářském a kulturním a potěšiti se 
také krásami země, hlavně ovšem velebností Prahy, známé v celém světě 
podle výroků znalci't jako jedno z nejkrásnějších měst vůbec. Všech osob vy' -
t v / • v' h b l I v v d o I ·1· s avu navstiv1vs1c y o temer va a pu m1 1onu. 

Vr~holnými dny výstavy byl~ ovš~m ná-~rště:'a protektora; velkolepé 
slavnosti v Praze a ve vystave provazely Jeho nekohkadenní pobyt. 3

) Uznání 
2/ Vy;pomí~á;11e-li z4e muži'.'! .o ?nen velkolepý po1nik především zasloužilých, vyplňuje 

se take predpoved z proievu arc1vevody Karla Ludvika, který při zahájení výstavy dne 
15. květn~ r. 1891 y zastoupení ;Ísařově)a~ožto,pr:itektoJ'a výstavy pravil m. j. také toto: 
"· .. Jakoz my dnesního dne onem patnotum venuieme ce;;tnou vzponúnku kteH se před 
sto letr, z3:sadili o to, 3:b~ dom~cí h~sl;'od~?i ~ r:ru~yslníci výstavou svých pl~din a výrobku 
povznese1;n a ku pokoJnemu zavodem s Jmym1 narody povzbuzeni byli - tak bude ještě 
z.a pozdmch dob vzpomínáno oněch muŽll, kteří nynější zemskou jubilejní výstavu spojenými 
silami ~ařídili a tím důkaz dali, že toto pokročilé království také nyní v ušlechtilém závodění 
na poli po

1
kojné činností znovu osvědčuje dávnou slávu svou ... « 

3) Vyznamný a povzbuzující byl císaři'.'iv projev při návštěvě výstavy dne 2 6. 
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a obdiv formy a obsahu výstavy byly vyjádřeny i v časopiseckých úvahách 
denních a odborných listŮ, a to nejen domácích, ale i cizích, evropských a 
mimoevropských.") Snaze o největší návštěvu výstavy sloužil vedle denního 
a odborného tisku také krásný výstavní plakát Vojtěcha Hynaise, velmi roz
šířený a oblíbený, a dále vyobrazení, výstavní loterie a jiné propagační pro
středky.") 

Je samozřejmé, Že tak veliká událost vzbudila hned od počátku vše
obecný zájem a Že dala proto i podnět ke vzniku samostatné výstavní litera ... 
tury, ke spisům většího i menšího rozsahu v řečí české, německé i v jazycích 
jiných. 

Nejdůležitější z prvních výstavních spisů byl ovšem »Hlavní katalog«, 
vydaný v obou zemských jazycích redakcí Dr. Josefa Fořta a za součinnosti 
mnohých vynikajících odborníků hospodářských, průmyslových a vědec
kých. Katalog měl CCXI a 344 stran tisku poučného a seznamového a 192 
stran insertů a vyšel již v prvém vydání včas, t. j. v den zahájení výstavy. 
Postupně vydaly zvláštní tisky nejen zúčastněné zemské úřady a Ústavy, ale 
také vynikající vystavovatelé, jednotlivci i sdružení. Také tato výstavní lite
ratura má svůj význam a měla dobré následky. Bez výstavy nebylo by vzniklo 
tolik statistických a jiných podrobných úvah o otázkách hospodářských, prů
myslových, školských a kulturních vůbec, ona v obecenstvu vzbudila nebo 
zvýšila o ně zájem. Spisů vydaných během doby trvání výstavy bylo, přes 
150. Jen ke hlavnímu katalogu bylo vydáno ještě asi 8 zvláštních vzorných, 
seznamů. Výjimečnou hodnotu má však obsáhlé dílo vydané po ukončení 
výstavy pod názvem »Sto let práce«, v dokonalé Úpravě ve dvou svazcích 
velikého formátu se závěrečnými zprávami o vzniku, tvorbě, průběhu a vý
znamu jednotlivých částí výstavy a podniku jako celku, s mnoha vyobraze
ními, zlatá to kniha Jubilejní výstavy; sestavená a vydaná nákladem výstav
ního výboru, redakcí a spoluprací velikého počtu vynikajících osobností 
z oboru vědy, hospodářství a průmyslu, dosud vyhledávaná a studovaná.6

) 

kde na oslovení předsedy generálního komitétu Karla hraběte Kinského odpověděl, z části 
německy, z části česky, toto: »S upřímným potěšením přijímám osvědčení lojálního smýšlení, 
vrozené a nezlomné věrnosti jakož i radosti nad návštěvou Mojí. Vzkazuji Vám za ně Můj 
srdečný dík! Rád jsem přišel do Prahy, abych se z vlastního názoru přesvědčil o potěšitel
rtých pokrocích zdárné práce ve všech oborech lidské píle v Mém milovaném království 
českém. Úspěch této výstavy, stojící pod Mou zvláštní ochranou, budiž zdravému smyslu 
veškerého obyvatelstva pobídkou, aby všechny síly napjalo pro další vždy mohutnější roz
květ této překrásné země, která ProzřetelnostÍ jsouc bohatě požehnána pouze svorným půso
bením obou kmenův národních plného rozvoje dosáhne.« 

4) Výstava povzbudila i básníky k opěvování jejích krás a užitků; vedle několika 
samostatných básnických děl otištěny byly porůznu básně české i německé ve výstavních 
časopisech a v denních listech jako ve » Výstavním almanachu«, v »Pražských výstavních 
novinách«, v Časopisu »Praha« a j. 

5) Zde je třeba ještě připomenouti, že za Jubilejní výstavy r. 1891 byla v Praze zřízena 
první pouliční elektrická dráha o jednom voze, která vedla z restaurace na Letné k výstavě; 
byla 800 metrů dlouhá a měla rychlost 10-u km za hodinu. První jízdu řídil budovatel 
František Křižík. Tato elektrická pouliční dráha byla vedle světelné fontány, umístěné za 
průmyslovým palácem, jednou z hlavních přitažlivostÍ výstavy. Během výstavy byla také 
vybudována a dne 20. srpna otevřena rozhledna na Petříně a turistický pavilon, dosud tam 
stojící. Viz medaile č. 112.-n6. 

6 ) členy komise, jíž bylo výkonným výborem výstavním uloženo, aby tento spis 
uskutečnila, byli: Jan Otto, jako předseda, A. B. Bondy, Dr. Josef Fořt, Ing. Rudolf Jahn, 
prof. E. K. Liška a JUC. Jan Sedlák. Jako členové v redakční komisi zasedali: prof. Dr. 
Albín Bráf, Dr. Josef Fořt, prof. E. K. Liška, JUC. Jan Sedlák, doc. Dr. J. Frakal a prof. 
Alb. V. Velfl/k. Redakční kancelář řídil J. Kafka. I. a II. díl o XII, XL VIII a 376 stranách 
vyšel v r. 1893, díl III. o 716 stranách r. 1895. V II. díle tohoto spisu je na str. XXXV-XL 
otištěn, seznam výstavních spisů, to jest knih, brožur, časopisů a upomínkových předmětů 
uměleckých; je velmi zajímavý a poučný. Budiž ještě r,řipomenuto, že nedošlo k zamýšle
nému vydání literárního katalogu q91-189r, který mel vyjíti během výstavy. 
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0
1 
hudebních. s~l3;db~ch, pochodech, .~id~vfch písních, kupletech a pod., 

vydanych 1;a Jub1leJm vystavu :· r89r, 117hž Je ce!kem asi\/30, referuje dílo 
»Sťo let prace« na str. XL. Mezi skladateli hudebmch a zpevních těchto pa
mátek jsou známá jména jako: Karel Komzák, Vendelín Kopetzky K. Ko-
vařovic, Jan Malá_t, A~tonín Valenta-~~Inickr, ~ j. 

1 

v • ' . 

N em proto divu, ze se po tak skvelem prubehu a uspechu Jen se zármut
kem očekávalo neodvratné ukončení tohoto podniku který po dlouhou řadu 
měsíců poskytoval tolik krásného a ušlechtilého. Také těmto citům návštěv
níků, ~:itelů a obdivovatelů byl dán výraz v tisku denním i odborném a také 
v poeS11. 

Výstava byla zakončena v neděli dne r8. října 1891. Zbylo po ní vedle 
uyede_ných hodnot mravních a hospodářských hojně věcných památek, dále 
nekohk významných budov s hlavní vstupní branou, především ovšem prů
myslový palác. Tyto stavby slouží již tedy po více než, 50 let podobným 
podnikům. Mnoho výstavních předmětů bylo uloženo v museích a jiných 
sbfrkách. 

Finanční výsledek byl tak skvělý, Že nebylo vůbec nutno sáhnouti na 
I \/ I f d I 

V d I k 'h dy \// d 'h od zarucm on , upsany pre vystavou u ra e pnpa ne o sch · ku. Dostavil 
se tedy plný Úspěch k radosti neúnavného a obětavého pořadatelstva vysta-
vovatelů a návštěvníků. ' 

Jednou z větších složek Všeobecné zemské a jubilejní výstavy v Praze 
r. 1891 byla skupina retrospektivní. 

Výstava retrospektivní byla umístěna ve zvláštním rozsáhlém pavilonu 
napravo od hlavního vchodu, vybudovaném podle plánů předního stavebního 
tvurce výstavních paláců architekta Antonína Wiehla nákladem asi 20.000 
z_latých; byl_ ro metrů ši;oký a 70 metrfi dlouhý. Budo;a byla ozdobena plas
tickou _skupinou »Odmena« od Antonrna Procházky, reliefy od B. Seelinga 
a sgrafitem V. Fanty. Retrospektivní část Jubilejní výstavy pořádal zvláštní 
výbor za předsednictví Zdeňka hraběte Thun-Hohensteina, jehož členy bylo 
~aké několik vynikajících numismatiků a sběratelů jako,: Eduard Fiala, Dr. 
Stěpán Berger, Josef Smolík a ze šlechty m. j. Jan hrabě Harrach, A. J. kníže 
Schwarzenberg a j. Mimo činovníky pražské pťtsobilo ještě několik spolu
prac~v1,1íků nebo referentů v různých městech Čech, mezi nimi zejména známý 
museJní pracovník Dr. Karel Hostaš v Klatovech a dějepisec slavné mincovny 
kutnohorské prof. Emanuel Leminger v Hoře Kutné. Retrospektivní výstava 
předváděla názorně jednotlivá období kulturního života v Čechách a ukazo
vala, co ze starých památek umělecko-průmyslových se u nás dosud zacho
valo. Byla rozčleněna podle těchto hledisek: 

A. Starožitnosti předhistorické. 
B. Předměty umělecko-průmyslové, a to: malířství, tisk knižní a umě

leck:ý, vazb}'.' knih, nábytek, nářadí, řezby a práce vykládané, pd.ce v ka
menr, keramika a ~Ido, umění ryje c k é, práce zlatnické a výrobky z kovů: 
všedních, zbroj a zbraně, práce textilní a stroje.7

) 

Pokud jde o materiál pro výstavu retrospektivní, byla zásada a snaha, 
aby se vystavovaly, pokud bylo lze, jen předměty z majetku církevního, 
městského, soukromého a z museí venkovských, kdežto ze sbírek obecně pří
stupných, jako na příklad ze Zemského musea, Městského musea pražského, 
Umělecko-průmyslového musea Obchodní a živnostenské komo,ry pražské a 
Průmyslového musea Náprstkova, byly pojaty do retrospektivní výstavy jen 

7
) Viz: »Katalog retrospektivní výstavy« v Praze, nákladem Zemské jubilejní výstavy 

1891, str. IV.-V. a str, 34-144. , 
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takové předměty, jež sloužily buď k doplnění nebo nebyly ve jmenovaných 
museích veřejně vystavovány. Tato retrospektivní výstava byla otevřena v den 
zahájení výstavy všeobecné, to jest 15. května 1891 a byla přístupna denně 
od 10 do 19.30 hodin, kdežto pavilony byly jinak otevřeny od 9 do 19 hodin. 

Pečlivě sestavený »Kataloe: retrospektivní výstavy<< o 3 5 2 stránkách je 
1 V I f O k 'v/ , V dl" V/ d f ! V I l V / h Vf I spo ecnou prac1 re erentu, ten tez prove 1 uspora am pns usnyc cast1 

výstavy, ovšem za přispění dalších odborníků. Jednotlivé sekce upravili: 
Dr. Josef Ladislav Píč, Dr. Karel Chytil, Břetislav Jelinek, Jan Koula á 
Msgr. Ferdinand Lehner. Redakce katalogu zúčastnil se též Dr. Zikmund 
Winter. Odděleni »Ryjectví« sestavil a zpracoval Eduard Fiala, od něhož je 
také obsažný a výstižný referát na str. 32-144. Tento katalog nevyšel však 
při zahájení výstavy, nýbrž po12:ději, protože byl v podstatě sestavován teprve 

'kl dv , h v d v o O ' v, . J b'l • ' ' I ,v na za a e vystavenyc pre metu. · teto cast1 u 1 eJm vystavy ze se tez 
poučiti v »Průvodci retrospektivní výstavou« a v »Illustrovaném průvodci 
všeobecném«. 

Di'.Hežitou skupinu tvořilo zde tedy oddělení »Umění ryjecké«, řízené 
zvláhním výborem, jehož referentem byl Eduard Fiala a členy Dr. Štěpán 
)lerger, Dr. Karel Chytil a Dr. Jan Herain. Byla podle uvedeného katalogu 
rozčleněna takto: 

»Odbor A) mincířství, a to: 
I. Mince z doby předhistorické, z milezů podmokelského, hradišťského 

(u Stradonic), u Mirovic a jiné, 
II. mince období r. 935 až 1052, 

III. období r. 1053 až 1120, 
IV. r. 1120, případně r. II09 až 1210, 
V* r. I2IO až !JOO, 

VI~ r. 1300 až 1527, 
VIL mince vlády Ferdinanda I. r. 1527 až 1565, 

VIII. mince Maxmiliána II., 
IX. mince Rudolfa II., 
X. mince Matyáše II., 

XI. mince stavovského direktoria a Bedřicha Falckého z let 1619 až 1621, 
XII. mince Ferdinanda II. r. 1620 1637, 

XIII. mince Ferdinanda III. r. 1637 až 1657, 
XIV. mince Leopolda I. r. r 6 57 až I 70 5, 
XV. mince Josefa I. r. 1705 až 171 r, 

XVI. mince Karla VI. r. 171 r 1740, 
XVII. mincování Marie Terezie, Františka I. a Josefa II. r. 1740 až 1784, 

XVIII. mincování hrabat Schliků, 
XIX. mincování Albrechta Václava Eusebia z \valdsteinů, 
XX. mincování Rožemberků a knížat z Eggenbergu, 

• vl h · k ' 0 d · v k I k k ' k v 
0 

XXI. mmce s ec t1c e, puvo em z mmcovny prazs e, pa u az y grosu 
početních různých šlechticů, mincmistrů a jiných úředník{L 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

Odbor B) medailérství, a to: 

prvotiny medailérství, české denáry, znázorňující události kulturnf 
nebo historické, 

I I d •1 f k f Vl O d / / h d 'l t 't I prve prace me a1 ers e ume cu omac1c , a to me a1 e por re m a 
biblické, 
dal~f medailěrské práce umělců domácích, zejména medaile Antonia 
Abondia a medaile jáchymovské, 
medailérství z druhé polovice století Šestnáctého a z prvé polovice 
věku sedmnáctého, 

1. 
C 

' 
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XXVI. zetmfoa medaile A. Widemanna, A. Liebla, Guillemarda, Stuckharta 
a J,, 

XXVII. medaile, tvořené umělci cizími, ale týkající se událostí Českých. 

Dále pak: 
Odbor C) pečeti původní, zlaté bully a pečetidla. 

Řezané kameny. 
Přístroje k mincování, a to: mincovní železa, razidla, přístroje k liso
vání pečetí, stroje k ražbě mincí a lisování pečetí. 
Ukázky způsobů, jak bylo pečetí užíváno, a to pečetí závěsných a 
lisovaných, pečeti a autografy úřednictva mincovního a j. v.« 

Většina předmětů byla z vlastnictví Eduarda Fialy a dra Štěpána Bergra, 
mimo to vystavovali: Karel hrabě z Buquoy, E. kníže Clary, Jar. hrabě Černín, 
J. Fiedler, E. Haisel, Jan hrabě Harrach, F. R. Chaura, J. Lexa, Jiří a Moric 
knížata z Lobkovic, E. Mikš, Ervfn hrabě Nostitz, A. Pecenka, Procházka, 
F. Průcha, A. J. kníže Schwarzenberg, R. Wiesner a E. princ Windischgratz; 
dále pak několik musd, archivů a měst. 

Jako celá výstava, těšila se také část retrospektivní a skupina »Umění 
ryjecké« Četné návštěvě i oblibě obecenstva - návštěvník& bylo 12:de víc než 
<;lva miliony - které pomocí zmíněného odborně sestaveného a podrobného 
fatalogu a uvedených »Průvodců« mohlo získati důkladné poučení o jednot
livých výstavních předmětech. V rozsáhlé sbírce mincí poutaly pozornost 
mince vládní od denáru ke groši, k dukátu a k tolaru, pak mincovnictví ně
kterých starých Českých rodů jako Schliků, Waldsteina aj. Také zpravodajská 
služba, po celou dobu trvání výstavy velmi čilá a úspěšná, tedy hlavně tisk 
denní a odborný, věnovala zvláštní pozornost výstavě retrospektivní a jejímu 
oddělení numismatickému. 8) 

šlo tedy vlastně o numismatickou výstavu velikého rozsahu a značné dů
ležitosti, která vzbudila pozornost nejen přímých zájemců, odborníků a sběra
telů, nýbrž i širšího obecenstva. Je třeba litovati, Že bylo opomenuto vydati 
zvláštní kovovou upomínku, medaili nebo jeton, aby byla zachována také 
takováto příslušná památka na tento vědecky i sběratelsky významný podnik. 
Také je škoda, Že se nedá zjistiti trvalý účinek této numismatické výstavy 

8) Tak vyjímám na př. z článku v Časopisu »Praha« toto: »Ve výstavě retrosr,ektivní 
je z~sto,upeno Če~ké mincíJstv~ boh_atě a zna?1enitě, přfdvádějfc JJO rrvé před. oči fo~Í ;'°efej
nost1 vyrobky mmcoven ceskych, Jez v dobe samospravy kral. ceskeho se tě~ily povest1 neJ
chvalnějšL Mincovny v Praze, v Hoře Kutné, Jáchymově, Budějovicích, Krumlově a Jičíně 
vyrobily téměř k tisíci rozmanitých stříbrných i zlatých mincí, které nejen po Čechách, 
ale i v zemích sousedních mívaly dobrý zvuk a Často i veliké přednosti a byly velmi hle
dány.« - V jiném čísle Časopisu »Praha« bylo pověděno: »Napadná je účast obecenstva, 
jevená ke sbírkám mincí. Je vysvětlitelna, neboť je málo domů, kde by nebylo nějakých 
starých mincí. Vezmou si je s sebou do Prahy a určují si na výstavě, do které doby patří; 
buď je najdou, nebo nikoliv, ale jistě proto celou výstavu mincí se zájmem prohlížejí.« -
Výstižný a velmi pěkný článek o retrospektivní výstavě byl uveřejněn v »Beilage zum Prager 
Abendblatt«, č. 154. V tomtéž Časopise v č. 215 nalézáme popis účasti Kutné Hory i s po-
ukazem tamní bývalou královskou mincovnu a na její zastoupení mincemi a dokumenty 
ve retrospektivní. - V »Památkách archeologických a místopisných« díl XV., roč. 
1890, 1891 a 1892 na str. 439-446 a 527-534, tab. XXX., uveřejnil Eduard Fiala pod 
názvem »Retrospektivní výstava. II. Umění ryjecké« výstižný, podrobný a přehledný popis 
předmětů v této skupině vystavovaných, t. j. mincí vládních a soukromých, medailí, pečetí, 
listin, stroj& a př/strojů, při Čemž úvodem zdfirazníl, Že hlavním dfivodem výstavy retro
spektivní bylo názorné vylíčení vývoje zastoupených umění do r. 1790 včetně; »nejednalo se 
tudíž o výstavu numismatickou v· seřadění historickém, nýbrž o výstavu předmětů umění 
ryjeckého, jež by byly jasným dokladem postupu a vývoje umění tohoto v Čechách.« -
V díle III. spisu »Sto let práce« pak otihěna je na str. 6n-6r8 ob~írnější redakční zpráva 
o výstavě retrospektivní »Umění ryjecké« s 21 vyobrazeními mincí, sestavená podle referátu 
E. Fialy pro Katalog výstavy retrospektivní. 
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na vědecké a sběratelské snažení. Jistě lze souditi, ona soustavná a pře
hledná snůška cenného i vzácného materiálu zapůsobila především na osoby 
přímo zúčavstněné, avšak i na širší kruhy, že nejen přispěla k rozšíření a pro
hloubení vedomostí, nýbrž, také povzbudila k setrvání a k další vědecké 
a sběratelské činnosti. 

Výstava z r. 1891 je však pro numismatika zajímavá nejen oddělením 
»Umění ryjecké«, nýbrž také proto, Že vzniklo při ní nebývalé a od té doby 
nedostižené oživení m e d a i 1 ér s tví. 

V Čechách nebylo události, podniku nebo osobnosti, která by byla dala 
p~dnět k takovému rozmachu medailérství jako Všeobecná zemská a jubilejní 
vystava v Praze r. 189r. Za této výstavy bvlo raženo přes osmdesát rozličných 
medailí; přihlíží-li se však ke kovu a vnějiku, totiž k zabarvení těchto ražeb 
lze jic~, )ak d~Ie s~ěluji,v uvésti doko1;ce přes jednostotřicet. Již z této sku~ 
tečnosti. Jde naJevo, ze neslo pouze o vystavu v obvyklém slova smyslu, nýbrž 
o podmk významu a dosahu neobyčejného. Vždyť bylo i na výstavách veli
kých, odborných, zemských, ano světových, vydáno zpravidla jen několik 
málo ražeb výstavních odměn, to jest medailí věnovaných vyznamenaným 
vystavovatelům příslušnými úřady a Ústavy, pak jedna nebo několik málo 
druhů medailí upomínkových nebo pamětních. 9) 

Na této překvapující a potěšitelné tvorbě bvla zúčastněna řada umělců a 
ražeben. Jsou to, pokud jde o medaile oficiální, jako ceny, tito známí medailéři: 

Josef Tautenhayn, medaile č. r.-7.10
) 

J P •V V 8 an 1stora, c. .-ro. 
Josef M~uder a Rudolf Braun, č. 11.-12. (ryl snad Karel Srb). 
JosJf Vacl:v Myslbek a Josef Tautenhayn, č. r3.-r5. 
Kaspar Peska (Peschka), č. 16.-20. a 32. 
Jan Kvasnička, č. 21.-22. 

Václav Kříž, č. 23., 25.-28. 
Josef Goldschmid (Golčmid), Č. 29.-3 r. a 3 3. 
Rudolf Braun, č. 34.-44. 

Upomínkové medaile vytvohli: 
A. Beer, Josef Christlbauer, Finteisl, Fritsche-Thein, Josef Goldschmid 

(Alois Kettner, Ketner), Knížecí Hanauské železárny, Karel Pátek, Jindřich 
Pštross aj. 

Tento soupis obsahuje: 
I. medaile o f i c i á 1 ní, to jest a) takové, jichž se dostalo vysta

vovatelům a spolupracovníkům za jejich vynikající účast nebo činnost na vý-
v V I ! I V d O / O db I h d V I b) d "l / 'h stave venovan1m ura u, ustavu a o ornyc s ruzem, me a1 e vystavn1 o 

výboru. 
K medailím oficiálním bylo hy lze přidružiti medaile na návštěvu císaře 

a krále Františka Josefa I. vydané skoro vesměs městy nebo Ústavy veřejnými 
a jen výjimečně jako ražby soukromé. Zde je pro jejich účel a množství uvá
dím ve zvláštní skupině jako: 

9) Viz Ing. J. D obr ý, Medaile jako odměna za píli a důmysl zejména v průmyslové 
výrobě, ve Věstníku min. obchodu, průmyslu a živností, roč. IX., {mor r928, č. 2, str. 49-74, 
a Zemědělské záslužné medaile ve Věstníku Českého zemědělského musea, roč. VIII. 1935, 
č. 2., Záslužné medaile zvláštních zemědělských odvětví, tamtéž, č. 3., Zemědělské výstavní 
medaile, tamtéž, č. 4., a Zemědělské upomínkové medaile, tamtéž, ročník IX., r. 1936, č. 2. 

a také Katalog der Ausstellung von Miinzen und Medaillen ... r848 bis 1888 ... in Wien 
1888, str. 69-88, VII., Ausstellungs· und Preis-Medaillen, kde jedině u »Weltausstellung 
in Wien 1873« je uvedeno asi 30 různých medailí. 

1°) člsla medailí viz v následujícím soupise. 
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2. med a i 1 e ražené n a n á v Š tě v u CÍ s a ř e a k r á 1 e v Praze 
a v s ev e r n í c h Č e c h á c h. 

3. med a i 1 e u po mí k o v é,11
) to jest 

a) takové, které byly raženy soukromými ražebnami pro zájemce a 
návštěvníky výstavy a jež se prodávaly v jednotlivých stáncích 
jako památky na výstavu, 

b) medaile na paměť podniků pořádaných během výstavy v Praze a 
na výstavě jako: zvláštní stavby, sjezdy, slavnosti a j. v. a 

c) medaile a jetony jednotlivců a vystavovatelů. 

1. Medaile oficiální, 
't. J· takové, kterými byli vyznamenáni úspěšní vystavovatelé a spolupracov
:níci. Převážná většina těchto medailí byla vytvořena pro výstavu r. I 89r, 

jen nepatrná část byla ražena razidly staršími. 

a) M e d a i l e ú ř a d ů, ú s t a v ů, s d r u ž e n í a p o d. 

1-2. Medaile c. k. ministerstva obchodu. 
L. Hlava císařova doleva a na zvýšeném okraji zdola z pravé 
strany k levé opis: FRANCISCUS · JOSEPHUS · I · D · G · 
AUSTRIAE · IMPERA TOR · ET · HUNGARIAE · REX · 
APOST : ,:- Pod reliefem hlavy císařovy malým písmem souběžně 
s obvodem značka: JOS · TA UTENHA YN 
R. Uprostřed alegorie: vlevo u přeslice sedící Ženská postava 
z pravé strany, hlavu obrácenu doprava, levou ruku spočívající 
na rukojeti stojícího kladiva, jež drží pravicí, a vpravo stojící 
anděl doleva, držící ve vztyčených rukou nad hlavou Ženské po
stavy věnec. Za ním po zemi kolo, kniha a stočená listina. Pod 
alegorií dole vodorovně rovným písmem: JOS · TAUTEN 
HAYN FEC · a kolem na zvýšeném okraji zdola vpravo opis: 
ČESTNÁ CENA C ·K· MINISTERSTVA OBCHODU,:-
Do hrany je vtlačen opis: VŠEOBECNÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 
r89r V PRAZE NA OSLAVU JUBILEA PRVNÍ PRůMYS 
LOVÉ VÝSTAVY ROKU 1791 V PRAZE,:-
Prům. 57 mm, stř., 69.5 g, bronz, Čermák: 1578, ale bez opisu na 
hraně. Josef Tautenhayn.12

) 

3-4. Jiná medaile c. k. ministerstva obchodu. 
L. jako u předešlé. 
R. Alegorie jako u předešlé, ale kolem této opis zdola vpravo: 
EHRENPREIS DES K. K. HANDELSMINISTERIUMS ,:. 
ČESTNÁ CENA C. K. MINISTERSTVA OBCHODU. Na 
zvýšeném okraji zdola rovněž doprava opis: ALLG. LANDES 
AUSST. 1891 PRAG Z. JUB. W. I. G. A. 1791 .P. ,i-všEOB. 
Z. VÝST. 1891 V PRAZE NA OSL. JUB. I. PR. VÝST. 1791 
VPR.'l-

11) Medaili upomínkových, které byly, jak jde najevo z množství jejich druhti, dobrým 
pro&tředkem propagačním, bylo také použito pražskými zlatníky a pasíři ke zhotovení jehlic, 
náramku a podobných památkových předmetů. Upomínky na výstavu vyráběl a nabízel 
zejména Pavel Franzl, zlatrúk v Praze II., Spálená ulice. 

12) Je podobné pravdě, že byly c. k. ministerstvem obchodu věnovány medaile také 
s textem na rubu německým, to jest: EHRENPREIS DES K · K · HANDELSMINISTE 
RIUMS IN WIEN Viz Čermák 1577 i s nápisem vraženým do hrany: AI.LG. L. A. r89r 
IN PRAG ZUR JUB. F. D. I. GEWERBE AUSSTELLUNG 179r PRAG, kterýžto 
vražený opis vfak u Čermáka nepřichází; dosud se mi nepodařilo takovou medaili zjistiti. 
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Prům. 57 mm, stř., 69.9 g, bronz. Čermák: 1583. - Jos. Tauten
hayn.13) 

''5-7. Medaile c. k. ministerstva orby. 
L. Celkem jako u předešlých jen s menšími odchylkami, tedy: 
hlava císaře doleva, pod ní však v prohnuté řádce drobným pís
mem: ].TAUTENHAYN. Na vyvýšeném okraji opis: FRANC· 
JOS · I · D · G · AUSTRIAE · IMPERATOR · ET · HUNGA 
RIAE · REX · APOST · ,:-
R. Uprostřed rakouský orel a kolem souběžně s okrajem ve 3 
řádkách nápis počínající zdola: VšEOB · ZEMSKA ]UBIL· 
VÝSTAVA V PRAZE 1891 ,:- ALLG · LANDES ]UBIL· AUS 
STELLUNG PRAG 1891 ,:-1 C ·K· MINISTERSTVO ORBY j 
K· K· ACKERBAUMINISTERIUM I STATNÍ CENA I 
ST AA TSPREIS 
Prům. 40 mm, zl., stř., bronz. č. - Jos. Tautenhayn.13) 

8-10. Medaile Zemědělské rady pro Čechy. 
L. Uprostřed Český lev s korunou a kolem okraje ve dvou řád
kách opis souběžný s okrajem: ,:- ZEMĚDĚLSKA RADA PRO 
KRALOVSTVÍi ČESKÉ,:-LANDESKUL TURRA TH FUR DAS 
KONIGREICH BOHMEN ,:-
R V V I h I V O b'l / h kl O I • Vid . uzavrenem ustem venc1 z o 1 mc asu nap1s ve 3 ra -
kách: ZA I ZASLUHY I O ZEMĚDĚLSTVÍ······ Naproti ob
ráceně rovněž ve 3 řádkách: FUR I LANDWIRTSCHAFTLI 
CHE I VERDIENSTE a dole pod věncem nad nápisem němec
kým, drobným písmem: J. PIŠTORA 
Prům. 42 mm, zl., stř., 24 g, bronz. - Jan Pihora.1") 

,:.I 1-12. Medaile města Prahy. 
L. Uprostřed veliký znak města Prahy a nad ním nápis: PRA 
GA -'- CAPUT .1.. REGNI. Pod znakem drobným písmem značka 
rytcova: R. BRAUN 
R. Žena kráčející doprava s věncem ve zdvižené pravici, mající 
po pravici mohutného lva a nahoře opis: · POCTA .1.. KORU 
NOV.!.. ZASLUH · a dole drobným písmem: J. MAUDER 
Průměr 60 mm, stř., 89 g, bronz. - Josef Mauder a Rudolf 
Braun.13) 

13-15. Medaile Obchodní a živnostenské komory v Praze. 
L Ověnčená hlava Ženy se staročeským účesem, obrácená do
prava a kolem okraje nápis: OBCHODNÍ A žIVNOSTENSKA 
KOMORA V PRAZE a pod obrazem ve dvou řádkách rovno
běžně s okrajem pod sebou drobným písmem značka rytce: J. V. 
MYSLBEK. INV. j J. TAUTENHAYN. INC. 
R. Pachole zpředu trochu doleva stojící na kovadlině s velikým 

Vf I V d V f d d •V I vavnnovym vencem, rzenym vza u na ramenou z v1zenyma 
rukama; kolem opis rovnoběžně s okrajem: HANDELS - U -
GEWERBE KAMMER IN PRAG ,:-

13) Medaile zde poznamenané ,:- jsou lícem a rubem, nebo jen lí~em nebo rubem vy
obrazeny v připojených tabulkách. Vyobrazení č. 3-4 a 13-15 viz »Sto let práce«, II. díl, 
str. 358, Č. II-12 a 21-22 tamtéž na str. 359, č. 5-10, 16-20 na str. 363, č. 23-32 
na str. 367, č. 34-36, 37 a 39-40 na str. 362 a konečně č. 45 na str. 369. Medaile č. 13-
18 a 34-36 jsou též buď lícem nebo rubem vyobrazeny u Dobrého »Medaile jako odměna 
za píli a důmysl« atd. (pozn. 9); č. 13-15 též. ve spise »Medaile v zemích Českých« v Praze 
1924, nákl. Numismatické polečnosti, na tab. VIII. 

16-18. 

23. 
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Prům. 56 mm, zl., stř., 66 g, bronz. - Josef Václav Myslbek 
a Josef Tautenhayn.13) 
Medaile Obchodní a živnostenské komory v Plzni. 
L. Veliký znak města Plzně a kolem na zvýšeném okraji opis: 
OBCHODNÍ A žIVNOSTENSKA KOMORA V PLZNI ,:- ZA 
ZASLUHu,:-
R. Alegorie, stojící anděl doleva s věncem ve zdvižené levici 
s listinou v pravici před postavami znázorňujícími průmysl a 
obchod. Pod tím ve dvou řádkách: DEM I VERDIENSTE a 
kolem zvýšeného okraje, rovnoběžně s ním: HANDELS UND 
GEWERBEKAML\1ER IN PILSEN ,:-
Prům. 43 mm, zl., stř., 30 g, bronz. - Snad medailér Krištof 
Peška.13) 
Medaile Obchodní a průmyslové komory v Budějovicích. 
L. Sedící Žena s knihou a kolem ní předměty průmyslu, země
dělství a obchodu a na zvýšeném okraji souběžně s ním opis: 
OBCHOD Ní A PRůMYSLOV A KOMORA V BUDĚJOVI 
CÍCH,:- HANDELS & GEWERBEKAMMER IN BUDWEIS ,:. 
R. V hustém vavřínovém, stuhou propleteném věnci na dvojštftu 
nahoře ve dvou vodorovných řádkách: PRO I ZASLUHY dole: 
DEM I VERDIENST; mezi oběma díly štítu menším písmem: 
VIRIBUS UNITIS 
Prům. 43 mm, stř., bronz. - Snad medailér Kašpar Peška.13

) 

Medaile Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. 
L. Uprostřed ve vysokém reliefu okrasný Český lev s korunou 
a pod ním drobným písmem rovnoběžně s okrajem: J. KVAS 
NIČKA F. a na zvýšeném okraji rovnoběžně s ním: PRůMYS 
LOV A JEDNOT A V čECHACH ,:- DER GEWERBEVEREIN 
INBOHMEN':-
R. Kolem vavřínového, nahoře otevřeného věnce na zvýšeném 
okraji opis zdola ve dvou řádkách, rovnoběžný s okrajem: VŠE 
OBECNA ZEMSKA VÝSTAVA V PRAZE R. 1891 NA OSLA 
VU JUBILEA PRVNÍ PRŮMYSLOVÉ VÝSTAVY R. 1791 V 
PRAZE ozdoba I ALLG. LANDESAUSSTELLUNG IN PRAG 
1891 JUBILKUMSFEIER D. ERSTEN GEW. AUSSTELLUNG 
1791 IN PRAG ozdoba 
Prům. 50 mm, stř., 46 g, bronz. - Jan Kvasnička. 13 ) 
Medaile Spolku pro chov psů v Praze. 
L. Uvnitř stuhy v podobě zapnutého obojku opis v Šesti vodo
rovných řádkách: SPOLEK I PRO CHOV PSŮ I V KRAL. 
ČESKÉM - · - VEREIN I FUR HUNDEZUCHT J IM K. 
BOHMEN a dole pod obojkem drobným písmem: KŘIŽ 
R. Lovecký pes v běhu doleva a nad ním rovnoběžně s okrajem 
ve dvou řádkách: FUR VERDIENSTE. ZA ZASLUHY. Pod 
obrazem dole štítek. 
Prům. 42 mm, zl. (snad pozlac.), bronz. - Václav Kříž.13) 
Medaile Spolku vinařského pro Čechy v Praze. 
L. Uprostřed socha Karla IV. zpředu, v základní desce: KARO 
LUS IV. Vpravo opis ve dvou řádkách: SPOLEK VINAŘSKÝ 
PRO I KRALOVSTVÍ čESKÉ a vlevo ve dvou řádkách: WEIN 
BAU-VEREIN FUR DAS I KONIGREICH BOHMEN. 
R. Uprostřed révová ratolest s hroznem a vpravo opis kolem 
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okraje: ZASLUZE O VINAŘSTVÍ a vlevo: FUR VER 
DIENSTE IM WEINBAU. · . 
Prům. 44 mm, stř., 24 g. - Medailér neznám.13

) 

Me1aile Ústředního zemského včelařského spolku pro Čechy. 
L. Ceskfv le;; s korunou a vpravo kolem okraje opis zdola ve dvou 
rovnobez. ridkách: ,:- CENTRAL. LANDES. BIENENZOCH 
TER. VEREIN a vlevo shora: ,:- ÚSTŘEDNÍ ZEMSKÝ VčE 
LAŘSKÝ SPOLEK ,;. I FUR BbHMEN. PRO čECHY. Pod 
tím drobným písmem: KŘíZ · 
R. Uprostřed v lipovém, nahoře otevřeném věnci M se včelami a 
vpravo kolem okraje opis: ZA ZASLUHY ,:- a vlevo: FUR VER 
DIENSTE 
Prům. 41 mm, stř., 30 g, bronz. Donebauer 4992. - Václav 
K V /V 18) nz. 
Medaile Spolku pro zvelebení drobných zvířat v Praze. 
L.~l!prostřed kruhu Český lev, pod nímž vlevo drobným písmem: 
KRIZ a kolem okraje ve dvou Hdkich opis nahoře: KLEIN 
THIERZUCHT - VEREIN ! >:· FOR D. KONIG. BbHMEN ,:
a pod tím: SPOLEK K ZVELEBENÍ DROBNYCH ZVÍŘAT I 
,,. PRO KRALOVSTVÍ ČESKÉ,:-
R. 1:Jprostřed stojící kohout doprava a kolem okraje nahoře: 
,:- FUR VERDIENSTE ,F a dole: ZA ZASLUHY. 
Prům. 43 mm, stř., 30 g, bronz. - D. 4996. - Václav Kříž.13) 
Medaile Spolku pro průmysl pivovarský v Čechách. 
L. Na ozdobném štítu uprostřed: 1891,po stranách klasy ječmene 
a ve dvou řádkách rovnoběžných s okrajem opis: SPOLEK PRO 
PRůMYSLPIVOVARSKY!VKRALOVSTVÍ ČESKÉM a dole 
rovněž ve dvou řádkách rovnoběžně s okrajem: BRAU-INDU 
STRIE-VEREIN FOR DAS KbNIGREICH BbHMEN. 
R. Uprostřed sv. Václav staršího vzhledu s korouhví, zpředu, 
vlevo nahoře vedle hlavy štít s orlicí, před postavou dole na 
?rnamentu Štít s odznaky pivovarství a vpravo i vlevo klasy 
;ečmene a ratolesti chmele. Pod štítem zcela drobným písmem~ 
GOLDSCHMID PRAHA 
Prům. 46 mm, zl., stř., 36 g, bronz. - Josef Goldschmid.18

) 

Medaile hedvábnického spolku pro Čechy. 
L. Stojící Žena zpředu trochu doprava i:iiezi stavem a stojanem, 
držící nad stavem v pravé ruce vavřínový věnec a v levé hedvábf 
nespředené a kolem okraje nápis zprava dole na kartuši: SEI 
DENBAUVEREIN FOR BOHMEN IN PRAG 
R. Český lev ve ŠtÍtě s korunou ve věnci s větví moruše a vavřínu 
nahoře otevřeném a kolem okraje, rovnoběžně s ním, zprava dole 
na kartuši: HEDVABNICKY SPOLEK PRO čECHYV PRAZE 
Prům. 46 mm, bront?:.. D. 4987. Kašpar Peška.13

) 

b)Medaile výkonného výboru výstavního 
t. j. takové, které dal raziti Výstavní výbor jako odměny pro vyst~vovatele 

a spolupracovníky. 
,;33. Nejvyšší vyznamenání výkonného výboru výstavního. 

L. Uprostřed přes celou Mři medaile obraz prfimyslového paláce 
a nad ním ve stuze částečně svinuté nápis: ZEMSKA JUB. VY 
ST A V A v PRAZE a dole na ozdobném štítu ve čtyřech vodo-
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rovných řádkách: LANDES JUBILAUMS I AUSSTELLUNG \ 
IN PRAG \ r79r r89r a dole vlevo drobným písmem: KETT 
NER 
R. Palmová ratolest dole se stuhou, vzhůru zleva doprava, na ní 
uprostřed ozdobný ŠtÍt a v něm nápis: čESTNY DIPLOM, na
hoře vlevo-1:-áf:!S ve dvou vodorovnýc~fádkách: NEJVYš1 I VY 
?;NJ\MEN1:'~.t a dole vpravo, rovnez ve dvou vodorovných 
radkach: HOCHSTE \ AUSZEICHNUNG a pod ratolestí ma
lým písmem: KETTNER14

) 

Prům. 40 mm, pozlac. bronz. - Josef Goldschmid.15
) 

''34-36. Záslužná medaile výstavní. 
L. Uprostřed vodorovně po jedné ratolesti lipové a dubové, a to 

k V d V k/ d / V /V/ dk 1 1 
• -ta , ze po ces ym vo orovnym tnra ovym nap1sem: VSE 

OBECNA I ZEMSKA A JUBILEJNÍ I VYSTAVA 189r V PRA 
ZE je první zprava ratolest lipová a pod nápisem ve třech vodo
rovných řádkách: ALLGEMEINE I LANDES - & JUBILAUMS 
- I AUSSTELLUNG 1891 ZU PRAG je první zprava ratolest 
dubová. Uprostřed na okraji před ratolestí dubovou je drobným 
písmem: BRAUN 
R. Stojící český lev doprava, opřený předními tlapami o ozdobný 
štít, na némž je letopočet: r79r a pod ním: 1891. 
Prům. 44 mm, zl., stf., 38 g, bronz. - Rudolf Braun.13)16

) 

'f37. Medaile pro generální porotu. 
L. Ve čtyřech vodorovných řádkách nápis: VšEOBECNA I ZEM 
S:I~A A JUBILEJNÍ \VYSTAVA 1891 V PRAZE\ GENERAL 
NI POROTA a protilehle ve 4 vodorovných řádkách: ALLGE 
MEINE I LANDES - & JUBILKUMS I AUSSTELLUNG 
r89r ZU PRAG I GENERAL - JURY 
R. Jako u předešlé. 
Prům. 44 mm, bronz. - Rudolf Braun.13

) 

''38. Medaile pro skupinovou porotu. 
Jako předešlá, jenom na Hci je místo: GENERALNÍ POROTA 
GENERAL-JURY: SKUPIN OV A POROT A GR UPPEN-JURY 
Prfim. 44 mm, bronz. Rudolf Braun. 

39-40. Výstavní medaile pro spolupracovníky. 
L. a R. jako u čísla 34-36, na Hci však není označení: BRAUN 
Průměr je jenom 36 mm, stř., 24. 5 g, pozlac. bronz. Rudolf 
Braun.18)17

) 
----

14) Bližší o firmě Alois Kettner, též Ketner, viz u č. r30 a takt ve spisu: Medaile 
v zemích Českých, str. 44. 

15) Medaile je také vyobrazena v »Numismatických Zprávách«, roč. VII., č. 4. (33), 
tab. 2. 

16 ) Medaile Výkonného výboru výstavního byly vyznamenaným dodávány zčásti 
v pouzdrech ze světlehnědého leštěného dfeva, na víku s kovovou ozdobou (ŠtÍtem) žlutou, 
t. j. zlacenou nebo Černě patinovanou, na níž byl připevněn menší eliptický štftek, červeně 
smaltovaný a s letopočtem 1891 (vyobrazení štítku je na tab. IX., předposlední), pak ve 
schr:inkách potažených černou koží a se vtlačeným, zlaceným letopočtem 1891 na víku a 
konečně též ve schd.nkách potažených papírem červeným a na víku se stříbrným nápisem: 
Z. v. jub. výstava. 1891 Také některé jiné záslužné medaile byly v ozdobných pouzdrech; 
tak na př. pouzdro medaile města Prahy bylo na víku ozdobeno znakem města, dole s opi· 
sem jako na líci medaile: PRAGA · CAPVT · REGNI 

17) Značný počet záslužních medailí čís. 1-40 vyžadoval ovšem jejich usměrnění a 
odstupňování. Podle hodnoty měly pak výstavní ceny toto pořadí: 

r. a) čestný diplom státní. 
b) Čestný diplom výstavní, vyjádřený též medailí čís. 33. 



70 

Podle medaile číslo 34-36 byly lity v bronzu též zvětšeniny 
»medailony«, a to vždy líc a rub zvlášť, jednak o průměru uo 
mm a tloušťce 7 mm, jednak o průměru 20 3 mm a o tloušťce 
12 mm, ale též jako u předešlé, bez označení medailérova: 
BRAUN 

2. Medaile ražené na paměf návštěvy protekto,ra výstavy císaře a krále 
Františka Josefa I. v Praze na výstavě a pak v sevemích Čechách. 

45. 

----

Pamětní medaile vydaná městem Prahou. 
L. Poprsí císaře doleva a kolem na zvýšeném okraji je opis, po
čínající vpravo dole: FRANTIŠEK JOSEF I. CíSAŘ RAKOUS 
KY. APOšT. KRAL UHERSKY. KRÁL ČESKY ATD.'" Dole 
vpravo nad hvězdičkou drobným písmem je značka rytce: J. CH 
R. Ve věnci uvitém z větví dubových a vařínových, dole stuhou 
do mašle svázaných, nahoře otevřeném, nápis v pěti vodorovných 
řákách: UPOMÍNKA I NA NÁVŠTĚVU \ JEHO VELičEN 
STVA I V PRAZE I R. I 89 I. Pod věncem vpravo drobným pís
mem je značka rytce: J CH. 
Prú.m. 54 mm, pozlac. bronz. č. I 572. - Josef Christlbauer.13

) 

Pamětní medaile s opisem německým. 
L. Poprsí jako na předešlé a kolem na zvýšeném okr a ji C?P.is, po
čínající vpravo dole: FRANZ JOSEF I. KAISER V. OSTER 
REICH APOSTOLISCHER KONIG V. UNGARN. ETC. '" 
R. Ve vavřínovém, nahoře otevřeném věnci, t. j. jako na předešlé, 
ve dvou křížem dole přeložených a stuhou do mašle svázaných 
ratolestí nápis v sedmi řádkách, z nichž Šest je vodorovných a 
první rovnoběžná s okrajem: ZUR ERINNERUNG IAN DIE I 
ANWESENHEIT I SR. MA JEST AT\ DES KAISERS I IN PRAG 
J 1891 a dole uprostřed pod věncem drobným písmem značka 
rytcova: J. CH 
Prom. 54 mm, pozlac. bronz, č. 1573. - Josef Christlbauer. 
Pamětní medaile na návštěvu císařovu v Praze a na výstavě. 
L Poprsí jako u předdlé a kolem na zvýšeném, okr_a ji opis, po
čínající vpravo dole: FRANTIŠEK JOSEF I. CISAR RAKOUS 
KY. APOšT. KRAL UHERSKY. KRAL ČESKY ATD.,;- Dole 
nad hvězdičkou malým písmem značka rytcova vlevo: J., vpravo 
CH. 
R. Ve věnci nahoře otevřeném, t. j. ve dvou ratolestÍch dole stu
hou do mašle svhaných, a to vpravo v dubové, vlevo ve vav
řínové, nápis v Šesti vodorovných řádkách: UPOMÍNKA J N~ 
NÁVŠTĚVU I JEHO VELIČENSTVA I v PRAZE I A VE VY 

2. a) Zlatá medaile státní. 
b) Zlatá medaile korporací. 
c) Diplom s právem ražby zlaté medaile výstavní. 

3. a) Stříbrná medaile státní. 
b) Stříbrná medaile korporací. 
c) Stříbrná medaile výstavní. 

4. a) Bronzová medaile státní. 
b) Bronzová medaile korporací. 
c) Bronzová medaile výstavní. 

5. a) Diplom uznátú korporací. 
b) Diflom výstavní. . 

Podrobny přehled všech medailí a jiných cen na Jubilejní výstavě r. r89r v Praze Je 
uveden v II. díle »Sto let práce« na str. 357-369. 

50. 

5!· 

52-53. 

54· 

71 

STAVĚ I R. 1891. Dole trochu doprava malým písmem značka 
rytce: J. CH. 
Prům. 43 mm, stř., 29 g, pozlac. bronz. Viz Č. str. 1009. - Josef 
Christlbauer. 
Menší pamětní medaile na návštěvu císařovu v Praze. 
L. Jako na předešlé. 
R. Ve věnci jako na předešlé, jen nápis odlišný, a to v pěti vodo
rovných řádkách: UPOMÍNKA I NA NAVšTÉVU I JEHO VE 
LičENSTVAjV PRAZEjR. 1891. 
Prům. 43 mm, pozlac. bronz. č. 1569. - Josef Christlbauer. 
Menší pamětní medaile na návštěvu mocnářovu v Praze. 
L. Poprsí jako na předešlé a kolem na zvýšeném okraji opis, 
počínající vpravo dole: FRANCISCUS JOSEPHUS I. IMPE 
RA TOR ET REX'~ Pod Úsečí pravé ruky drobně značka rytce: 
J. T. a dole nad hvězdičkou je drobným písmem rovnoběžně 
s okrajem označení ražebny: PR.AGE J. CHRISTLBAUER 
R. Ve věnci jako na předešlé v sedmi řádkách, jako u č. 46. nápis: 
ZUR ERINNERUNG I AN DIE J ANWESENHEIT I SR. MA 
JEST.AT J DES Kl\ISERSJ IN PRAG I 1891 a dole pod stuhou 
drobným písmem jako u č. 46., ale trochu doleva, je značka ra
žební: J. CH 
Prům. 43 mm, pozlac. bronz. č. 1571. - Josef Christlbauer. 

J• I V/ d 'l V, / V V t V p ma mens1 me a1 e na pamet navstevy mocnarovy v raze. 
L. Jako na předešlé. 
R. Ve věnci jako na předešlé nápis v pěti vodorovných řádkách: 
UPOMÍNKA I NA NA VšTĚVU I JEHO VELIČENSTVA I v 
PRAZE I R. 1891. Dole pod věncem vpravo drobným písmem 
jako uč. 47-48: J. CH. 
Prům. 43 mm, pozlac. bronz. č. Josef Christlbauer. 
Velká pamětní medaile na návštěvu mocnářovu na Král. Vino
hradech. 
L. Poprsí jako na předešlé, ale bez značky J. T. Kolem na zvýše
ném okraji, zdola od pravé strany, opis: FRANTIŠEK JOSEF I. 
CÍSAŘ RAKOUSKY. APOšT. KRAL UHERSKY. KRAL čES 
KÝ. ATD.'" Pod poprsím v okrajovém opisu nad hvězdičkou 
vpravo v drobných písmenkách, navenek obrácených, značka 
rytce: J. CH 
R. Ve vavřínovém, nahoře otevřeném věnci, t. j. ve dvou křížem 
přes sebe položených a dole stuhou do mašle svázaných ratolestí 
vavřínových opis v pěti řádkách: UPOMlNKAj NA NAVšTĚ 
VU J JEHO VELičENSTVA I NA KRAL. VINOHRADECH I 
R. 1891 
Prům. 54 mm, stř., 49.5 g, pozlac. bronz. Viz č. str. roo9. 
Josef Christlbauer. 
Veliká pamětní medaile na návhěvu císařovu na Smíchově. 
L. Jako na předešlé. 
R. Ve věnci jako na předešlé v pěti řádkách nápis: UPOMÍNKA 
I NA NA VšTĚVU I JEHO VELIČENSTVA I V SMíCHOVĚ I 
R. 1891. Pod věncem dole trochu doprava značka ražebny: J. CH. 
Prům. 54 mm, pozlac. bronz. Viz č. str. 1008. Josef Christl
bauer. 
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Pamětní medaile na návštěvu mocnářovu v Karlíně. 
L. Jako na předešlé. 
R. Ve věnci nahoře otevřeném, t. j. v ratolestÍch dole stuhou do 
mašle svázaných, vpravo v dubové, vlevo ve vavřínové, opis 
v pěti řádkách: UPOMÍNKA I NA NÁVŠTĚVU I JEHO VELI 
čENSTVA I v KARLÍNĚ I R. 1891. 
Prům. 43 mm, stř., pozlac. bronz. Viz č. str. 1009. - Josef 
Christlbauer. 
Pamětní medaile na návštěvu císařovu na Zižkově. 
L. Uprostřed je radnice na Zižkově a kolem okraje v perličkovém 
kruhu opis zdola vpravo: NA PAMÁTKU ZA VÍTÁNÍ J. V. 
CÍSAŘE A KRÁLE FRANTIŠKA JOSEF A I. I DO MĚST A 
ZIZKOVA. I 'Č l 8 ~8 91 >é 
R. V okrajovém perličkovém kruhu v hořejší části podél okraje 
opis: MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO V ZIZKOVĚ 18 ~8 91 
a pak v Šestnácti řádkách nahoře rovnoběžných s okrajem, vlni
tých a pak vodorovných, jména starosty a členů městského za
stupitelstva. 
Prům. 36 mm, pozlac. bronz. č. - Rytec není znám. 
Pamětní medaile knížecích hanauských železáren komárovských. 
L. Uprostřed poprsí císaře doleva a kolem na zvýšeném širokém 
okraji opis: FRANTIŠEK JOSEF I. CÍSAŘ RAKOUSKY. 
KRÁL čESKY A T. D. >é 
R. Ve věnci uvitém z větviček dubových a vavřínových, dole 
stuhou v mašli svázaných, nahoře otevřeném, nápis v sedmi vodo
rovných řádkách: UPOMÍNKA I NA NÁVŠTĚVU I JEHO VE 
LičENSTVA I VE VYST A VNÍm PAVILONU I KNÍZ. HA 
NAUSKYCH ZELEZÁREN I KOMÁROVSKY-CH I V PRAZE 
R. 1891. 
Prům. 66 mm, litá železná medaile. č. -
Upomínková výstavní medaile s obrazem císařovým. 
L. Uprostřed poprsí císaře doprava a pod ním u zvýšeného okraje 
rovnoběžně s ním, drobným písmem: FRITSCHE THEIN a 
kolem na zvýšeném okraji opis zprava dole: >é PAMÁTKA NA 
ZEMSKOU JUBIL. VYSTAVU V PRAZE 1891 >é 
R. Střed průmyslového paláce a pod ním křížem přes sebe pře
ložené dvě vavřínové ratolesti, kovadlina, kolo, kladivo, džbán 
a křivule. Kolem okraje perličkový kruh. 
Prům. 3 8 mm, cin s ouškem. č. - Josef Goldschmid. 
Jiná upomínková medaile výstavní s obrazem císařovým. 
L. Hlava císaře doleva a kolem okraje opis, počínající vpravo 
dole: UPOMINKA NA NÁVŠTĚVU JEHO VEL CISAŘE A 
KRÁLE F J. I >é 
R. V perličkovém kruhu průmyslový palác a kolem okraje zprava 
dole opis: VŠEOBECNÁ ZEMSKÁ JUBILEJNÍ VYSTAVA 
v PRAZE 1891 >é 
Prům. 33 mm, mosaz pozlac., postř. a mosaz; všechny s ouškem. 
č.-

,:- 6 3. Pamětní medaile německé evangelické církve v Praze. 
L. Poprsí císaře doleva a kolem na zvýšeném __ okr a ji opis: THYT 
EHRE JEDERMANN · HABET DER BRUDER LIEB · FUR 
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CHTET GOTT · EHRET DEN KONIG · I I · PETR · 'J • 17 · 
V Úseči pravé ruky značka rytce: J. CH. '"' 
R .. Uprostřed kostel a kolem okraje zprava dole opis: DEUT 
SCHE EV ANG. KIR CHE ZU S 1 MICHAEL. PRAG. Pod obra-
ze1!1 ve 2 řádkách nápis: fF!NGSTENI 1791 - 1891 
Prum. 36 mm, bronz postr. C. - Josef Christlbauer. 
P V I d 'l I V V I V ametm m~ ~1 e na na vstevu c1sarovu v severních Čechách. 
L. HAava.c1sare podle Tautenhayna doleva a kolem na zvýšeném 
okra1.1.op1s: FRANZ JOSEPH I. KAISER V. OSTERR. KON. 
V. BOHMEN ETC. APOST. KONIG V. UNG. >é Pod touto 
hvězdou je v drobném písmě značka rytce: J. CH. 
R. Opis v deviti řádkách, první a devátá rovnoběžné s okrajem 
ostatní vodorovné: ZUR ERINNERUNG / AN DIE I ANWE~ 
SENHEIT I SER. MAJESTAT I DES KAISERS I IN I REI 
Cf!ENBERG 1AM Ir. OCTOBER 1891 
Prum: 28 mm, bronz pozlac., s ouškem a bez ouška. č. 1594. -
Josef Christlbauer. 
Pamětní medaile na návštěvu císaře u fy Franz Liebieg v Dorflu 
L. Poprsí císaře doleva a vpravo a vlevo opis: FRANZ JOSEF 
I. / KAISER V. OSTERR. ECT. . 
R. Uprostřed v Šesti vodorovných řádkách opis: ZUR I ERIN 
NERUNG I DES ALLERH. BESUCHES I SER. MAJESTAT I 
DES I KAISERS a na zvýšeném okraji zdola: IN DER FABRIK 
FRA~2 LIEBIEG IN DORFL AM r.OCTOBER 1891'éUvnitř 
po1 sestou řádkou dole tr~chu d~prava je značka rytce: J. CH. 
Prum. 35 mm, mosaz s ouskem. C. - Josef Christlbauer. 

3. Medaile upomínkové. 
a) Ta~ o; é, k~ e r é d a 1 i razit i jednotlivci, aby by 1 y 
Pr od a vany Jak o památky návštěvní k ů m výstavy. 

''67-71. L. Sedící Čechie trochu doleva, držící věnec levou rukou opřenou 
V VI k - h I V ) o mec va o st1t se zna em. C~c , v_ prave ruce ~ezlo a vpravo dole 

dva vence. Kolem okraJe Je opis: ZEMSKA JUBILEJNÍ VY 
STAVA v PRAZE 1891; pod obrazem drobným písmem vlevo: 
FRITSCHE THEIN.18

) 

R. jako u č. 59. 
Pr~m. 38 m:;n, měď a měď ve dvou různých patinách, cín bez 
ouska a s ouskem. - Josef Goldschmid. 

72. L. Sedící Čechie iako na předešlé a kolem okraje opis: LANDES 
JUBIU\UMS AUSSTELLUNG IN PRAG 1891 Pod obrazem: 
FRITSCHE THEIN jako na předešlé. 
R. Jako na předešlé. 
Prům. 3 8 mm, cin. - Josef Goldschmid. 

''73-74. L. Průmťslový palác, nad ním kolem okraje opis: ZEMSKÁ JU 
BILEJNI VYST A VA a pod ním také rovnoběžně s okrajem: 
V PRAZE 1891 

_____ R. Sedící Čechie jako na předešlé, jen s nepatrnými odchylkami 

• v-~
8

) 
1 
Fri~sche a Thein, továrna na porculánové dýmky a zboží kovové v Praze II 

Jm1nsska 1;1hce Č. 29, vysta;ovala ve skupi1;ě, XIV. železné a kovové výrobky m. j. pamět;Í 
pemz0e, V mse;tu v Hl~vmm katalogu uvad1 firma m. j.: ražbu památných penízů a od

. l'nak_u sp
0
olkovych. Ve vystavě byla též zřízena jednoduchá ražebna medailí pomocí ručního 

1su 1 zpusobem starodávným, t. j. úderem kladiva na kov, vložený mezi r;zidla. 
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v kresbě, stuhy u věnců, ale bez opisu kolem; vpravo dole pod 
obrazem drobným písmem: FRITSCHE THEIN 
Prům. 30 mm, měď, měď patinovaná. Josef Goldschmid. 

,;75· L. Jako na předešlé, ale nepatrné odchylky v kresbě průmyslo
vého paláce. 
R. Jako na předešlé. 
Prům. 30 mm, cín. - Josef Goldschmid. 

76. L. Jako na Č. 73-74. 
R. Jako na předešlé, avšak s nepatrnými odchylkami v kresbě, 
zejména na stuhách u věnců, ale kolem okraje perličkový kruh. 
Prům. 30 mm, cín s ouškem. Josef Goldschmid. 

>'c-77. L. Průmyslový palác jako na č. 75 a nad ním opis: LANDES 
JUBILEUMS - AUSSTELLUNG a pod tím: PRAG 1891 
R. Jako u Č. 75. 
Prům. 30 mm, cín. Josef Goldschmid. 

,;78-80. L. Sedící Čechie podobná jako na předešlé, ale levice bez věnce 
a opřená o znaky Čech a Prahy, bez meče a bez věnců, v prav~ 
ruce místo žezla koudel a kolem opis: ZEMSKÁ JUBIL. VY 
STAVA V PRAZE a pod obrazem 1891. 
R. Uprostře1 průmyslový palác a nad. ním se v~:1-ášející and.~1 
doleva, s hlasnou trubkou a kolem opis na vyvyseném okraJ1: 
NA OSLA VU STOLETÉHO JUBILEA'~ 1791-1891 '' 
Prům. 24 mm, stř. 5.5 g, mosaz pozlac. s ouškem a mosaz bez 
ouška. Na pozlacené mosazi s ouškem a na mosazné pod prů
myslovým palácem vpravo malým písmem: KETNER - Josef 
Goldschmid. 
U mosazné medaile s ouškem je líc trochu odlišný od druhých 
dvou; všechny jsou také v kresbě paláce na rubu trochu odlišné. 

81. L. Jako na předešlé, mosazné. 
R. Střed prilmyslového paláce a pod ním vpravo malým písmem: 
KETNER 
Prům. 24 mm, mos. Josef Goldschmid. , 

,:-s2. L. Kolem zvýšeného okraje je opis: + ZEMSKÁ JUBILEJNI VY 
STAVA+ a v dolejší polovici: LANDES JUB. AUSSTELLUNG 
IN PRAG Uvnitř je střed průmyslového paláce a nad ním nahoře 
letopočet: 1791 1891 a dole v jedné vodorovné řádce: V PRAZE 

V V • 1' I 1 V/ I h V V R. c venc1 vpravo 1povem, v evo vavnnovem, na ore otevre-
ném, t. j. ve dvou ratolestech dole stuhou do mašle svázaných, 
v kruhu, je sedící Čechie se znaky Čech a Prahy jako na přede
šlých. 
Prům. 29 mm, stř. 10.2 g, s ouškem. - Josef Goldschmid. 

,:-s3. L. Pohled na průmyslový palác se zahradnickou úpravou vpředu 
h 

v d , , • • d , v,d bvv v k • , a na ore na mm nap1s v Je ne ra ce rovno ezne s o raJem. 
VŠEOBECNÁ ZEMSKÁ VYSTAVA a dole ve dvou řádkách: 
V PRAZE\ 1791 '' 1891 Vše je v kruhu perličk<?vém. 
R. V perličkovém kruhu kolem okraje je znak Cech s korunou. 
Prům. 30 mm, stř. 8.6 g, s ouškem. 

'f84-87. L. Uvnitř ve třech vodorovných řádkách nápis: PRAHA I 1791 
1891 I PRAG a nahoře souběžně s okrajem opis ve dvou řád

kách: ZEMSKÁ JUBILEJNÍ I- VYSTAVA - a dole ve dvou 
řádkách: - LANDES - JUBILAUMS AUSSTELLUNG 
R. V lipovém, nahoře otevřeném věnci, t. j. ve dvou dole stuhou 
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v mašli svázaných ratolestech, jsou znaky Čech s korunou, Mo
ravy a SJezska. 
Prům. 28 mm, 2 druhy, a to: 1. měď postříbřená, ale znak nepo
střfbřený; 2. celá postříbřená; každá s ouškem nebo bez ouška. 

,;88-89. L. Uprostře~ je Český lev na štítě ve věnci palmovém, nahoře ote
vřeném, t. J· ve dvou ratolestech dole stuhou svázaných· kolem 
je perličkovf ~ruh. a mezi tímto a druhým perličkovým kruhem 
kolem okraJe Je opis zprava dole počínající: JUBILAUMS LAN 
DESAUSSTELLUNG PRAG 1891 
R. Uprostřed je střed průmyslového paláce a pod ním vpravo 
drobným písmem: FINTEISL a kolem okraje opis zprava dole: 
JUBIL. ZEMSKA VYSTAV A KRAL. ČESKÉHO V PRAZE 
1891 
P o 8 vdv • bv vk rum. 2 mm, mosaz a mosaz s me enou patrnou, o es ous em. 
·- Finteisl. . 

'~90. L. V palmovém, nahoře otevřeném věnci, t. j. ve dvou ratolestech 
dole stuhou svázaných, je Český lev s velikou českou korunou a 
kolem opis zleva shora: EXPOSITION CENTANNAIRE DE 
PRAGUE a na vyvýšeném okraji zdola zprava: JUBILKUMS 
LANDESAUSSTELLUNG PRAG r891 
R. Uprostřed je střed průmyslového paláce, kolem okraje opis 
zprava dole: JUBIL. ZEMSKÁ VYST A VA KRÁL. čESKÉHO 
V PRAZE r 891 a vpravo pod průmyslovým palácem drobným 
písmem: FINTEISL 
Prům. 29 mm, cín. - Finteisl. 

,:-91. L. Věnec jako na předešlé, uvnitř ŠtÍt kolmo čárkovaný (stříbro) 
a nad ním Česká koruna. Opis jako na předešlé. 
R. Jako na předešlé. 
Prům. 29 mm, cín s ouškem. - Finteisl. 

92-93. L. Uprostřed po celé šíři medaile je průmyslový palác a nad ním 
na zvlněné stuze nápis: ZEMSKÁ JUB. VYSTAV A v PRAZE 
a dole na kartuši ve 4 vodorovných řádkách: NA I OSLAVU 
STOLETÉHO I JUBILEA I 1791 - 1891 
R. Nad Hradčany mezi dvěma palmovými ratolestmi, ohnutými 
kol okraje, alegorie podle Hynaisova výstavního plakátu a pod 
obrazem dole malým písmem vlevo: KETTNER 
Pdun. 39 mm, stř. 23 g, bronz. - Josef Goldschmid. 

94. L. a R. jako na předešlé jen s trochu odlišnou kresbou Hradčan 
na rubu a označení: KETTNER 
Prům. 39 mm, stř. 23 g. - Josef Goldschmid. 

•l-95. L. Jako na předešlé, ale v kartuši místo Českého nápisu německý: 
LANDES JUBILKUMS I AUSSTELLUNG I IN PRAG I 179r 
:- I891 ':, dole vlevo drobným písmem: KETTNER; tedy stejný 
Jako na c1s. 33. 
R. Jako na předešlé. 
Prům. 39 mm, bronz pozlacená. - Josef Goldschmid. 

,:-96. L. Uprostřed po celé šířce průmyslový palác, nad ním na zvlněné 
~tuze letopočet 17?1 1891 a dole ve Čtyřech řádkách, z nichž tři 
Jsou pr?hnuté, opis: UPOM1NKA I NA ZEMSKOU JUBILEJ 
Nt I VYSTA VU \ V PRAZE Pod průmyslovým palácem vlevo 
drobným písmem značka rytce: .!:B · 
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R. Alegorie podle Hynaisova výstavního plakátu, jako na přede
šlých, ale dole místo Hradčan Česká koruna. 
Prům. 22 mm, stř. 3.5 g, s ouškem. - A. Beer? 
L. Uprostřed po celé šířce průmyslový palác, nad ním nahoře 
obraz Prahy (Malé Strany a Hradčan) nad zvlněnou stuhou, 
v níž jest vraženo: 1791 1891, a dole ve třech řádkách, z nichž 
dvě jsou prohnuté, opis: UPOMÍNKA I NA ZEMSKOU JUBI 
LEJNÍ I VÝSTAVU V PRAZE a pod průmyslovým palácem 
vlevo malým písmem jméno rytce: A. BEER 
R. Alegorie podle Hynaisova výstavního plakátu jako na přede
šlé, ale dole místo Hradčan Česká koruna a nad palmovými rato
lestmi sloupy. 
Prům. 27 mm, stř. 7 g, s ouškem. - A. Beer. 
L. Ve dvou dole zkřížených ratolestech palmových, prohnutých 
kol okraje: PRAHA a pod tÍm: PRAG 
R. Alegorie podle Hynaisova výstavního plakátu jako na přede
šlé se sloupy, ale dole místo koruny pohled na Hradčany. 
Prům. 20 mm, stř. 3 g a mosaz postříbř.; obě s ouškem, ale u vy
obrazené ouško chybí. - A. Beer nebo J. Goldschmid. 
Pro náramek, zmíněný v poznámce u, bylo použito 8 těchto 
medailí stř., ražených bez oušek. 
L. Uprostřed střed průmyslového paláce a kolem na ~výšeném 
okraji zprava dole opis: ZEMSKA JUBILEJNÍ VYSTAVA 
V PRAZE 'é 1791 - 1891 'é 

R. Dole Praha s Karlovým mostem a nad ním vznášející se 
anděl doleva s hlásnou trubkou. 
Prům. 29 mm, stř. 8 g, bez ouška i s ouškem. - Josef Gold
schmid. 
L. Kolem okraje v hořejší polovině opis: ZEMSKA JUB. VÝ 
STAVAauvnitř:VjPRAZEI-··· 1791 - 1891 ···-v dolní 
polovici kolem okraje: LANDES JUB. AUSSTELLUNG a 
uvnitř: IN I PRAG 
R. Průmyslový palác, nad ním vznášející se anděl doleva s hlás
nou trubkou a vpravo malým písmem KETNER 
Prům. 21 mm, stř. 2.70 g. - Josef Goldschmid. 
L V 1. ' h v v ' v . . d d 1 kv,v . ipovem na ore otevrenem venci, t. J· ve vou o e nzem 
položených ratolestech nápis v pěti vodorovných řádkách: ZEM 
SKA I JUBILEJNÍ I VÝSTAVA I v PRAZE I 1791 - 1891 
R. Jako na předešlé, ale bez označení: KETNER. 
P o v . v,bv bv vk J f rum. 21 mm, str., 3.2 g, mosaz postn r., o es ous ·em. - ose 
Goldschmid. 
L. Uvnitř v 5 vodorovných řádkách nápis: ZEMSKA I JUBILEJ 
Ní I VÝSTAVA I v PRAZE I 1791 - 1891 
R. Podobný jako na předdlé, jen málo odlišné kresby. 
Prům. 18 mm, stř. r.7 g. - Josef Goldschmid. 
L N , · v · v 'dk' h ' 1 d ' h ' bvv v . apis v sesti ra ac , prvm a pos e m pro nute rovno ezne 
s okrajem, ostatní vodorovné: UPOMÍNKA I NA I ZEMSKOU 
JUBILEJNÍ I VÝSTAVU I v PRAZE I 1791 - 1891 . 
R. Průmyslový palác bez opisu. 
Prům. 30 mm, cín s ouškem. 
L. Kolem zvýšeného okraje je opis, a to v hořejší polovici: >f- ZEM. 
JUB. VÝSTAVA,, a ve spodní polovici: JUB. LAND. AUS 

,;.I IO-I I I. 
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STELLUNG '' a uvnitř ve třech vodorovných řádkách: >é / PRA 
HA I 1791 - 1891 I PRAG 1,:-
R. Průmyslový palác bez opisu. 
P o v,bv vk rum. 25 mm, mosaz postn r., s ous em. 
~- V jedné polovici opis ve Čtyřech řádkách, z nichž první dvě 
JSo_u roynoběžné s okrajem: VšEOBECNA ZEMSKA JUBILEJ 
NI IVY}'.fAVAjV ,PRAZE I 1791 -. 1891 a v druhé polovici 
podobne Jako v prve zase kolem okraJe nahoře: ALLGEMEINE 
LANDES - JUBI~K1!MS I ,A_CTS~TELLUNG, I IN I ~RAP I 
1791 v- r8ir. Mez~ obema napisy Je vodorovna okrasna tycka. 
R. Stred prumysloveho paláce, bez opisu. 
p o v'b" vk rum. 24 mm, mosaz postn r. s ous em a mosaz bez ouška. 
Kresby průmyslového paláce na rubu jsou nepatrně odlišné. 
L V VI / V • h V V / , e vavnnovem venci na ore otevrenem, t. j. ve dvou ratoles-
tech dole stuhou v mašli svázaných je nápis ve třech vodorov
ných řádkách: JUBIL. I VÝSTAV A I PRAHA 
R. průmyslový palác, bez opisu a pod ním letopočet: 1 391 
Prum. 20 mm, bronz pozlac. a bronz, obě s ouškem. 

b) M e d a il e a p o d. p ř e d m ě ty v y d a n é J. a k O u p O ' k . V/d I '/ I min y 
, n a m ,1 m o r a . n e ~ a J i m a v e s t a v b y v pr a z e, 

vystav ni podniky, J a k o sjezdy, s 1 a vn O st i a p O d. 

,:·rr2. Medaile. ~a P}měť ,;:ystavení rozhledny na Petříně. 
L. U;~~tr stre1 pru~yslového pa_láce a pod ním v jedné vodo
r~yn~ rad,ce opis: PRUM~vSLO,\'Y PALAC Kolem okraje rovno
?ez~e _s n_!m v kruh~ pe~hckovem a obyčejném v hořejší polovici 
Je napis: -,- ~EMSK~. VYSTAYA JCJBILEJNí V PRAZE 1 391 ,:
a ve spodm polov1C1: PR VNI PR U MYSLOVA VÝSTAVA V 
PRAZE 1791 
R. R_ozhledna na Petříně s krajinou, pozorovanou shora· kolem 

k b vv v / . k h ' o raJve rovno ezne_ s mm, mezi ru em perličkovým a obyčejným 
nahore: <í? ROZHLEDNA NA PETŘÍNE V PRAZE <í? a dole: 
KORUNA _6oM NAD :f'.~AH~~~ 200M NAD VLTAVOU, 334M 
NAD MOREM a uvmtr vmtrmho kruhu pod obrazem nápis: 
POSTAVENA 1891 
Prům. 5 3 mm, cín. 

,:- rr 3 · Medail~, n; paměť vybudování rozhledny a pa vilo nu klubu turistů 
na Petrme. 
L. Uvnitř pavilon turistů a nahofo vpravo znak Čech vlevo znak 
Prahy a __ kolem ?kraje opis a rovnoběžně s ním ve d;ou kruzích 
na ?~raJi v perJičkovém a uvnitř v obyčejném, a to v hořejší po~ 
lov1C1: UPOMINKA NA ZLATOU - PRAHU a v polovici 
spodní: ·=·=· PAVILLON KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ.:,:. 
Pod obrazem uvnitř ve vodorovné řádce: MDCCCXCI · 
R. Jako na předchozí. 
Prům. 5 3 mm, cín. 

r 14-r r6. "Kovové pouzdro tvaru medaile. 
L. Jako nač. r 12. 
R. Jako L. na předešlé. 
Pouzdro obsahuje 14 okrouhlých, spojených obrázků pohledy na 
výstavu, s nápisy. Na předposledním je vytištěno:' Nakladatel 
A. Storch Syn v Praze. 
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O / h 1 / V/b I b I Prum. 5 3 mm, cm, s povrc em ve z ate, stn rne a ronzove 
barvě.10 ) 
Upomínková medaile sjezdu hasičského. 
L. Uvnitř hasičské náčiní a v něm uprostřed ve třech vodorov
ných řádkách: VI PRAZE I 1891 a kol okraje rovno~ěžně s ním, 
nahoře v jedné a dole ve dvou řádkách: SJEZD CE?~OSLO 
VANSKÉHO HASIČSTVA I KU OSLAVE ZEMšKE ,.- JUBI 
LEJN! VYST A VY 'é 

R. Průmyslový palác atd., jako uč. 59. 
Prům. 38 mm, měcf a měď patinovaná, ouška a cín s ouškem. 
- Josef Goldschmid. 20

) 

Upomínka na studentský den. 
L. Uprostřed stojící student doprava s praporem 3:. vpravo ko
lem okraje opis: OSVĚTOU a vlevo: K SVOBO~E! _ . 
R. Kolem okraje, souběžně s ním, zleva nahoře opis: VENOVA 
NÍ PRAPORU ŽENAMI čESKYMI ,i- a v lipovém, nahoře ote
vřeném věnci, t. j. ve dvou ratolestech dole stuhou v mašli sváza
ných, ve třech řádkách: SLAVII I 24. KVĚTNA I r 89 r Uvnitř 
nad stuhou spojující ratolesti ve věnci drobným písmem značka 
rytce: PŠTROSS v 

Pr&m. 35 mm, měď, mosaz a mosaz vše:hnr_ s ouJkem. 
Postava je podle kresby Jmdn~h Pstmss: 
Ve stříbrném orámování s ouškem na pod sklem tisk v Šesti 
vodorovných řáclldch: Upomínka/ na jubilejní/ zemskou výstavu 
/ království Českého/ v Praze/ 1791-1891. 
R. Opět pod sklem fotografický pohled na výstaviště zpředu 
s prf1myslovým palácem, bez opisu. 
Prům. 2r mm. 
Hranáč v upomínku na větroplavce kapitána M. Wolffa. 
L. Balon nad Prahou, bez opisu a letopočet: I 8 9 I • 

R. Kolem okraje všech Čtyř stran je opi~: VšEOB. ZEMSKA .J.J 
VYST A VA V PRAZE. I PRAZSKÁ VETRO - ] PLA VECKA 
ŠKOLA. I Uvnitř linkového koso~tverce další opis ~ šesti vodo
rovných řádkách: ST A TEč. I VETR OPLA VCI I VENU JE ZA 
ODVAHU I TUTO MEDAILI KAPIT AN I MAXIMILIAN 
WOLFF .. , 
Kosočtverečná medaile z rohu k rohu 39 X 43 mm, Jmak <lelky 
stran 29 X 29 mm; zavěšena je na čapku se stuhou a jehlicí; 
mosaz pozlac. 

c) Medaile a jetony jednotlivců a vystavovatelů.21) 

::- u 5. Pracovní ~«·-·'"··-· 
L. Uprostřed Čechie s opisem jako u č. 78. 
R. Uprostted j/2 a kolem okraje opis, nahoře: SLUPSKÉ a dole: 
HOSPODÁŘSTVÍ 
Měděná o průměru 24 mm. 

__ 1_9_) -P-o-něvadž se něco podobného do té doby nevyskytlo, jde nepochybně o, pfivodn! 
domácí vkusný upomínkový pfodmět trvalé ceny. Pouzdro bylo na výstavě prodavano po 
30 krejcarech. v , b, 'k b ďv d d 

20) Ze žertovného sjezdu hasíčtstva nemeckym asm em u 1z z e uve eno: 
» .•. Jetzt hat was brennbar uns _in Pr~g I Vor. der Fe::erar~ee groEes Bangen, I Es werden 
in diesen Tagen - vor Scheu, I N1cht emmal d1e - Z~n?holzel fan,&en.«

0 
v , 

21) Tyto medaile a jetony měly jen účel propagacm a byly zaJemcum patrne rozda
vány zdarma. 
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Upomínkový jeton vystavovatelův. 
L. Uprostřed stojící medvěd s šerpou a kolem okraje a rovno
běžně s ním opis: F. J. VELEBA Vn. ZIEGLERGASSE 41 a 
v druhé řádce uvnitř vpravo: VE VÍDNI a vlevo: IN WIEN 
R. V osmi z části vlnitých řádkách opis: UPOMÍNKA I NA I 
JUBILEJN! VYSTAVU I v PRAZE 1891 I ZUR ERINNE 
RUNG IAN DIE i JUBILAUMSAUSSTELLUNG I IN PRAG 
1891 
P' o 22) rum. 25 mm, mosaz. 
Upornínkov7 jeton vystavovatelův. 
L. Jako na předešlé. 
R. Kolem okraje ve dvou perličkových kruzích opis: '' PRAHA 
I. čIS. 165 ,:- PRAG I. Ng 165, uvnitř pod a nad ornamentem: 
SKUPINA vn I - · · . · · I GRUPPE vn 
Prům. 2 5 mm, mosaz. 
Upomínková medaile rytce Karla Pátka. 
L. Poprsí medailéra Pátka doprava a kolem o,:kraje opis, rovno
běžný s ním, a to vpravo: KAREL a vlevo: PATEK 
R. Štít umění s rytířskou přilbou a kolem v ozdobných částech 
na stuze různě prorletené nápis v písmě gotickém (německém): 
* r 8 56 V I Třeboni Rytc I em I od r. 1870 I Praze 20 I let činným 
I 1891 
Prům. 26 mm, cín. Karel Pátek.23

) 

Obchodní známka starožitníka Fr. R. Chaury v Praze. 
L. Uprostřed na štítku: FR. R. CHAURA, nad tím rovnoběžně 
s okrajem: JUNGMANOVO NÁMĚSTÍ, ve vodorovných H.d
kách: 773-II I· PRAHA· a dole podobně: · PRAG · I 773 II I 
JUNGMANNSPLATZ, kolem okraje je okrasný kruh. 
R. Ve stejném okrajovém kruhu uprostřed stojící lev doprava 
držící v předních tlapách štít a kolem opis, nahofe: t OBCHOD 
ST AROžITNOSTMI I A I MINCEMI a dole: MUNZEN I UND 
IANTIQUITATEN HANDLUNG t 
Prům. 29 mm, měď patinovaná. - Rytec patrně Karel Pátek. 24

) 

Obchodní známka firmy Alois Kettner v Praze. 
L.Uvnitř okrajového perličkového kruhu ozdobný štítek a nad 
ním opis: ALOIS KETTNER, rovnoběžně s okrajem, pak ve 
třech vodorovných řádkách: ZLATNÍK I A I STŘíBRN1K a pod 
štítkem: V PRAZE a rovnoběžně s okrajem VÁCLAVSKÉ NA 
MĚSTí čS:. 61 N. 
R. Opis ve d;ou nahoře a v jedné dole prohnutých a v Šesti pro
středních vodorovných řádkách: VLASTNÍ VYROBA I ZLA 

A STŘÍBRNÉHO I ZBOŽÍ I NÁDOB KOSTELNÍCH I 
VŠEHO DRUHU I RAŽENÍ A SKLAD PAMĚT. I MINCÍ 
D1LNA: I VINOHRADY JUNGMAN. TŘ. SN. 
Prům. 29 mm, měď patinovaná. Rytec patrně Josef Gold-
schmid.25) 

22) ve skupině VII., Oděvnictví, zboží kožešnické. 
23

) údaje o K. Pátkovi a vyobrazení této medaile viz: Medaile v zemích čes-
kých, str. 43 a tab. VII. 

24
) Podle sdělení pana K. Chaury je možné, že tento jeton byl vydán již dřív než 

v době Jubilejní výstavy r. r891. 
25

) Vystavoval ve skupině XV. Zboží zlaté a stříbrné, stříbrné potřeby kostelní, jiné 
modní umělé výrobky ze zlata i stHbra. 
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I 3 r. Obchodní známka firmy Jindřich Pštross v Praze. 
L. lJ_vnitř perličkového kruhu pták (phonix) s rozpřaže
nými křídly a pod ním opis v 8 řádHch: JINDŘICH PŠTROSS 
I HODINÁŘ A MECHANYK I PRAHA I úST AV I PRO GAL 

Tím 

V ANOPLASTIKU I RAZBU Z KOVU / ZALOZENO 
1868 a okraje zleva nahoře: VxROBNA VĚŽNÍCH 
DIN TELEGRAFŮ HROMOSVODŮ 
STROJŮ A. D. 
R. Úprava stejná jako na 
PŠTROSS I UHRMACHER & 

I FDR 
GUNG 

stavy v r. 1 

pující, uváží-li 
úplný, myslím 
datky, ačkoliv jsem 
katalozích, odborné a 
snažení byl znamenitě podporován LA, 1,u,.u 
soukromá obsahuje vzácnosti. tyto mezery nebo 

nedostatky vykoná tato doufám, již vzhle-
. . ~ podobnost: , medailek a jenom stručným jejich 
1:01;1sum v prodeJn1ch seznamech těžké správně jednot-
hve z což k mylnému a k nákupům. Proto 
se snad podrobným soupisem zavděčím také sběratelům medailí 
nich a upomínkových.27

) 

Ke konci budiž ještě Že na JubileJnÍ výstavě r. 1891 obdrželi 
výstavní odměny také vystavující tam rytci, a to: Alois Haberle Jan 

Kvasnička, Karel Pátek, Jan Pištora, J. B. Pichl a jinf. ' 
Z tohoto výkladu je zřejmo, Všeobecná a jubilejní výstava 

v Praze r. 1891 byla v mnohém směru účinná i s hlediska numismatického 
a Že měla svou povahou a odezvou nejen po dobu trvání, nýbrž i po svém 
ukončení a má dosud vliv na tvorbu medailí, na sběratelství a vědecké bádání 
Tím s k u p i n a r e t r o s p e k t i vn í a zvlášť oddělení »Um ě ní ryj e c~ 
k dosáhlo plně vytčeného cíle. 

26
) Vystavoval ve skupině XXI., Výroba věd. nástrojů a hodin: Věžní hodiny, zaří~ 

zení pro telegrafy, elektr. léč. přístroje, galvanoplastické předměty a medaile. : 
27

) Tento soupis medailí je také jakýmsi dodatkem nebo doplňkem k dílu »Sto let 
práce«, v němž medaile pamětní, až na jednu, vůbec uvedeny nebo vyobrazeny nebyly. 

RICHARD HORNA: 

s UPIS 
MIS 

ENSI RELIEFNÍ PLASTIK 
BO L K FK 

(Tab. XI.) 

Akademický sochař Bohumil narodil se dne 14. Února 1878 v Nové 
Pace. Studoval na odborné škole sochařsko-kamenické v Hořicích v létech 
I 1-1895 a potom v létech 1896-1898 na U:nělecko-průmyslové škole 
v Roku 1898 1901 byl žákem prof. Josefa Myslbeka na 
Akademii výtvarných umění. Od roku 1901 do roku 1904 byl 

, Stanislava Suchardy na Umělecko-prťnnyslové škole pražské a v létech 
1904 až 1908 B. v Paříži, trvale usídlen. Roku 1916 
· byl speciální na Umělecko-průmyslové · 

v Praze a od r 92 5 působil sochařství na Aka-

n t. 
str. 

v Praze. dne 24. listopadu 1942 
listopadu na Vyšehradě. 

došlo o jeho životě a 
od r. 1900 do r. 1918 

»Mádl«.) 
Naučném Slovníku, dodatky, 

3. Marek str. 923/982: 
4. a a ryk tt S I o vn i k Naučný, díl str. 8 5 r/8 52. 

souborné výstavy K.af-5. C a m i 11 e M a u c 1 a i r v úvodu katalogu 
kovy v 1906. 

6. A 1 ex a n dr e Ar s e ne v The Magazíne of Fine London, August 
1906. 

7. Jacques Br a m s on v L'Art décoratif, Paris, Mars 1906. 
8. W i 11 i a m Ritter v L'Art et Artistes, Paris, Janvier 1907. 
9. F r a n c i s d e M i o m a n d r e v L' Art et les Artistes, Paris, Octobre 

1908. 
Ukázky a částečný soupis drobné plastiky prof. Kafky byly uveřejněny 

v nahoře knize Karla Mádla a v díle Medaile v zemích českých, 
vydala Numismatická společnost roku 1924 a kde jsou na str. 57/58 

zaznamenány některé práce Kafkovy z oboru drobné plastiky, dílem i vy
obrazené na tab. XIII. (Citováno dole »Medaile«.) Tyto soupisy nejsou úplné 
a nebyly dosud doplněny. Úplný soupis menší plastiky je tedy ó.kolem naší 
práce.1

) 

I. 

2. 

Portrét otce umělcova. Poprsí dopr. v život. 
Plaketa vel. 530: 390 mm. Sádrový nízký relief. B. Kafka 
1896. Pracováno v době, kdy mladý umělec absolvoval odbor
nou školu hořickou a chystal se ke studiu na Umělecko-průmys
lové škole v Praze. Nebylo odlito. V majetku umělcově. 
Hugo Boettinger. Poprsí dopr. 
Bronz. litý medailon prům. 370 mm. Zn.: Kafka 1897. V ma
jetku umělcově. Sádr. odlitek v majetku pf Boettingerové. 

1) Pojmy doprava (dopr.) a doleva (dol.) jsou v popisu užívány se stanoviska pozo
rovatele, tedy neheraldicky. Pokud není jinak uvedeno, jsou medaile i plakety jednostranné. 
'- čísla s hvězdičkou jsou vyobrazena na tab. XI. 
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3. 1898 Akt chlapce odzadu. 
Plaketa vel. 230: 770 mm. Sádrový nízký relief. Zn.: B. Kafka 
1898. V majetku umělcově. 

4. 1900 Glorifikace Josefa Mánesa. Genius věnčí slavného malíře. 
Bronz. litá plaketa vel. 210: 280 mm. Beze zn. První cena 
v soutěži na plaketu, vypsané spolkem Mánes mezi členy. 
Majitelka sl. Pavla Jirotko,vá, akad. malířka v Praze. 

5. 1900 Vůně růží. Dívčí postava vystupující z růží. 
Tvar dole obdélníkový přechází nahoře v kruh. Vel. 310: 130 

mm. Zn.: B. Kafka I 900. II. cena v soutěži na plaketu, vypsané 
spolkem Mánes mezi svými členy. Bronz. odlitek v majetku 
autora. 

6. 1903 Před bitvou. Kůň ze tříčtvrtí zpředu, u něho vojín loučící se 
s dívkou. 
Sádr. nízký relief vel. 680: 490 mm v majetku autora. Zn.: 
B. Kafka 1903. Bronz. neoznačený odlitek v majetku p. Su-
chánka, majitele kavárny Arco v Praze. 

7. 1903 P b · • K O v v /V ' d d . 1 v' ' dlý ., o itve. un ze tnctvrt1 o za u, na zemi ezic1 pa voJm, 
který uvázl nohou ve třmenu. 
Sádrový nízký relief vel. 680: 490 mm v maj. autora. Zn.: 
B. Kafka 1903. Bronz. neoznačený odlitek v maj. p. Suchánka. 

8. 1903 Paní Barbora Kubelíková, roz. Lohová, matka virtuosa Jana 
Kubelíka. Hlava doleva. 
Cínová litá plaketa vel. 160: 200 mm. Zn.: B. Kafka 1903. 
Majitel Jan Kubelík, restauratér v Dolní Šárce. 

9. 1904 Josef Mánes. Hlava dopr., vpozadí vavřínová větvička. 
Stř. a bronz. plaketa vel. 27: 16 mm. Zn.: B. Kafka. Razila 
pařížská mincovna jako premii Spolku výtvarných umělců 
Mánes. Byla to první plastická premie nejen tohoto, nýbrž 
i jiných českých uměleckých spolků. Zakoupeno Moderní ga-
lerií v Praze r. 1916. 
Vyobr. Mádl, str. 22 a Medaile, tab. XIII., I. 

IO, 1904 Josef Mánes. Varianta předešlého. Hlava ze třf čtvrtin dopr., 
vpozadí vavřín. Vavřínová ratolest modelována do hloubky. 
Jednostr. litá dnová plaketa nepravidelného tvaru, vel. 100: 90 
mm. Beze značky. V atelieru autora. Dva bronzové odlitky 
v soukr. sbírkách. 

II. 1904 Klisna s hříbětem. 
Stř. litá plaketa vel. 195: 195 mm. Zn.: B. Kafka. V majetku 
umělcově. Bronz. odlitek zakoupilo r. 1909 Musée de Luxem-
bourg v Paříži. 
Vyobr. Mádl, str. 22. 

I2, 1905 Mumie. Tři peruánské mumie-skrčenci. 
Bronz. litá plaketa vel. 400: 265 mm. Zn.: B. Kafka Paris 1905. 
Modelováno za pařížského pobytu v Musée de Luxembourg. 
V majetku neznámého pařížského sběratele. Sádrový odlitek 
v majetku umělcově. 
Vyobr. v The Magazín of Fine Arts, August 1906. 

13. 1905 Mumie. Jedna mumie-skrčenec. 
Bronz. litá plaketa" vel. 270: 185 mm. Zn.: B. Kafka 1905. 
Modelováno za pařížského pobytu. Bronz. odlitek zakoupilo 

15. 

16. 

I7. 

18. 

20. 

2I. 

22. 

23. 
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r. 1905 Musée de Luxembourg v Paříži. Sádr. odlitek v ma
jetku autora. 

1905 Prof. Dr. Josef Emler. Poprsí doprava. 
Bronz. plaketa pravidel. osmibokého tvaru vel. 185: 183 mm. 
(Lil A. Hébrard v Paříži.) Zn.: B. Kafka 1905. V majetku 
Dr. h. c. Jana Emlera, generál. biblíothekáře v. v. v Praze. 

1906 Prof. Dr Antonín Frič. Poprsí ze tří Čtvrtin doleva. 
Bronz. litá plaketa vel. 195 : 170 mm. Zn.: B. Kafka 1906. 
V majetku p. ing. K. Tille v Praze. 

1906 Prof. Dr Jaroslav Goll. Poprsí do1eva. 
Bronz. litá plaketa vel. 230: 215 mm. Zn.: B. Kafka. Zakou
pilo r. 1909 Musée de Luxembourg v Paříži ar. 19r1 Moderní 
galerie v Praze. Modelováno v Paříži, kde dlel Goll, aby se 
vyhnul oslavám své šedesátky. 
Vyobr. Mádl, str. 22. 

1906 Hodina koupele. Skupina mužů, Žen a dětí na břehu. 
Cín. plaketa vel. 101 : 32 mm. (Lil A. Hébrard v Paříži.) Zn.: 
B. Kafka. Modelováno v Paříži. V majetku umělcově. 

1906 Po koupeli v moři. Skupina mužů, Žen a dětÍ se 2 psy na břehu. 
Cín. plaketa vel. 101 : 32 mm. (Lil A. Hébrard v PařHí.) Zn.: 
B. Kafka. Modelováno v Paříži. V majetku Moderní galerie 
v Praze od r. r 906; sádr. odlitek v atelieru autora. 
Vyobr. Mádl, str. 14 a ťArt décoratif, November 1906. 

1908 Přírodověda. (Dřívější název »Meditace«.) Sedící Ženský akt. 
Bronz. litá plaketa vel. 360: 325 mm. Zn.: B. Kafka. Skizza 
k pomníku Jana Svat. Presla ve Vrchlického sadech v Praze. 
Od r. r909 v Musée de Luxembourg v Paříži a od r. 1911 
v Moderní galerii v Praze. 
Vyobr. Mádl, str. 22. 

1908 Camille .Mauclair, franc. spisovatel a výtvarný kritik. Hlava 
doleva. 
Sádr. plaketa vel. 255: 210 mm. Zn.: B. Kafka 1908. Modelo
váno v Paříži podle přírody. V majetku portretovaného; druhý 
exemplář v majetku umělcově. 

, 1908 Mademoiselle Aubry. Hlava doleva. 
Sádr. plaketa vel. 240: 240 mm. Zn.: B. Kafka 1908. Modelo~ 
váno podle přírody v Paříži. V majetku umělcově. 

1908 Portrét p. Antonína Fejfara z Nové Paky. Hlava dol. 
Sádr. plaketa vel. 240: 200 mm. Zn.: B. Kafka 1908. Modelo
váno podle přírody. V majetku umělcově. 
Vyobr. Mádl, str. 24, kde je omylem uveden rok vzniku 19ro. 

1908 Portrét pána a paní F. (p. Ant. a pí Františka Fejfarovi z Nové 
Paky). Hlava dámy dopr. a hlava pána dol. 
Bronz. litá plaketa vel. 45 5 : 240 mm. : B. Kafka 1908. 
Modelováno podle přírody. Bronz v majetku býv. generála 
A. Fejfara v Nové Pace. Sádra v majetku autora. 

1908 Návrh výstavní plakety Obchodní a živnostenské komory 
v Praze. Líc: Sedící muž a klečící jinoch-obchod, před nimi 
na kovadlině socha vítězství. 
Bronz. litá plaketa vel. 270: 350 mm. Zn.: B. Kafka. V ma
jetku p. Paula v Praze. Sádr. odlitek v majetku autora. 
Návrh rubu plakety: Pod palmovou a vavřínovou větévkou 
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nápis v 7 řádcích: JUBILEJNÍ VYSTA VA OBVODU OB
CHODNÍ I A ŽIVNOSTENSKÉ KOMORY PRAZSKÉ 1908 
I SVYM účASTNÍKůM A SPOLUPRACOVNíKůM I DIE 
JUBILEUMS-AUSSTELLUNG DES BEI DER PRA
GER HANDELS UNDI GEWERBE KAMMER 1908 IHREN 
TEIL I NEHMERN UND MIT ARBEITERN "' Sádrový od-
litek nahoře velikosti v majetku autora. 
Dr František Fáček, Český politik a spisovatel. ze třf 
Čtvrti doprava. 
Bronz. litá plaketa vel. 235 : 250 mm. Zn.: B. Modelo
váno po smrti portretovaného. Jeden odlitek je v majetku dr. 
Vladimíra Fáčka, advokáta v Praze, druhý pí Marie 
Čelakovská v Praze. 
Pán a paní S. (Arch. Rudolf Stockar a jeho choť roz. Brych
tová.) Hlavy doleva. 
Bronz. litá plaketa vel. 305: 215 mm. Zn.: B. 
V Moderní galerii v Praze od r. r 9 r r. Model. 
Vyobr. Mádl, str. 2 3. 
Matka Hmělcova. doleva. 
Bronz. litá vel. 2 3 5 : 2 70 mm. Zn.: B. 1909. 
V majetku umělcově. 
Vyobr. Mádl, str. 24. 
Ludvík Šalda, majitel kamenického závodu v Praze. 
doprava. 
Bronz. litá vel. 250: 230 mm. 
váno po smrti portretovaného. Lil A. v Pla
kety bylo použito jako výzdoby rodinné hrobky na vyšehrad
ském hřbitově. 
Milena Jesenská (dceruška prof. MUDRa Jana Jesenského). 
Poprsí ze tříčtvrtí dol.; dívka rukou odsunuje rozpuštěné vlasy. 
Sádr. plaketa vel. 240: 310 mm. Zn.: B. Kafka. V majetku 
autora. 
Děvčátko Kaldových. Poprsí dol.; dívka drží v 
kvetoucí větvičku. 
Sádr. plaketa : 250 mm. Zn.: B. ""'"a.»,•"-· 

Návrh medaile Plzně. Líc: Sedící 
zadí plzeňská Rub: Znak města 
landami a KRAL MĚSTO 
JE ZA 
Sádr. dvoustranná prům. 300 mni. Zn.: B. 
V majetku umělcově. 
Portrét mladého 11čence. doprava. 
Bronz. litá plaketa vel. 2 r 5 : 222 mm. Zn.: B. Kafka r 9 I o. 
modelováno podle přírody. V majetku umělcově. 
Vyobr. Mádl, str. 23. 
Prof. Dr Josef Gruber. Poprsí doleva. 
Bronz. litá plaketa vel. 340: 340 mm. Zn.: B. Kafka. Mode
lováno podle přírody. V Moderní galerii v Praze od r. r9r I. 

Vyobr. Mádl, str. 22. 
František Procházka, ředitel Zemské banky v Praze. Hlava doL 
Bronz. litá plaketa vel. 270: 225 mm. Zn.: B. Kafka r910. 
V majetku portretovaného. Sádr. odlitek v majetku autora. 

37. 

39. 

40. 
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1910 Hynek Votoček. Hlava doleva. 
Bronz. litá plaketa vel. 235: 210 mm. B. Kafka 1910. 
V majetku pí Ludmily Urbanové-Votočkové. Sádrový odlitek 
v majetku autora. 

19II Dr Albín Bráf. Poprsí dol. Dole v Úseku v pěti řádcích 
NARODOHOSPODAŘSKY PŘI ČESKÉ 

I SVÉMU PRESIDENTU I DRU 

I K šEDESATYM NAR · 1851 ~ I9II j 

Bronz. plaketa vel. 46: 62 mm. Zn.: B. Kafka. Modelo
váno podle přírody. Jeden exemplát byl pro prof. Bráfa ražen 

Ve sbírkách Moderní galerie od r. 1916. Nereduko
odlitek vel. 250: 330 mm v majetku autora. 
str. 24 a Medaile, XIII., 6. 

r9u Sv. Jan Křtitel křtí Krista. 
med. prům. 5 o mm. Zn.: B. Kafka. L cena 

rakousko-uherských umělců komisí pro vý-
cd1Jlbr.,:11v umění ve Vídni 

str. 48 a Medaile, tab. 
autora je též sádr. návrh rubu 

r,,v,r;:,,,.,,.-,ú= ovocem a had poku~ení. 
191 I. 

Medaile k biřmování. Monstrance a po obou stranách svícny. 
Sádr. návrh 400 mm. V majetku autora. (Návrh na 
rub této se nedochoval.) 
Pastorále. Na skále sedící mužský akt s píšťalou. Dole 
nápis: PF 1912 FRANTA ANYž. 
Bronz. plaketa firmy Franta 
48: 57 mm. Kafka. V Moderní 
1916. 
Vyobr. 
Vilém 

F. Anýž. 
rou Prahu. 
Vyobr. str. 

a Medaile, tab. 
dopr. Nápis v 7 
I KLUB ZAi STAROU 
veL 27: 34 mm. Zn.: 

podle podobenky. Premie 

1916 Bratr umělcův. dol. a nápis MÉMU 
VOVI KE XI. 1916. 

v veL 
v Praze od r. 

Bronz. litá plaketa vel. 220: : B. Kafka. V ma-
jetku Václava Kafky, e. v Nové Pace. 

1916 Rozsévač. Muž v hanáckém kroji při setí. Dole nápis ve dvou 
řádcích: čESKÁ I AGRARNt Zn.: B. Kafka. Sádr. 
jednostr. plaketa vel. 290: 490 mm v majetku autora. 
Roku 1920 byla použita jako členský odznak Zemědělské jed
noty v Praze v podobě bronzové plakety ve dvou velikostech: 
25: 42 mm a 14: 23 mm. B. Kafka. Po obou delších stra
nách nápis: ZEMĚDĚLSKÁ JEDNOT A - -. 
Vyobr. Mádl, str. 47 a Medaile, tab. XIII., 13. 

1917 Dr Karel Kramář Poprsí dol. Nápis ve třech řádcích: DR I 
KAREL I KRAMÁŘ. 
Stř. a br. medaile prům. 55 mm. Zn.: B. Kafka 1917. Modelo
váno podle přírody r. 1917. Ve sbírkách Moderní galerie od 



44. 

45. 

47. 
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r. 1919. V majetku autora neredukovaný želez. odlitek pdtm. 
540 mm. Stejně veliký odlitek v bronzu je v pozůstalosti 
portretovaného. 
Vyobr. Mádl, str. 47 a Medaile, tab. XIII., 10. 

1917 Dr Alois Rašín. Poprsí dopr. Nápis ve třech řádcích: Dr I 
ALOIS I RAštN. 
ZL, stř. a br. raž. medaile prům. 5 5 mm. Zn.: B. Kafka I 917. 
Modelováno podle přfrody r. 1917. V majetku autora je i ne
redukovaný želez. odlitek prům. 540 mm. Stejně veliký odlitek 
v bronzu je v pozůstalosti portretovaného. 
Vyobr. Mádl, str. 47 a Medaile, tab. XIII., 1 r. 

1917 Strojnictví. Na skále sedící mužský akt zpředu s kladivem a 
ozubeným kolem. Nahoře nápis: V UPOMÍNKU NA 40. VY
ROčt PŮSOBENI Dole na podstavci Čtyřřádkový nápis 
V PRVN1 ČESKOMORAVSKÉ TOVÁRNĚ NAj STROJE 
V PRAZE VĚNU TE SVYM SPOLUPRACOV I NíKůM A 
PŘATELůM VRC,HNí ŘEDITELI r877DR.BOH.MAŘíK 
1917.1 
Bronz. raž. plaketa vel. 56: 63 mm. Zn.: B. Kafka. Nezmen
šený sádr. šelakov. model vel. 570 : 5 10 mm v majetku autora. 
Vyobr. Mádl, str. 48 a Medaile, tab. XIII., 9. 

1917 F. Zvěřina. Hlava doleva a desetiHdkový nápis VELKÉMU 
ORGANISATORU A NEOCHVĚJ I NÉMU ZASTANCI 
ZAJMů PRŮMYSLU PI I VOVARNICKÉHO VĚNUJE 
OCHRANNY SVAZ I PIVOVARŮ v KRAL. ČESKÉM I 
F. ZVĚŘINA I DEM GROSSEN ORGANISA TOR UND 
HOCHVERDIENSTEN VERFECHTER DER i INTERES
SEN DER BRAUINDUSTRIE WID I MET DER SCHUTZ
VERBAND DER BRAUE I REIEN IM KONIGREICHE 
BOHMEN. 
Stř. a bronz. plaketa vel. 46: 71 mm. Zn.: B. Kafka 1917. 
Modelováno podle přírody. Jeden exemplář vyhotoven ze slo
noviny. Nezmenšený sádr. model vel. 640: 420 mm v majetku 
autora a bronz. odlitek tohoto v majetku Pivovarské banky 
v Praze. 
Vyobr. Mádl, str. 48. 

1920 Přemysl. Sedící postava slovanského knížete na k;1-íž
1
ec!m :pre

stolu s pluhem u nohou. Nad pluhem na podstavci napis PRE-
MYSL · a pod pluhem Úseku ve třech řádcích nápis - -
STRANA I čESK ÉHO I VENKOVA. 
Bronz. plaketa vel. I 7 : 2 5 mm a 2 3 : 34 mm. Beze zn. 
členský odznak býv. agrární strany. 
Vyobr. Medaile, tab. XIII., r4. 

1920 Karel Faulhammer, mlynář v Tržku u Litomyšle. Pe:prsí dopr. 
Po stranách dvouřádkový nápis K PADESATYM NA!l · 
l 24 · ŘÍJNA 1920 I KAREL FAULHAMMER I MLYNAŘ 
VTRZKUI 
Bronz. jednostr. medaile prům. 5 5 mm. : B. Kafka. 
Modelováno podle přírody. 
(Nezmen~ený bronzový odlitek sádr. modelu prům. 395 mm 
v majetku rodiny portretovaného.) 

49. 

51. 

52. 

cf 54. 

55. 
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r920 Ing. Dr. h. c. Hanuš Karlík. Poprsí doe_r. Opis DR· ING· 
H · C · HANUŠ KARLIK · NAR · 23 ·BREZNA· 1850 ·. 
Bronz. raž. medaile prům. 60 mm. Zn.: B. KAFKA. Nezmen
šený bronzový odlitek sádr. návrhu prům. 5 50 mm v majetku 
rodiny portretovaného a Ústředního spolku průmyslu cukro
varnického v Praze. 
Vyobr. Medaile, tab. XIII., 16. 

1921 Odznak pro Havlíčkovy oslavy v Německém Brodě. Jinoch 
kráčející s pochodní v ruce a nápis: 1821 SLAVNOSTI HAV
LíčKOVY - NĚM. BROD 1921. 
Bronz. plaketa tvaru nepravidelného, souměrného Šestiúhelníku 
22: 32 mm. Bez zn. Nezmenfoný bronz. odlitek sádrového 
návrhu vel. 185: 255 mm se zn.: B. Kafka 1921 v majetku 
autora. 

1921 Jan Vílím. Poprsí dopr. Opis: JAN VILÍM ČESKY GRA
FIK - K 50. VÝROČÍ PRACE. 1871-1921. 
Bronz. raž. medaile prům. 50 mm. Zn.: B. Kafka 192r. Mode
lováno podle přírody. Medaile byla věnována zaměstnancům 
české grafické společnosti Unie. Nezmenšený železný odlitek 
sádr. návrhu prům. 495 mm v majetku autora. 
Vyobr. Medaile, tab. XIII., 17. 

1923 Dr Ferdinand Pantůček. Poprsí dopr. v kruhu, kolem něhož je 
opis: DR - F PANTůčEK- PRVNÍ - PRESIDENT- ~EJV -
SPRAV - SOUDU - Nad kruhem je 3řádkový nápis BUDO
VATELI - NEJVYššÍHO - SPRA VNíHO - J SOUDU - I 
A PRVNÍMU - PRESIDENTU - JEHO - I, pod kruhem ve 
třech řádcích GREMIUM NEJVYššíHO - SPRA VNíHO - I 
SOUDU - NA PAMĚŤ- ŠEDESÁTIN - I 1863 - 25 - KVĚT
NA 1923 I 
Bronz. litá plaketa vel. 450: 350 mm. Zn.: B. Kafka. Bronz 
v majetku portretovaného, sádr. odlitek v atelieru autora. 

1923 Dr Ferdinand Pantůček. Poprsí dopr. Opis DR- F PANTŮ
ČEK - PRVNÍ - PRESIDENT - NEJV SPRAV SOUDU. 
Bronz. medaile prům. 50 mm. (Redukovaná střední část 
předchozí plakety.) Zn.: B. Kafka. Portretováno podle přfrody. 
Medaile ražena při příležitosti šedesátých narozenin portreto
vaného. 
Vyobr. Medaile, tab. XIII., 18. 

1930 Dr. Gustav Heidler. Poprsí 1oleva. Opis: JUDR GUSTAV 
HEIDLER NAR. 1883 ZEMR. 1930. 
Bronz. raž. medaile prům. 60 mm. Zn.: B. Kafka. Modelováno 
po smrti portretovaného. Nezmenšený bronzový odlitek sádr. 
návrhu prům. 5 5 5 mm v majetku Ústředního spolku průmyslu 
cukrovarnického v Praze a v majetku autora. · 

1941 Jaroslav a Anna Beyrovi. Poprsí dámy doprava a pána doleva. 
Nápis: Anně a Jarosla·vu. Beyrovým v přátelské upomínce 
B. Kafka - Tržek r94r. 
Bronz. litá plaketa vel. 5 8 5 : 310 mm. Modelováno podle pří-
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rody. Majitel ing. Jar. Beyr, ředitel mlýna v Tržku u Lito
myšle. Sádr. šelak. odlitek v majetku autora. 

56. 1941 Dr. h. c. Josef Jaroslav Frič. Poprsí doleva. 
Sádr. medailon prům. 5 5 o mm. Bez nápisu. Jedna z posledních 
prací prof. Kafky. 

číslo 9, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 
a 5 4 m o ž n o o z n a č i r i j a k o d r o b n o u r e 1 i e f n í p l a s t i k u. 

NÁ 

Pan A. Skořepa odkryl v květnu 
y Jeřičkách u Dvora Králové menší 

na zahrádce svého pozemku Čp. 2I 

tyto mince: 
z nichž I 5 je s větším, Čechy, Vá\!av,IV. (1378-1419), 

14 s mens1m p1smem, dva ze zcela on,r.trPhrYva 
Pražský groš s kontramarkou města .rn .. ,n,uruu 

Sachs.en-Meissen, Fridrich I. 
Fridrich I. (1382-1428) s Vi 
knížecí groš, S. Č. 4 369 ( r}. 

groš, Saurma č. 4367 (2). 
richem Duryňským, 

W. Schwinkowski stanoví pro ražbu knížecích Fridricha I., Viléma II. a Frid
Em. Nohejlová. richa II. rok 1425. Knhce po tomto roce byl tento nález uschován. 

NALEZ V u 
V roce 1915 při přestavbě hospodářského 

sell nad Lužnicí Čp. 21 byl nalezen hliněný 
Džbáneček byl při práci na stavbě rozbit a 
jei:ku pana Jana Lišky, hospodáře v Zíšově, 
pomnělo, až v r. 1940 byl náhodou 
Lužnicí. Pan správce musea Prant. 
drobné úlomky feniků 15. srn letí k určení do 
v Praze. 

Ulož.ení pokladu datují 
správné Zellerovo přidělení velmi 

Martina Lišky v Zíšově u Ve
drobné stříbrné mince. 

v plechovce v ma
K a n:ilez se za

a z.ískán pro museum ve Veselí nad 
z nálezu 2 r94 celé, 130 zlomků a Četné 

numismatického oddělení Zemského musea 

Leonhardovi Keutschachovi, což by no,·ov,m, 

šedesátých let 15. století, není-li ovšem 
feniku (Z., str. 54., Č. 15.) bisku
nálezu ke konci 1 5. stol. 

Popis nálezu: 
Čechy, feniky z r. pol. r5. stol. 

in den Jahrcn r378-r47r, 
pravá tlapa lva splývá se 
Cast. č. r8. (5 k.); částečně 
haléř r. pol. 15. stol., Cast. č. 14. (1 k.). 

'--'asceJcm, Heller und Pfennig in Bohmen 
; var. Cast. č. r 5 ., plední 

(15 k.); Cast. č. 16. (7 k.); 

Morava, feniky konce 14. ar. pol. r5. Nohejlová, Num. Čas. 1933, č. 7. (4 k.); 
Noh. č. 10., nad pravým křídlem orlice S (1 k.). 

Zhoťelec (Gorli.;z), }atéř, poloviny I Castelin, Num. Čas. 1932, str. 7I., 
c. 2. (2 k.); var. c. 2., ctyrraz naznacen (r k.). 

Osterreich, Albrecht V. (1404-14,9), poručnictví Vilémovo (1404-1406), feniky 
s gotickými lístky (kolem r. 1405), Luschin, Das Miinzwesen in Osterreich ob und 
unter der Ens im ausgehenden Mittelalter, Wien, r9r4-19r7, č. 5. (r6 k.); feniky 
s jetelovými lístky (z let 1405-1406), L. Č. 5. (7 k.); půlfeniky s jetelovými lístky 
(2 k.); feniky s neznatelnými znaménky (4 k.); pf1lfeniky s neznatelnými znaménky 
(3 .k.); poručnict·vÍ Vilémovo neb Leopoldovo (1404-1439), feniky, první písmeno 
nezřetelné, L. č. 5. neb 6. (16 k.); půlfeniky (2 k.) poručnict•ví Leopoldovo (1406 
až 14n), fenik s L P-D (1408-1409), L. Č. 7. (1 k.); L. Č. 6. (r3 k.); pf11fenik 
téhož typu (r k.); samostatná vláda Albrechta V. (1412-1439); fenik s hornorakous
kým znakem, L. č. 8. (1 k.); feniky kolem r. 1420, Oldřich Gundlach, L. č. 11. k.); 
půlfeniky téhož typu (6 k.); feniky Niclase unterm Himmel okolo r. 
(225 k.); s nezřetelnými znaménky (podle erbu Niclase unterm 
č. (15 ; půlfeniky téhož typu (94 k.); feniky Niclase unterm 

č. 37. (33 k.); současné falsum feniku téhož typu (I k.); 
K«uu"'"' z 1438-1439, Luschin č. r4. (23 k.); půlfeniky téhož 

i s a v Pohrobek, poru.čenst-vf Fridrichovo (1440-1452), 
(I4 k.); půlfeniky téhož typu (16 k.); Graz, fenik, L. Č. r9b. 

(14 k.); samostatná vláda (1452-1457), Wien, feniky z r. 
(4 

Štýrsko mark), Arnošt '.železný (1406-1424), 
téhož typu (2 k.); feniky E:RN L. str. 370 (3 k.); pu1.1t:r.,us.} (9 k.); 

typu (5 
Fr i dr i c (1424-1493), feniky z let 1436-1440, L. Č. 18. (9 k.); 

č. I7• 
téhož 

téhož typu (2 k.); současné falsum feniků téhož typu (2. k.). 
Ha 1 s Le uch ten ber g, Jan I I I. (1407-1443), feniky, v rozích laloků: a) půl

měsíčky (26 k.); b} kroužky (n k.); c) pětilisté růžičky (23 k.); d) tečky (8 k.); 
e) gotické (2 k.); f) křížky (7 k.); g) krokvice (2 k.); h) jetelové lístky (8 k.); 
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i) půlměsíčky neb kroužky (ro k.), srvn. Dworschak, Num. Zeitschr. 1920, str. 74.; 
~) z;1aménka v rozíc~ ]!loků nezřetelná ( r69 k.); půlfeniky téhož typu (2 k.); sou· 
casne falsum femku tehoz typu (r k.); fenik :UH I, S, Luschin Mit. d. B. N. Gcs. str. 4. 
(1 

B a v o r .Y M n t c h o v ( B a y e r n - M ii n c h e n ) , š t ě p á n I I. ( I 34 7- r 3 7 5), feniky, 
Wittelsbach c. 145. (8 k.). 
Jan I I. (1375-1397), fenik, Nález Stráž., tab. X. č. 47. (r k.); otingenský 
fenik, W. Č. 155. (1 k.). 
Arnošt I. a Vilém III. (1397-:-1435), mnichovský fenik, W. č. 160. (2 k.); 
W. č. r_64. (4 k.); var. W. č. 164., Wo v hladkém kruhu (2 k.); varianty W. č. 165.: 
a) mezi písmeny tetka (4 k.); b) nad a pod písmeny po trojlístku ( r k.); písmena í 
h!~va mnicha v hladkém kruhu, A. Noss, Nurn. Zeitschr., str. 91., č. 94. (124 k.); 
W. Č. 166. (r k.); první písmeno nečitelné, druh<' W, mnicha v hladkém 
kruhu (6 k.). 
Arno Š t I. a i l é m I I I. nebo Arnošt I. a Ad o 1 f (1397-1438), mnichov· 
ský fenik, písmeno f, druhé nečitelné, hlava mnicha v hladkém kruhu (6 k.). 
Arnošt a Adolf (1435-1438), mnichovský fenik, W. č. 168.: a) malé tvpy 
písmen (8 k.); b) sdední typy písmen (8 k.); c) ,;eíké typy (24 k.). · 
Albert I I I (1438-1460), mnichovské feniky, W. č. 172. (53 
(4 k.); var. W. č. hlava mnicha mezi pětidpými hvězdami (IJ k.); hlava 
mezi Čtyřlistými (29 k.); \V. č. (1 k.); W. č. 176. (34 k.). 
Albert I V. Mo u dr ý (1465-1508), W. č. 209. (Nálezy v Kainreithu, Fund-
berichte aus Oestcrreich, L str. 209; v Jungman. ulici, Num. čas. XL-XII., str. rr6; 
v Rodinově, Num. Čas. XV., str. a v Rouchovanech, Kum. Čas. XV., str. 80, datují 
nám ražbu těchto haléřů před 1465, 13 k.); var. W. č. 211. (2 k.); W. č. 212. 
(2 kusy). 
B 1 í ž e n e u r č i t e I n é mnichovské feniky r 5. stol. ( 14 k.). 

Bavor Bayern) - Landshut, Jindřich IV. (1393-1450), fenik, W.č.3424. 
; \V. Č. 3425. ; W. Č. 3426. (rr8 k.); W. Č, {II k.); W. Č. 3428 
; W. č. 3430. současné falsum téhož typu (r ; Oettingen, fenik, W. 

3433. (76 k.}; var. 3435.: a) h mezi dvěma tečkami k.); b) h v hladkém 
kruhu (6 k.); c) h v provazovém kruhu (25 k.); W. č. 3436. k.); var. W. č. 3436., 
h v provazovém kruhu ( r k.). 
Lu_dvík IX. (1450-1479), Landshut, feniky, W. Č. 3443. (14 k.); Oettingen, 
femk, W. Č. 345r. (64 k.); Braunau, fenik, W. č. 3453. (6 k.); Landshut, blíže neurči· 
telné feniky I 5. stol. k.); Oettíngen, blíže neurčitelné feniky r 5. stol. (5 kusu); 
Lu,•,u,uui. fenik r 5. současné falsum ( 1 ; Oettingen, současné falsum feniku 
15. stol. k.). 

B a v o r y ( B a y e r n ) I n g o 1 s t a d t, š t ě p á 11 I I T. a L u d v í k V I I. 
Ingolstadt, fenik, W. č. 3389. (1 ; W. č. 3392. (r k.); W. č. 3393 (r 
burg, feniky, W. Č. 3395. (4 k.); vstávající lev, var. W. č. 3395. (2 k.). 

Pf a 1 z, R u pr ech t I I L (1398-14rn), Amberg, feniky, Saurma č. 2413. (3 k.). 
Neuburg - Ho r ní Fa I c ( O b e r pf a 1 z ) , J a n I I. se synovcem kurfiřtem I. u d· 

v Í ke m I V. (1410-1443), Amberg, feniky, Kul! Repert., str. 169, 437 a 507 (75 k.). 
J a 11 I L s bratrem Ott o u z N e um ar k t Mo s ba c hu, Amberg, feniky, Kuli 
Repert., str. 437 (7 k.). 

Salzburg, Leonhard Keutschach (x495-rp9), fenik, var. Zeller, str. 54, č. r5. 
(RRR) (1 kus). 
Feniky r 5. stol., Zeller str. 54, č. 3. (2 k.); Z. č. 5. (r k.); Z. č. 7. (r k.); var. 
Z. č. 7., za berlou šesticípá hvězda (r k.); Z. č .. 8. (5 k.); Z. č. 9. (r8 k.); Z. č. 10. 
(2 k.); var. Z. č. ro.: a) na aversu plná pěticípá hvězda (r k.); b) na aversu pěticípá 
růžice (4 k.); Z. č. rr. (r k.); var. Z. č. n., přes pravý okraj štítu pěticípá hvězda 
(1 kus); jednostranné feniky, Z. č. 13. (260 k.); jednostranný fenik, znak v provazo-
vém kruhu, var. Z. č. (r k.); jednostranný fenik, po obou stranách a nad štítem 
paprskovitá značka, neuvádí ( r k.); fenik raženy po obou stranách týmž razid· 
lem, nad štítem nezřetelná značka (r k.); současná falsa feniků 15. stol. (3 kusy). 

Augsburg, Petr ze Schaumburka (1424-1469), společné feniky biskupa a 
města, mincmistr Jakub Peutinger, kolem r. 1425, Noss B. f. M. 192.I, I./2., č. 19. 
(r k.); feniky mincmistra Františka Bassingera z r. 1441, Noss č. r8. (6 k.). 

Bamberg, Antonín von Rotenhan (1431-1459), Černý fenik, kolem r. 1453, 
H. Buchenau, M. B. G., 1926, str. 8r, č. rr5a. (2 k.); č. II5b. (2 k.); písmeno B 
na reversu v hladkém kruhu, Buchenau č. n5 (1 k.). 

Pasov (Pasrnu), Oldřich von Nussdorf (1451-1479), fenik, Hofken č. 33. 
(r kus). 
l.eonhard (1423-1451) nebo Oldřich von Nussdorf (1451-1459), půl
fenik, Hofken neuvádí (r k.). 
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Ha 11, fenik z 2. pol. 14. stol., M. B. G., tab. IX., č. 51. (r kus). 
Wiirttemberg, Eberhard III. (x392-14r7), haléř podle konvence z r. 1404 nebo 

1414, Binder-Ebner, tab. I., Č. 5,Í2. (r kus). 
W i.i r z bu r g, s norimberským purkrabím Fridrichem IV. (po r. 1437), fenik, Buchenau, 

M. B. G. 1926, tab„ 3., č. 7r. (1 k.). 
Neražené střížky (2 k.). 
Blíž; ne;1rčit,~lné fen~ky If stol. (6 _k} neurčitelné půlfeniky (r6 k.). 
Soucasna, blize neurcrtelná falsa femku 16. stol. (2 k.). V. Lukáš. 

PRAŽSK'tCH A MÍŠEŇSKÝCH GROš(J 
U BUDIČ:OVIC U PROTIVINA. 

Dne 13. října 1940 vyoral p. Josef Stejskal kovář z Budičovic Čp. 1 5, obec Skály, na 
pozemku poblíž hájenky Božovice, náležejícím protektorátních lesu v Protivíně, 50 
kusů větších a jednu menší minci stříbrnou. Na dnešní hájenky stávala kdysi tvrz a 
dvůr Božejovice (Sedláček, Místopis. slov. str. 52). Mince byly uloženy v nádobě, vykrou· 
žené z šedé, tuhované hlíny, z níž bylo nalezeno jen dno o průměru 6 cm a část pláště. 
Vrchní část nádoby byla patrně časem uorána. 

Nález byl poslán Četnickou stanicí ze Skočíc, okres Vodňany, numismatickému oddě
lení Zemského musea k určení. Celkem obsahuje 48 grošů Václava IV., většinou otřelých 
a Špatně čitelných, z nichž dva jsou komramarkovány, a dva 1troše míšeňské a jeden haléř, 
t. zv. husitský. Pražské groše jsou popsfoy podle J. Smolíka (Pražské groše a jejích díly), 
kontramarky podle V. Katze (Kontram1.rky na pražských groších), míšeňské groše podle 
W. Schwinkowského (Das Geld- und Miinzwesen Sachsens). 
Čechy, Václ a v I V. (1378-1419), pražské 1. Smolík č. 3. (2); 2. Smolík Č. 6. 

(r); 3. blíže neurčitelné (43); 4. kontramarka města Salzburgu, Katz č. 34. (r); 
5. kontramarka města Laufenburgu, K č. 134., K., Ještě kontramarky, str. 73 (r). 
Husitské údob (r419-r436), jednostranný peníz se lvem (1). 

Sachsen - Meissen Fridrich II. (1428-1464), ~títový groš (r547), mincmi· 
strovská značka hvězda, Schwinkowski č. 58. (r). 
Arnošt a A 1 br ech t (1464-1486), mečový groš, mincmistr. značka trojhlud, 
Schwinkowski Č. 69. (r). 
'Tento nález jest zřejmě doplňkem nálezu ve Skalách z řijna r. 1928, který popsal 

K. 'Turnwald v Num. čas. roč. V., 1929, str. 19r (Nález ve Skalách). Tím se vysvětluje 
značné časové rozmezí mezi groH Václava IV. a míšeňským mečovým grošem Arnošta a 
Albrechta í ojedinělý výskyt husitského v naší části pokladu, neboť stadí nález tyto 
mezery vyplňuje. Na datování pokladu r. 1460 naše část nic nemění. V. Lukáš. 

NALEZ V KOSTELCI NAD ORLICI. 
Při svážení odpadového kamene z městského lomu v Kostelci nad Orlicí dne S. dubna 

1942 nalezl p. Jaroslav Luňáček, kočí z Tutlek, osada Dubí, Čp. 4, okres Rychnov n. Kn., 
hliněnou nádobku s mincemi. Nádobka je J-5 cm vysoký džbáneček s vysokým profilova
ným okrajem. Je nepolévaný, pálený ze svede žluté hlíny a zdobený na břiše kolmými Čer· 
venohnědými Čarami, tvořícími kosočtverce. Protože je kromě uraženého ouška (jež bylo 
uraženo patrně již před uložením pokladu) neporušený, mince v něm byly pečlivě srovnfoy' 
a úzkým hrdlem daly se jen obtížně vyjmouti, možno pokládati nález za úplný. Nález ode
vzdal p. Jan Roušavý, rolník z Tutlek, Četnické stanici v Kostelci nad Orlicí, jež jej ode
slala do Zemského musea k popisu. Již dříve zaslal p. Roušavý Zemskému museu 3 mince 
z téhož nálezu. Celkem obsahuje nález 103 mince, z toho 42 pražské groše (2 Jiřího Podě
bradského a 39 Vladislava II.), 1 míšeňský groš Fridricha II., 1 hessen-kasselský groš Lud· 
víka II., 39 drobných mincí Českých, moravských a slezských a 20 drobných mincí různých 
německých zemí. Poněvadž Vladislavovy groše jasně navazují na groše Jiřího z Poděbrad, 
a možno je tudíž přiděliti počátku vlády Vladislava II., datují nám uložení pokladu do 
poslední Čtvrtiny I 5. století. 
č echy, jednostranné kruhové peníze t. zv. husitské z poloviny r5. stol., Castelin, Heller 

u. Pfennig in Bohmen in den Jahren r378-l471, Budějovice, 1934, č. 15. (r k.); 
C. č. r8. (4 k.); C. č. 19. (4 k.). 
Jiří Poděbradský (1458-1471), pražské groše, Smolík, str. 32 (2 k.). 
V 1 ad i sl a v I I. (l471-l p6), pražské gro~e, Castelin, Die Prager Groschen Wladi
slaus II. von Bohmen, Budějovice, 1934, č. r. (3 k.); C. č. r., ale koruna typu č. 2. 
(12 k.); C. č. r., koruna typu č. 2., za jménem panovníkovým v opise tečka (3 k.); 
C. č. r., koruna typu č. 2., u ocasu lva tři tečky (2 k.); týž typ jako předešlý, ale 
lev má směrem vzhiíru vyplazený jazyk (1 k.); týž typ jako předešlý, ale lev má 
jazyk vyplazený směrem dolů ( r k.); C. č. I., konina typu č. 2., půlměsíčky hřívy 
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položeny obráceným směrem a v r. rozděl. znam. v opise titulu panovníka 
křížkem tečka. ( x k.); C. č. r ., ale lilie koruny jsou hranatější a na prostřední 

.perla (6 k.); Jako předcházející, ale v opise za jménem panov. je dvojtečka 
Jako :předcházející, ale za jménem panovníka je jen jedna tečka (x k.); C. č. 2., 

Jsou hranatěJŠÍ, na prostřední lilii je perla a rozděl. z11am. v opise jména 
maltézský křížek (x k.); lev i koruna otřelé (3 k.). 
otřelý, blíže neurčitelný (1 kus). 

jednostrann~ haléře_ z I. pol. 15. stol. (3 k.); haléře moravských měst 
. _ NoheJhvá, Num. Čas. 1933, str. 6 3; Brno, Koh. č. 12. (2 k.); 

Znaim, Noh. 13. k.); Jzhlavc1, Noh. č. 14. (xr k.). 
S 1 e z s k v°' Zhořelec či r lit z), haléře, Castelín, Num. čas. 1932, str. 7r, č. 2. (4 k.); 

C. c. 3. 
S 1 e k o ( G log a u), haléř města Freistadtu z 15. století, Friedensburg, 

269. (x 

č. 8. (1 k.). 

(1378-1419), haléř, Nohejlová, Num. 

poručnictví Vilémovo (1404 
z let 1405-1406, Luschin, Č. 5. (1 k.); 
{Wien), fenik, Luschín, č. 6. (1 k.); 

r. 1420 mincmistra Oldřicha Gundlacha, 
Niclase unterm Himmel, kolem r. 1427, t. zv. GroE

Nidase unterm Himmel okolo r. 1430, Luschin, 

zn (1406-1424), půlfenik, Hra-

1436-1440, Štýrský Hradec (Graz), 

iinchen), Albert IV. (1465-1508), půlfenik 
Kainreithu, v Jungmannově ulici, v Rodinově 

r. 1460) (1 kus). 
- Landshut), Jindřich IV. (1393-1450), 

(x k.). 
;_,u,,m:,uu,, půlfenik, W. Č. 3446. (I k.). 
e i sen), Fridrich I L (1428-1464), Lipsko 
mincmistra Hanse Stogkarta, kolem r. 1457, Saurma, 

stol., Zeller, str. 54, č. 3. (1 k.). 
a města z r 5. stol., Noss, Blatter fiir Miinzfreunde, 

P~tr von Schaumburg 5142.4-1469), společný fenik biskupa s městem, r. 1441, 
mmcm. Frant. Noss, c. 18. (1 k.). . 

Hessen-Kassel, Lu vík III. (1458-1471), štítový groš, Saurma č. 2237. (x k.). 
V. Lukáš. 

V OLD:IUšI U POLIČKY. 
20 .. března 1938 školáci Josef Pavliš, Bohumil Havlíček, Bohumil Háp z Oldříše 

a Josef Borovský ze pří hraní na poli Františka Lorenze, rolníka v Oldříši čp. 7r, 
asi padesá~ větších a třicet menMch stříbrných mincí, jež rozdali rt'tzným lídem. 

Četn_1cké stanici v Poličce podařilo se získati zpět pouze 29 kusů velkých a 7 kusů 
malých mmcí. Ty byly poslány prosřednictvím Archeologického ústavu v Praze numisma
tické!'lu oddělení Zemského musea k určení. Bylo to celkem 28 grošů Vladislava II., 1 groš 
Ferj;nanda. I., 2 1voustrannť. a 5 jednostranných bílýc~ penízů Vladislava II. K popisu 
grosu Vlad1slavovych bylo uz1to práce K. (Die Prao-er Groschen Vladislaus von 
Bohmen), F':rdinandův groš byl popsán J. Smolíka (Pražské groše a jejich díly), bílé 
peníze Vladislava II. byly určeny podle C. O. K chronologii bílých peněz 
V1adislava II. (Num. Čas. VI., 1930). 
Č e c hy, V I ad i sl a v I I. 

I. Castelin typ r. 
II. C. typ 2. (4); tamtéž, ale 

( 1); tamtéž, ale rozděl. znam. v 
III. C. typ 3,, ale rozděl. znam. 

panov. rozděl. znam. chybí, 
IV. C. typ 4. (6). 

oanovníkciva bez rozdělovacích znamének 
panov. je maltézský křížek (7). 

u typu r. (2); tamtéž, ale v opise jména 
u typu r. (r). 
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V. C. typ 6., ale 2. a 3. rozděl. znam. v opise titulu panov. dvě tečky nad sebou, 
jm. panov. bez rozděl. znam. (1) . 

xo., ale rozděl. znam. v opise GROSSI PRAGENSES hvězda ( r); 
ale 2. znam. v témže opise ležatý křížek (r); tamtéž, ale 2. roz-

znaménko téhož opisu ležatý křížek a před r. rozděl. znam. titulu 
tečka 

Castelin A. a. ( x); A., ale v opise písmeno R (Rex) 

(x); 2. A. (r); 7. B. (r); blíže ne-

a n d groš: 
L. a. 14. (2.. znam. neznat.), L. b. všechna rozděl. znam. jako 
x4., R. 14., ale posledního rozděl. znam. (1). 
ke zjištění dodána část nálezu, ze které nelze činiti bezpečné závěry 

v nálezu, pfíp. v jeho zjištěné části, byly Vladislavovy 
typu ro., t. j. nejmladšího. To by potvrzovalo naši 

u Posekance (Num. Čas. XVI., 1940), Že typ 
vyskytnutÍ se groše Ferdinandova znemožňuje každý 

směru. Možno totiž n~přítomn~~t ,středních typů, (5,;-9-) vys~ět
Nutno tedy tuto otazku v pnst1ch popisech nalezu sledovati se 

Václav Lukáš. 

nalezl při překopávání vyklučeného lesa v Bzinku u Bzence na 
malou hliněnou nádobku s drobnými mincemi hlavně x6. století. 

získán pro bzenecké museum. Doba ukryti je dána sedmihradským 
z r. r6o6, který je nejmladší mincí celého souboru. 

Čechy, Rudolf II. (1576-1612), K11tná Hora, Šatný, bílý groš 1580 (L); malý gro~ 
1580 (r), r590 (r); Herolt, malý groš 1599 (1); Enderle, malý groš 1603 (x); Jáchy
mov (loachímstal), Kadner, malý groš 1579 (1), 1582 (x), 1593 (1) Hoffmann, 
malý groš rs87 (1), 1590 (1), 1594 (r); česleé Budějovice, Schonfeld, groš 1581 

Mattíghofer, bílý groš 1584 (1); malý groš 1589 (2). 
o, Ferdinand I. (1526-1564), Vratislav (Breslau), krejcar 1562 (dvou typů, 

ect í Těšín ké, Adam Václav (1579-1617), groš 1603 (r). 
Sv dnice (Schweidnitz) za krále Ludvíka (rp6-rp6), půl-
(r), 1p.2 (1), 1525 (1), 1526 (1) a nečit. letop. (2). 

ro y rol), erdinand (1564-1595), Hall, groš bez letop. (x). 
.B skupství strasburské, Jan z Manderscheidu (1569-1592), 2krejcar 

(1), c576 (r). 
Bis upství worrn k Georg (1580-1595), 2krejcar 1581 (1), 1591 (2), 1594 (2). 
Ba ory (Ba rn), A ert V. (1550-1579), groš 1567 (x). 
Pfalz, Frie rich III. (1557-1576), groš 1575 (r). 
PfaJz Simmern, Richard (1569-1598), groš 1584 (x), 1589 (r). 
Pfalz Zweibriicken, Johann d. A. (1569-1604), groš 1592 (r). 
Pfálz-Veldenz, Georg Johann I. (1544-1592), 1584 (1). 
Pfalz Veldenz Lautereck, Geor Gusta 592-1634), 2krejcar nečit. 

letopočtu ( 1). 
Solms-Lich, Ernst, Eberhard a H rrnan Adolf (1562-1590), dvoukrejcar 

1589 (1). 
Bez rn i 11 c. pán a, 2krejcar 1951 

Nassau-Wieshaden, Johann Lu 
1595 (x) a nečit. letop. (r59?, 

N a s s a u W e il b u r g, A 1 b r e c t ( r 
Hannau-Lichtenber Phili 
Waldeck, Fran Wi elm 

2krejcar 1589 1593 (r). 
M ě s to K a u f b e u r e 11, gro~ 15 5 5 (I). 
Vévodství pruské, Albert Braniborský (1525-1569), 

1540 (r). 
Uhry, Rudolf II. (r576-r6r2), 
Sedrnihrady, Štěpán Bočkaj 

letop. (r). 
( r). 

r). 
(1588-1597), 

1533 (1), 
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Polsko, Jan Albert (1492-1501), pulgroš (23). 
Alexander (1501-1506), půlgroš (7). 
Zikmund I. (1506-1548), pulgroš 1507 (2), 1509 (r), 1po (3), I5II (r), rpo 
(1), 1525 (r) a nečit. letop. (3). 
Neurčený půlgroš (1). 
Zikmund I I I. (1597-1632), trojak 1604 (r). 

Z.l.padní Prusy, Zikmund I. Polský, groš 1530 (2), 1531 (1). 
Rig a, štěp á n Ba th o r y, troíak 1585 (1). Ctibor Štastný .. 

t 
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OSOBNÍ PRÁVY. 
Josef Šejnost 

(1878-1941). 

(Přednáška dne 2r. Února 1941 v České spo1e,cn,ost1 numismatické.) 

»Potřebujeme pevný základ, k minulosti i pHtomnosti, aby to, 
co vidíme bvlo k prospěchu nasí práce, zmítáni od náhody k náhodě a 
odvislí oď ro;marů m6dy. Tento perný bod může býti ujasnění cíle, jednotné kriterion, 
ve kterém by naše umělecké tvoření nabývalo ve správnosti svého výrazu ... « 

Dobře-li jsem pochopil, to bylo umělecké kredo Šejnostovo, vyjádřené stručně a přec; 
tak výstižně, ba možno říci i plasticky v jeho přednášce o problému pokroku v sochařstv1. 
Mladý, tehdy třicetiletý umělec, na počátku své umělecké kariéry, vyjádřil .svoji touh.u 
nalézti přesný cíl, přesný program a cestu, která by ho vedla k vytčenému cíli: 
tvořiti dokonalá díla umělecká. 

A k tomuto cíli kráčel Šejnost vždy s houževnatost.Í pravého Jihočecha, tvrdohlavého 
venkovana. Se stejnou houževnatostí probíjel se k Úspěchu, odstraňoval překážky stojící mu 
v cestě, a hledal světlo umělecké pravdy. 
· A jako jeho původ vtiskl ráz jeho životu a tvoření, tak také jeho odborná erudice 
vtiskla ráz jeho dílu. Prošel po studiu n3;v nižším gy1:1nasiu. v Pel~řill)ově odbornou !k~Iu 
keramickou v Bechyni (1894-1897), byl tez v odborne praxi keram1cke a teprve v muznern 
věku splnila se jeho touha, Že mohl studovatí Umělecko-průmyslové škole v Praze, kde 
-Sucharda v plastice a Preisler v aktu byli a usměrňovali jeho umělecké snažení, 
tehdy již značně veliké. 

Již tehdy řdil Šejnost samostatně mnohé plastické úkoly. Jsou to především plakety, 
'pravé to obrázky, s dějem výpravným i s citovou naladovou náplní. ).(ráčeje ve stopách 
svého učitele mistra Suchardy vzdal Šejnost vděčně hold svému otcovskému domu plaketou 
'»u rodného krbu«, pracovanou r. 1908. se shromáždila po práci kolem kame_n 
v klidném podvečeru. Otec odpočívá po sedě na lavici u kamen a pokuřuie 
'z dýmky, matka připravuje jídlo, babička Šeptá své modlitby a. hoch sedí na z.emi a upr~~ 
.vuje své housličky. Nad touto skupinou vznáší se dřevěná holubička, symbol klidu a doma-
dho štěstí. Je v té plaketě tolik tom tolik kouzla, Že se nedivíme, že ještě po 
mnohých letech při různých velké pozornosti. Vousatý otec z této plakety 
objevuje se i na medaili »Žnec«, 1920. 

Skoro v téže době jako »u rodného krbu«, vznikla i plaketa s por-
trétem umělco-vy babičky. žilnaté ruce růženec a hlava se sklání v oddanosti před 
obrazem Bohorodičkv. Ruce ukazují tvrdost práce a skloněná postava tíhu stáří. Oběma 
těmito plaketami hlá;í se Šejnost hrdě ke svému selskému původu. Pocházel z rolnické rodiny 
- bohaté na děti - z Těšenova u kam se i po letech rád vracel a kde na vrchu 
Křemešníku budoval sí tuskulum pro chvíle, kterého - žel - mnoho neužil. 
Jak svoje rodiště Šejnost mlloval, je i z jeho vzpomínek, uvefejňovaných r. 1939 
ve Venkově jakož i v tom, Že jednu ze svých velkých prací označil: Fec. Josef Šejnost 
z Těšenova.' Z téže doby, ve které vznikly obě zmíněné plakety, kterými vzdal Šejnost Čest 
svému rodnému domu, pochází jeho plaketa zvaná »svatební«, tvořená pod vlivem Suchar
dovým. V měkkém re!Íefu provedena je tvář nevěsty napolo krytá závojem. Za .ní tvář 
umělce samého. Obě hlavy jsou zasazeny do bohaté ozdoby květinové, řešené ve stylu do
znívající secese. 

Ve stylu 
v pohádkovém 
chardu stejně 

Vedle 
plastiky 
jako na 
jiných. 

svého vzniku (r909) je pracována plaketa »Stok dvou 
setkání Honzy s princeznou. Vrba u řeky připomíná nám 

pohádkový zámek na skále secesně řešený. 
nejvýznamnějších plaket z doby počátků Šejnostovy práce v oboru drobné 

jmenovaný ještě řadu plaket jiných s portréty svých přátel a známých, 
Jana Menšíka, J. Líbše, Zdeňka Nejedlého, dra Emericha Meixnera a řady 

Sem .spadá též plaketa mistra Jana Husa, pracovaná na začátku prvé světové vál~y, 
pravděpodobně k pětisetletému výročí jeho smrti, na které vidíme tuto velkou osobnost našich 
dějin v rouše rektora Karlovy university. 

Některé z Šejnostových z této doby jsou poměrně málo známé, jelikož nebyly 
zmenšeny a tak rozšířeny. Jiné jsou skutečně také určeny jen nejužšímu kruhu rodinnému, 
jako na příklad· jeho rozkošně realistické portréty dětí. 

Nás •zajímá ovšem nejvíce Šejnostova rozsáhlá práce mcdailérská. Práce 
dóbře známa i širším vrstvám. Jí vyrostl Šejnost na jednoho z nejpřednějších 
dailér&. · 

také 
me-
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Základ k jeho lásce k mincím a medailím byl dán již v jeho útlém mládí. Vypravuje 
sám o tom takto: »Bylo to (r. 1890) v Pelhřímově a byl jsem tehdy primánem. Při bourání 
starého domu našli starou českou minci, pražský groš. Působilo to na mne jako zjevení. 
Mince s českým lvem! Nesmazatelně psaná naše historie. Tehdy po prvé ozvala se ve mně 
tucha o mém budoucím povoláni. Ve Florencii jsem pak viděl po skončení Umělecko
průmyslové ~koly roku x9u klasické renesanční medaile, dumal jsem nad nimi, že tyto 
dokumenty jsou nezničitelné, že mají nirodního ducha, že je to do kovu psaná historie 
doby i osob, historie, kterou nesmaže nikdo a židná doba. A znovu ožil silný primánský 
dojem z první České mince se lvem. Pod těmito dojmy klíčil ideál, rozhodl jsem se, že budu 
v medailích zachycovati pm budoucnost současnou dobu, ve které žiji.« 

A tak r. r9u začíni Šejnost řadu svých medailí. Od toho roku ustupují jeho plakety 
do pozadí. Jím zpodobené portréty se dostivají do přísnějšího, prostoru, vyžadujícího pocti
'Vého řešení v rimci dané plochy. Je to dlouhi řada prací od medaile Alšovy, pocty k jeho 
šedesátce, až do medaile stitního presidenta Háchy a ministra školství Kaprasa, na kterých 
pracoval až do své smrti. Za skoro třicet let vytvořil Šejnost celou galerii r,>rtrétů vynika
jících Českých i slovenských osobností. Na dvě stě medailí je dlouhá a večná řada doku
mentů naší moderní historie. 

Velmi mnohé osoby našeho života politického, hospodiřského a kulturního byly tak 
Šťastné, že byly zvěčněny na Šejnostových medailích. Šejnost sám o svých medailích řekl: 
» Tvořil jsem je ve snaze zvěčniti kulturní vrstvu našeho národa. Až si jednou někdo vyloží 
před sebe celou serii-mých medailí, aby měl před sebou obraz naší generace. Jako zobrazovali 
Rekové na mincích bohy, tak ji chci zachytiti v medailích naši generac~ nase idily a tužby, 
prostě náš celý svět. To je princip mého umění, můj program.« Byl to ideální. program a 
.mistr Šejnost se o jeho splnění staral podle svých sil a můžeme říci, že svůj program směle 
a skvěle splnil. Na jeho me.dailích vidíme portréty politiků, nirodohospodářů, učenců, pro~ 
fesorů, spisovatelů, výtvarníků, hudebníků, básníků i vojáků. Šejnost portretoval. snad vŠes 
chny význačné osoby našeho života politického. Jiné jeho medaile zachovávají podobu osob 
'z našeho hospodářského života, jako na příklad dra Karla Engliše, dra V. Pospíšila, dra 
lloh. Maříka, ředitele Apolla Růžičky, ing. Ferd. Klindery, továrníka Bati a mnohých jiných. 
Jiné medaile jsou věnovány národohospodiřským korporacím. Zde dlužno upozorniti aspoň. 
na medaili Obchodní a průmyslové komory v Plzni z r. 1924 a na jubilejní medaili První 
České vzájell).llé pojišťovny v Praze z r. 1927. Prn naši vrcholnou korporaci vědeckou, pro 
·Českou akademii věd a umění portretoval mistr Šejnost řadu presidentů na pamětní medaile, 
na př. prof. dra Ant. Randu, Karla Vrbu, Jos. Zubatého a mistra J. B. Forstra. Stejně 
.zvěčnil mistr Šejnost také řadu učenců a vysokoškolských profesorů. Namátkou jmenuji 
niedaili Josefa Dobrovského, Josefa Pekaře, Karla Chytila, J. V. Šimáka, Lubora Niederleho 
a jiné. Z medailí spisovatelů zmiňuji se jen o medaili Aloise Jid.ska a Ignáta Herrmanna 
a medaili básníka J. S. Machara, jednu z nejstarších medailérských prad Šejnostových, dále 
medaili Pavla Orságha-Hviezdoslava a Antonína Sovy. S velkým obdivem stojíme nad 
překrásnou Šejnostovou medailí význačného našeho malíře Maxe Švabinského. Líc i rub této 
medaile jsou skutečně vrcholným dílem Šejnostovým. Portrét mistra Švabinského na lící a 
postava bohyně umění na rubu této medaile jsou řešeny s tako,vou procítěnostÍ a ušlechtilostÍ, 
Že těžko hledáme obdoby v českém díle medailérském. Ze Šejnostových prací, jimiž zachytil 
naše výtvarníky, zmiňuji se ještě aspoň o medaili Julia Mařáka, již uvedené medaili Miku
láše AMe, dále Vojtěcha Hynaise a profesora Josefa Drahoňovského. Z hudebních skladatelů 
zvěčnil mistr Šejnost Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořika,. Karla Kovařovice, J. B. Forstra, 
z členil vysoké církevní hierarchie biskupa.....J.ana-Eodlahu. Konečně vytvořil i medaile něko
lika vojáků. Nemohu vypočítati všechna Jmtm,mohu jen shrnouti: vytvořil na medailích 
portréty mnohých význačných osob našeho národního života, z nichž některé patfi!y do 
širokého kruhu Šejnostových osobních přátel (na př. prof. dr. Josef Pekař, který byl nejenom 
osobním přítelem Šejnostovým, ale i svědkem na. jeho svatbě, kmotrem jeho dětí a vzácným 
přítelem rodiny). . 

Opakem od suchardovského a paukertovského zanikání v mlze a v dilce, tvoří Šejnost 
své portréty sice lehce a harmonicky, přece ale plasticky a zdolává všechny problémy 
modelací nevtíravou a bez tvrdosti. Jeho obrazy se zvedají měkce a nenásilně z plochr, 
A při tom plnil přesně vše, co si předsevzal na začátku své umělecké tvorby: nebyl zmítan 
od náhody k nihodě, nebyl odvislým od rozmarů m6dy. S výjimkou několika prací z roku 
I9I 5, které nesou rys impresionistické skizzy (portrét Jos. Maudra, J. Boreckého, Celdy 
Kloučka a Františka Zeníška), možno pozorovati na všech pracích Šejnostových, od .Prvn~ 
počínaje, jistou vláčnou měkkost, {mik před tvrdou energií, klid, lehkost a harmornt, ph 
tom vsak obdivuhodnou jasnost a plastičnost. · - . 

Byli bychom nespravedlivými, kdybychom mluvili jen o portrétech na lí~1ch SeJnost;:i
vých medailí. Nutno se zmíniti i o jejich rubu. Jen zřídka nesou akadem1cké alegorie. 
častěji jsou řdeny re·alisťicky: rozkošná dívenka gratuluje Alefovi k šedesátce, student a 
stµdentka recitují Macharovy Msně, písmák Čte dětem z kroniky, prof~sor přednHí a d<;
monstruje posluchačům na katedře, učitel zkouší žáčka před mapou vlasti, zahradník roubuje 
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:riiži, dívka Čerpá vodu ze .stu#nky na. louce, rodina zasedi ke svačině, železničiř dává 
znamení k odjezdu vlaku, exportér přihlíží k balení cenného zboží atd. Je to řada postav, 
z nichž mnohé jsou opět věrnými portréty skutečných osob, na pf. mladý Gaston Guth
Jarkovský na medaili jeho otce dra Jiřího Gutha-Jarkovského, dr. Kamil Novotný a dcera 
prof. dra Chytila na medaili tohoto historika umění, generální ředitel dr. Petr Čech na jubi
lejní medaili První České vzájemné pojišťovny, otec a synek umělcův na jiné medaili atd. 
S velkým úspěchem použil Šejnost na rubu svých medailí též motivy architektury, velechrám 
.sv. Víta, býv. Michm1v palác, evangelický kostel z doby toleranční atd. 

Dílo Šejnostovo, i když převážně portrétní, není jím výlučně. I při mnohf.ch význač
ných přlležitostech v našem národním životě raženy byly Šejnostovy medaile pamětní. 
Pomáhal psáti naše dějiny, zvěčňoval je v bronzu. Popudem k práci mu tu byly politické 
události, slety vrcholné korporace tělocvičné, dostavení velechrámu sv. Víta, jubileum tole
rančního patentu, jubileum národního světce sv. Václava, jubileum města Karlína, jubileum 
Vyšší dívčí školy, dokončení Úpravy bý-,,.. Michnovského palice a pod. To vše bylo mistru 
podnětem ke tvoření bronzových ziznamů o těchto význačných událostech našeho nirodního 
života. Mistr Šejnost vypracoval též řadu medailí pro korporace tělovýchovné a některé 
medaile sportovní. 

Nejméně známa je z Šejnostova díla řada medailí a plaket s portréty rodinnými. Jsou 
to díla většinou nezmenšeni a tím těžko přístupná. Dýchají intimitou rodinného života, 
jako na př. medaile paní Anny Seqensové, portréty manželů Neumannových atd. Těm rodi
nám, které chovají taková díla Šejnostova, budou jednou mnozí tyto umělecké poklady 
záviděti. · . 

Obraz života mistra Šejnosta by nebyl dokreslen, kdyby nebylo vzpomenuto též ieho 
mí.vrhů na mince z r. x920 a jeho návrhů na dukáty. Některé z těchto návrhů byly velmi 
sličné a pozoruhodné a byly řešeny velmi vhodně, zejména pro ražbu. , 

Mistr Šejnost byl horlivým sběratelem mincí. Měl krásnou sbírku českých ražeb a 
shledával horlivě i mince řecké a římské. Získal si tak bohatý materiál studijní, kterého 
<:asto užíval a jejž s liskou opatroval. Tato záliba přivedla ho záhy mezi české numisma
tiky, z nichž jednoho význačného badatele portrétoval, jiného známého sběratele (Vl. Při
bíka) zvěčnil na rubu jedné své medaile .. Od r. r925-1937 byl členem výboru české spo
lečnosti numismatické, do jejího:!: Časopisu přispěl nejen prací soupisnou, ale i badatelskou. 
Nepostradatelným byl v komisích jednotlivých výstav mincí a medailí, které tato společnost 
pořádala (1924, 1931, 1933). část katalogu z r. 1924 a celý katalog výstavy 1933 je jeho 
dílem. · 

A byli bychom k mistru Šejnostovi nespravedlívýmí, kdybychom nevzpomněli i toho; 
že m~I vřelé vztahy i ke sběratelům medailí. Rád je u sebe rfiial, rid jim poradil,· je· poučil 
a jim posloužil. I v tom směru budeme na něho dlouho vděcně a s Úctou vzpomínati. Jinak 
můžeme si dnes jen opakovati, co o Josefu Šejnostovi napsal r. 1927 Jean Babe!on " díle 
»La medaille et les médailleurs«: »Šejnost patří do skupiny těch znamenitých českých me
dailérů, kteří se snažíli vytvořiti na tomto poli národní styl Český.« Richard Horna. 



VĚSTNÍK ČESKÉ SPO čNOSTI 
NUMISMATICKÉ V PRAZE. 

1941. 
Debatní večer r 7. 1 e dna 1 9 4 r (p. řed. Pilát). P. řed. Pilát před_~ožil několik 

modemích rríedailL P. Straka ukázal novou slovenskou korunu. P. Chaura př1JÍmal objed
návky na medaili š. Kořána »Zlatá Koruna«. 

č 1 e n ská s c h Ů ze 7, únor a r 9 4 I (p. řed. Pilát). Přednášel p. řed. E. Hauner 
o sběrateli Františku Janovském. Podrobná přednáška doprovázena ukázkami katalo0 

gísace sbírek Janovského. · , 
Debatní večer 21. února :i.941 (p. řed. Pilát). Tento večer byl věnovan 

uctění· památky mistra Šejnosta. Po projevu předsedy ocenil p. prof. dr. Richard Horna 
v krátké přednášce životní dílo Šejnostovo (rozšířená přednáška je otištěna v X VIII. r:3č. 
Numismatického Časopisu). . , 

členská schuze 6. března 1941 (p. doc. dr. G. Skalský). Jednatel spolec-
nosti p. přednosta Kraumann vzpomněl blížící se padesátky p. doc. dra G. Skalského, jeho· 
zásluh o českou vědu numismatickou, čes. num. společnost i o vědeckou Úroveň Num. 
časopisu. Potě přednášel p. vrchní rada dr. Bohuslav Dvořák o mincích a medailích Bedřicha 
Falckého. Svou přednášku doprovodil ukázkami ražeb tohoto panovníka. 

X X I I. ř á d n á v a 1 n á s c h t1 ze 2 r. b řez n a r 9 4 I. Předseda spole~nosti .P· 
řed. Pilát zahájil schůzí uvítáním přítomných a vzpomněl srdečně člentl sp.olečnost1, z;mre
lých v minulém správním údobí. Byli to: bývalý první Jednatel spol:čn.ostl, dlouho:Jety po·
kladník řed. B. Přibil člen redakční rady prof. dr. J. Schránil, dop1suJÍCÍ člen umv. prof. 
·dr, Behrendt Pick z 'Gothy, dr. Alois Císař z Klatov, František Grimm, správce. musea 
v Kutné Hoře, dr. Augustin Mlčoch z Kroměříže, prof. Jan Zeman z Prahy. První Jednatel 
-společnosti. p. předn. ,Kr~umann přečetl pa~ ~uto zpráv"u: , 0 , , 

V minulém spravmm roce 1940 konali Jsme 20 clenskych schuz1, z toho bylo 10 pred
náškových 9 debatních a r výroční a dále ro schi'izí výborových. Největší počet přítomný_ch 
členů na s~hůzích byl 36, nejmenší 22, průměrná ú~ast b:rla 28 čle~lt Během ro~". n~vštív1~0 
schůze :z8 hostů. Proti roku 1939 konali jsme o 7 clenskych a I vyborovou schuz1 ';'!Ce, pru
měrná účast byla rovněž vyšší a sice o 2 členy. Na schůzích přednášeli P:. ře~. Pilá_t a dr. 
Turnwald třikrát, pp. Chaura, dr. Skalský a Kraumann dvakrát, paní dr. Noh7ilová.Jefnou. 
'Za rok 1140 

0 

obdrželi jsme 182 ~- odesl.ali 206 doťisů. Po~y~ člens~va byl nas!edu11c1.: ze· 
mřelo 9 clenu vystoup1lo 8 a pnstoup1lo 34 členu. Konecny stav Je z8o členu. Proti po: 
sledně uvedenému stavu jest to počet značně nižší; úbytek vznikl v prvé řadě ztr~tou čle1:i: 
ze Sudet a z. e Slovenska a pak vyškrtnutím těch členů, kteří, ačkoliv byli upomínám, neplat_1_li 

v · ,v , " vl · d h' v '" ť že dnes JIŽ členské příspevky. Toto smzem poctu c enstva Je na ru e strane vyvazeno · 1m, . 
nemáme takřka členů matrikových nýbrž vesměs činné, kteří svým skutečným zájmem o Život 
a práci v naší společnosti jsou zár'ukou její další a stále se rozvíj;jícív činno7tí. , 

Ve složení výboru se v r. 1940 udály tyto změny: zemrel clen vyboru, po~ladmk 
společnosti p. řed. B. Přibil. Správou pokladny až do dnešní valné hromady bvl vyborem 

f k N l v k' ' " ' h 0 
• b 1 1 'hr dník ted pověřen p. prokurista Jose Soj a. 1 a ons e vyrocm se uz1 y zvo en na a , P· · 

Pelhřimovský členem výboru a za nového náhradníka zvolen p. Hubert Janovsky. 
časopis společnosti ročník 1940 v tomto správ,ním období vydán nebyl; ~ d".bnu 

tohoto roku vyšel opožděně 15. ročník za rok r939 z příčin vyšší mocí ~l~žených~ J:,k ;sme 
se zmínilí na loňské valné hromadě. Ročník 16. za rok 1940 vyJde na Jare spolecne s roč
níkem 17. za rok r94r. I tentokrát vychází opět ,opožděně, ni~oli vin~m /ed

0
akc~, _nýbrž 

proto, že příčiny, které zavinily zdržení loňské, neien že nepommuly, nybrz pusob1 1 letos 
v míře ještě většf. v r 

úmrtÍm dr. Katze a prof. dr. Schránila, nemocí dr. Mastného a zaneprázdnemm vprof; 
dr. Dobiáše se značně zúžila redakční rada našeho Časopisu; v souhlase s touto skutecnos!1 
ponese časopis na příště označení: Redigují doc. 1r. G~stav _Skalský a 1r· E~a?uela Noh~J~ 
lová. Jím oběma děkujeme za práci věnovanou naserou ~asop1su. Toto. prestruc~~-poděk?vam 
jest jedinou odměnou naší., sp~lečnosti oběma re_dakto:u.m za. n~ocemtelno? peci a, ';'zacn_ou 
obětavost se kterou pracuJ1 vedecky a dokonce 1 admm1strat1vne na Časopise, kterr Je nejen 
zrcadlem 'našeho spolkového života, ale především znamenitým doklad~m ':ědeck.eho ruc~i: 
numismatického. Náš dík náleží také našemu. členu p. Vaclavu Lukafov1 za Jfhov prac! 
!. knih?vně a při vydávání časopisu, do něhož také ukládá první výsledky sve vedecke 
cmnost1. 0 č , v, l v · · v„ ť 

V lednu změnili jsme podle zákonných předpisu ozna em nas1 spo ecnost1 a pnJa 1 

jsme jméno česká společnost numismatická a pro:vedli i Pf!sl~šnou :-;mě,nu s~anov. , , 
V červnu jsme zaslali všem členům k podpisu prohlasem o ~r.IJ~kem puvodu, Jak pas. 

k tomu zavazuje zák předpis. Na základě došlých odpovědi založili isme novou kartoteku. 
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- Na začátku podzimní činnosti -rozeslali jsme -pražským Benům obHriíky _>o 'úpravf 
na~ii:h schůzí; pó stránce programové rozlišujeme přesně schůze přednáškové od debatnfch, 
ť~ stránc~ t~chnické zajistí~~ jsme vpř7dnášejícjm1 po dobu pře~ášky nutný klid a poslucha~ 
cum neruseny poslech. Obo11 opatrem se setkava s dobrým vysledkem. 
, Po dobrých zkušenostech z loňského roku vydali jsme tia podzim opět nový Seznam 
numismatických publikad, rozšířený o několik zvláštních otisků z našeho časopisu o několik 
samostatných publikaci a dále o knihy jiných vydavatelů. Tento nový seznam b~l rozeslán 
s průvodním dopisem všem našim členům. Slušný počet objednaných knih dosvědčuje úspěch 
této akce, jejíž hlavní význam vidíme především v propagaci studia odborné literatury a tím 
i umožnění vědecké průpravy pro solidní činnost sběratelskou, která pak již není jen osobní 
libůstkou, nýbrž hodnotným přínosem a podkladem pro další numismatické studium. 

Současně v téže době podnikli jsme akci pro získání dalších členů ze řad našich ven
kovských museí. Byli jsme při tom vedeni snahou, aby v d0bě, kdv se všemožně ?odporuje 
1rnlturní regionalismus a kdy místní musea se stávají skutečnými stfedisky kulturmch zájmů 
svého kraje a propagátory Úcty k ramátníkům minulosti, i po stránce numismatické byla 
vedena tato musea tak, jak toho vyzaduje Úroveň české numismatické vědy. O opravdovém 
porozumění našim intencím svědčí fakt, že se dosud nově přihlásilo r8 venkovských museí 
za členy společnosti. , 

Za zvláštní Úspěch naší společnosti loňského roku považujeme koupi znamenité knihovny 
našeho zesnulého bývalého jednatele. S touto knihovnou, která bude zachována v celistvosti, 
1:v?tÍ naše knihovna bez nadsázky jednu z nejlepších spolkových numismatických 
lm1hoven Evropy. 

Z publicistické činností členů naší společnosti v r. 1940 uvádíme pojednání dr. Ema~ 
nuely. Nohejlové »České. medaile Severina Brachmana« a doc. dr. G. Skalského »české mince 
r r. a r2. století«, které vyšly ve Sborníku Národního musea. Kromě toho napsala dr. Em. 
Nohejlová stati »Královna Emma« v souboru »Kd.lovny, kněžny a velké Ženy české« u Vi
Hmka, »O bojských mindch« a. »O Českých penězích do r. 1346« v Národní kronice České 
u Elstnera; lidský portrét našeho bývalého člena univ. prof.· dra J. V. Šimika vykreslila 
ve »Sborníku k 70. narozeninám dra J. V. Šimáka,,, nákladem města Turnova. Inž. O. Vej
voda přispěl úástinem mincovnictví Filipa Macedonského a vysvětlením k dvěma strá.ikám 
reprodukcí Filipových mincí do knihy »Demosthenes: Poslední zápas Řekt1 za svobodu«, 
vydané u J. Laichtra. Dr. K. Turnwald uveřejnil v Salonu č. 3, roc. XIX., článek » Jezdec 
na antických mincích«. Výčet uvedených prací je dokladem neutuchající vědecké činností 
na jejíž rozsah neměly vlivu ani potÍŽe dnešní mimořádné doby. ' 

V nakladatelské činnosti členů naší společností v r. 1940 vydal p. F. Kunc XI. rofoík 
,časopisu Sběratel a p. Karel Chaura zahájil vydávání VIL ročníku Numismatických zpráv. 
Oba Časopisy slouží poctivě a dobře České numismatice .. Panu Kuncovi děkujeme že ochot
ným uveřejnováním referátů o schůzích naší společnosti seznamuje rychle a pra;idelně čte
náře časopisu s naší činnosti. 

Letošního roku obdrželi jsme opět podpory na vydávání časopisu, proti letům před
chozím ve vyšších částkách, Ministerstvo školství a národní osvětv věnovalo nám K 2.000.

Akademie věd a umění K 1.000.-. Obě částky, poněvadž byly '.vyplaceny až letos v lednu' 
budou vyúčtovány v r. r94r. Oběma institucím, jakož i těm členům naší společnosti ktefí 
o zvýšení mají zásluhu osobní, patří náš srdečný dík. ' 

Spol,ečnost} daroval náš čl~n .P· Karel, ~lapk~ z Vl:i,st~j,?vic ;.o -;;ýtis0ků své publikace 
»Cechovm pa!11atky obce VlastěJ~V1c«,, k~e~e J~me, ve~ov~h opet nas1m clenum., Pan Delinger 
-daroval spolecnost1 2 desky na predkladam mmc1. DekuJeme srdečně oběma panům. Numis
matickému odděJení Národního musea jsme věnovali jednu bankovku Protektorátu Čechy a 
Morava bez razítka. 

Se Společností přátel drobné plastiky jsme v přátelských stycích. O životě v numisma
tických kroužcích v Brně, Olomouci a Táboře nemáme žádných zpráv; dotaz o činnosti 
plzeňského kroužku zf1stal bez odpovědi. Styk s cizinou se projevil několika zásilkami 
publikací'. 

v Končím svou jednatelskou zpr~vu přáním, aby i v novém správním období naše spo
lecnost za vedení výboru, který vzeJde z dnešních voleb, zůstala v duchu své tradice ohnis
kem radostné i obětavé práce, směřující k rozkvětu české numismatiky. 

Zprávy jednatelská, pokladní, knihovnická i archivářská byly na návrh revisorf1 
schváleny. Ve volbách byli pak zvoleni: předsedou p. řed. R. Pilát, r. jednatelem p. před
nosta Fr. Kraumann a pokladníkem p. prokurista Vl. Lambl. 

P. doc. Skalský přednášel o drobné minci hlavně v Čechách. 
S c h Ů ze správ n Í ho výbor u 4. dub n a r 9 4 1. Ustavil se výbor. 1. místo

pře.dsedou zv?len F;· dr: Mastný\ 2. místopředse.dou,p.,~oc., dr. Skalský, 2. je~natelem p. ing. 
Veivoda, sprfvkym kmhovny p1 dr. Em. Noheilova, ucetn1m p. prak. Jos. Soika, archivářem 
p. mg. Do'bry. 

Č 1 e n s k á s c h ti z e 4. d u b n a I 9 4 r (p. řed. 
Ql medailích a mincích z prvních let vlády Marie Terezie. 

Pilát). Přednášel ~- K. Chaura 
své přednášce predložil ražby 
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prvních mincí Marie Terezie d ·1 ., ' h k h 
vlády Mimo to předl v ·1 Ch me a1 e" maJ,1c1 vzta po nutým událostem počátku jejf 
v Pol~ku (;·e;·· h . o~1 p. v • a,ura grose Vaclava II., o nichž se domnívá, Že byly raženy 

1c popis Je uvereJnen v XVIII. roč. Num. časopisu). 
Debatn1 vecer I8 dubna ( 'd P"l' 

r7oletého výročí naroz , K · 1 k " r 9 4S Ih p. re .. t at). P. K. Chaura vzpomněl 
Čest raže , p eru ar a v mze;,t.e ze c :1;arzenberga a předložil medaile na jeho 

~žbou, li!líd\e ~i;;~lt:eli'í!~tf:e~~h~lu ~;řížk~.imavé sesterce Trajana Deda se shodnou 

členská schůze 2 května 1 ( 'd p·t') pvd ,vl 
o zkušenostech ze sv' I , ,: . , 9 4 1 P· re · i at . re nase p. red. Kunc 
rých námětech týk ~ ';5hete cm_noftI sberba]~eklské. ~o předná~ce rozvinula se debata o někte

D b ' , aJI~ic se ze;men~ pu 1 ace nalezů, jež přednášející nadhodil. 
d .1, ha t ~ 1 ,ve c e r , \~ k _v e~t n ;1 1 9 4 I (p. řed. Pilát). P. řed. Pilát předn:išel 

ho!1e:!;ký~a~;d!k~ pp~le;-Jkostd ruzny,ch /ilkt,el~tic~ých výstav a o medailích vydaných 
medaili Antonína Dvo·rva'kre ndasKu oprokv;hze u az .arm ražeb. P. K. Chaura předložil litou 

_ a o oumtzs e o. 
,, C}ens_k~ sch~~e, 6. Června 1941 (p. řed. Pilát). Přednášel in Au st 

do;:~~~~Ífl ~~b~~~ý:f iká;ka:t velmi zajímavou přednášku o čfoských minc1~h-a~ulet:Cb 

dem pebatní v:čer, 2 o.,č~rvna0 r941 (p. řed. Pilát). Byly předložen a v'kla
d off1ovozenyd ml mce ~1m~k~, ,recji:é, ruzné staro- i středověké, serie polského ykrále y Zik

mun a . a me a1 e na ;ubtleJm vystavu v Praze v r. 1891. 
člen:k.á sch?ze ~.září 1941 (p.dr.Mastný).P.K.Chaura řednášelo á

nkech_ zklPdernks,tehJ11 a ~ bmmcovvm~h
0
pamitkách tohoto rodu. Svou přednášku d!i:,rovodil uk1z

am1 a s yc raze PernsceJnu. 

v' .Debat nJ ve} e r \9· zář i 194 r (p. řed. Pilát). P. dr. Turnwald odal řehled 
yvo3e tv~P.jJe a stred~morské ,ku!tu,ry podle svého schematického přehledu. PPředl6žil též 2 svaz Y o erova non~berskeho tydeníku »Historische Miinz-Belustigungen« z let 

1 
c, 

a I7d41
v· P. K. Chaura prmesl zlacenou litou medaili na úmrtí Marie Anny choti Fe[Íi-

nan a . z r. 1884 od Josefa Wiirbela. ' 

1942. 
1 9 4 2 (p. řed. Pilát). Přednášel p. ing. Dobrý 
r89r (rozšířená přednáška je uveřejněna v XVIIL 

č_l e n s k á s c h ů z c 6. ú n ~ r a 
o medailích k jubilejní výstavě v Praze r. 
ročníku Numismatického časopisu). 
v P e ba t.!1 Í Y e Čer 2 o. Ú n? r a I?.$, 2 (p. řed. Pilát). Přednášel p. řed. Pilát o ba-

or,t1?1 k1-:trtovibKar}u vAlbertov1, pozdeJs1m císaři Karlu VII. a Českém králi Předložil 
Byelya~ézvna Jedlo vvo u cISarem ~ to;arhz r. 1743 s opisem »Imp. Germ:miae et Bohe~iae rex«. 

pre ozeny rmnce z ruznyc zemí a dob. 
l člvenská sch~ze 6. brřezna 1942 (p. řed. Pilát). P. prof. dr. Horna seznámil 

ff5lchacb \ 0 toI,nostm1, za, njchž ~o!to k nálezu ve Vyškovcích. Nález, patrně římská po
a na? o sa u;1c1 ro67 denáru od c1sare Nera až po Antonia Pia byl objeven v červnu 1 0 

a zata;,{t~ I~á~Iuhou př;dnášejÍ,fÍho a zákr~kem úřadů byla val~á čásc nálezu zachránl:a. 
l, . · val na ,sch,l'._ze 2o. brezna 1942 (p. dr. Mastný). Místopředseda 

nspooste1· cnkots~~ p. dr,l!rf.astn;y zl fha;1l ávalnou schůzi, uvítal přítomné a vzpomněl členu sooleč-
' en zemre 1 v mmu em spr vním 'd b' J- dl h ] ' v] 'b ; akademi k, h v d ·1, f - . u o i. sou to: ou o ety cen vy oru spolecnosti 

· c Y soc, ar a, n:e :11 er J~se Se;nost, Karel Hollschek, major v. v. z Vídně (Wien/ idtílf ~uf era, berTyd1tel z. L1tomyšJ,e, Ed11ard Lorber, zlatník z Kladna, Josef Pokorn{ 
První llc·:r ví v. i v l nt:?va a :ng. Bednch R1ege~, lrofesor Vysoké školy technické v Brně. 

Je ~at; spo ecnost1 P·,.Predn. KraM:,mann precetl pak tuto jednatelskou zpráv1.1: 
hl ,v ~prav,i"!: ro} ,j;4I koncil pro spolecnost 5entokráte 30. zářím minulého roku, kdy vy-

as,enrn:~ vyl1hrde o v~tavu ?Yla z~stav1;na veskerá činnost spolková. Proto také jednatelská 
zpr~r k, phe h O e~ cmnhostt sp,olecr;~m pouze za 9 měsíců. Za tuto dobu konali jsme jen 
I4 ~ ens yc. Jcv,uz1, z tov o 9 prednaskovfch, 4 debatní a I výroční a dále schůzí 'bo 
rovych. Ne;vetsr poč,e; pritomných členů na schůzích byl 39, nejm~nší 22, 7 růměrná Jčas; 
byla kak 1'8 .clenu, ta~

1
Jako roku 1940. Během roku navštívilo schůze q hcfstů Proti roku 

r94o on:i 1 Jsme O .6 
0 
c en;kfch a 4 výborové schůze méně. V tomto roce obdrž~li jsme ro p ~des!j11 I2I _dopis~, coz., s;ědčt,o živém styku společnosti s jejími venkovskými člen/. 

oce/ l c e;5tva ,1est nasleduJ1c1: zacatkem roku bylo 280 členů, průběhem roku vystoupili 2 
čltn / 0 a t'!'!bylo r1, ~ových členů, takže koncem roku jest ve společnosti sdruženo 288 

ke!1uh. f'.a poktesitke!ný :pnrustek členstva jsme zavázáni především osobnímu úsilí našich praž
s yc I ven ovs ych clenů. 
k ye správnÍI~ :>fboru nastaly v minulém správním roce tyto změny: za zesnulého o

ladm~a p. ,~· /rib1l:1 byl z~olen 
O 
pokladníkem dosavadní revísor účtů p. Vladimír Lanfbl 

za rev1sora uctu zvolila valna schuze p. dr. E. Schulze. ' 
d D N ~ 'khůzích společnosti přednášel v tomto období p. Chaura dvakrát, pp. inž. Augst, 

r. vora , Hauner, prof. dr. Horna, Janovský, doc. dr. Skalský a dr. Turnwald jednou. 
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Mimo okruh naší společnosti přednášel p. doc. dr. Skaíský v dubnu v cyklu »Nové objevy 
a nálezy«, pořádaném Archeologickým ústavem v Praze, na thema » Význam nálezů mind 
pro české dějiny ro. až 13. století« a v červnu u příležitosti valné hromady Svazu Českých 
museí na thema »Numismatika v museích«. 

V březnu minulého roku vzpomněli jsme 50. narozenin našeho místopředsedy p. zem
ského vrchního rady doc. dr. Gustava Skalského, přednosty Numismatického oddělení 
Zemského musea, jemuž vděčíme, že nás naučil chapat numismatiku nejen fako nauku 
o mincích, nýbrž i jako historii peněz a nás přesvědčil, Že soukromé zájmy sběratelské 
inusí se podříditi zájmůp; věde7kým., v~vfmi přednáškam/ v,e schůzí.ch a. či1;ností v.,e 
výboru p. doc. dr. smerodatne utvan z1vot a pracovm raz Nmmsmat1cke spolec-
nosti; svými články v časopise a zvláště publikacemi, nesoucími pečeť vynikajícího vědce, 
přináší nové óbohace!1Í České numismatice a významně působí na výchovu nových pra
covníků. 

časopis spoiečnosti byl vydán jako dvouročník za r. r94á a r94x o rr8 stranáéh a 3 
tabulkách za nové redakce doc. dr. G. Skalského a dr. Emanuely Nohejlové. Obtlže dnefoí 
doby vynutily si zmenšení rozsahu Časopisu, avšak jeho obsah zachovává tradiční vysokou 
úrovetí. Zásluhou redaktoru p. doc. dr. Skalského a paní dr. Nohejlové zanecháme y Nu
mismatickém Časopise svým následníkům doklad, že čeští numismatikové i v této době 
poctivě pracovali na významném Úseku naší národní vzdělanosti. Pan Václav Lukáš jest 
i dále naším zdatným pomocníkem, založil nám vzorně členskou matriku a pomáhá správ
kyni knihovny a oběma redakton"im v jejich pracích; i jemu náleží naše srdečné poděkování. 

Publicistická činnost v uplynulém roce ustala úplně; kromě článku p. dr. K. Turn
walda »Architektura na mincích«. otisknutého v Salonu č. 5 ., ročník 20., nevydal nikdo nic 
tiskem. Panu F. Kuncovi bylo vydávání 12. ročníku Časopisu »Sběratel« uprostřed léta za
staveno; děkujeme mu, Že do této doby ochotně referoval o našich schiizfch. Pan Karel 
Chaura pokračuje ve vydáváni 7. ročníku Numismatických zpráv; jemu jsme vděčni za 
obětavé služby, které svým Časopisem prokazuje České numismatice. 

Numismatický kroužek dr. Ječného v Plzni scházel do konce září dvakrát mě-
síčně k rozpravám o numismatice s ukázkami mincí a za přítomnosti asi 12 až r5 
členů. Na přání většiny členů bylo však nyní po dobu od těchto schůzek upuhěno 
a bude udržován pouze vzájemný osobní styk; po skončení války bude spolková činnost 
opět obnovena v intencích zesnulého zakladatele kroužku dr. Josefa Ječného. 

Brněnský numismatický kroužek, není spolkem statutárním, scházel se po celý 
rok dvakrát měsíčně k přátelským za účasti 5 až 6 členů naší společnosti; 
obsahem besed byly volné hovory o numismatice, půjčování literatury a prohlížení nových 
přírůstků sbírek. 

V letošním roce obdrželi jsme jako roku loňského opět podpory na vydávání Časopisu: 
od Ministerstva školství a osvěty K 2.000.-, od Akademie věd a umění K r.ooo.-. OMma 
institucím srdečně děkujeme. 

V loni započaté akci prodej"' numismatických publikací pokračovali jsme i v tomto 
roce a dosáhli jsme O.P,ět slušného výsledku, jak nasvědčuje částka K 4.200.-, obdržená 
za knihy prodané 75 clenum. Je zřejmo, Že zájem o odbornou literaturu naší akcí u členu 
vyvolaný, nebyl přechodný, nýbrž trvá i nadále. 

Společnost nesla téměř od samého svého začátku nepří~emně, Že uspořádání přednášek 
pokud jde o demonstrování předmětů, nevyhovovalo zplna ani přednášejícím a tím méně 
posluchačům. Aby přednáška dosáhla zamýšleného účinku, jest třeba umožniti všem poslu
chačům, aby současně s výkladem přednášeíf dho mohli prohlfžeti příslušnou minci nebo 
medaili. Tuto výhodu mají prozatím posluchači sedící těsně u přednášejícího, ostatní do
stávají předkládané ukázky leckdy teprve po přednášce. Dávným pH.ním výboru bylo 
nalézti řešení, jež by tuto nesnáz odstranilo. Dnes můžeme přítomným na valné schůzi 
s potěšením oznámiti, že při příští přednášce budou mince, medaile nebo kresby současně 
s vvýkl:dem pr?mf~ányv ,:e 7:větš;n,ém rozměru p5i flném zachovfní i;;Iasftčnosti a v~arvy 
predmetu. Po temer rocmm Jednam, od dubna lonskeho roku, pinem prekazek, podanlo se 
nám zásluhou p. dr. Cacha získat promítací stroj, epidiaskop, který teprve umožní při před
náškách poskytnout všem nedocenitelnou výhodu přímého shlédnutí předmětu současně 
s poslechem výkladu. 

Svou jednatelskou zprávu uzavírám ptáním, aby společnost přes všechny potíže doby 
zůstala i nadále střediskem intensivní a poctivé práce v naší numismatice. Tradice České 
numismatiky nás zavazuje nepřipustit, aby dnešní doba znamenala snad mezeru v jejím 
vývoji. Nesmíme to připustit ani v zájmu celé naší národní kultury, kterou chceme do míro
vých dob převésti neseslabenou k plnění příštích úkolů nás očekávajících. 

Zprávy funkcionářů: jednatelská, pokladní, knihovnická i archivářská byly k návrhu 
revisorů jednomyslně schváleny. Ve volbách do správního výboru byli zvoleni: p. MUDr. 
Antonín Mastný předsedou, p. přednosta František Kraumann I. jednatelem a p. Hubert 
Janovskf pokladníkem, dále osm člen{i výboru, dva náhradníci a dva revisofi účtů. 
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" , h ·z ' českobudějovické mincovně, jejím vzniku, b:is: 
Poté přednasela p1 dr.Em. l/h0 deJ ovah O d , h " dn'tku0 dodávkách materiálu, o jed-.. . , 'k ' ·1 v·votmc atec ve ouc1c ure , , . k , toru 1 zam u, zmm1 a se o z1 . . S v d ášku označila za prvm hotovou ap1-

notlivých ražbách a výnosnost! mmcovny .. vou pre n 
tolu chystaného Corpus nummoru~ :ohem1coru~r b I 9 4 2 Ustavil se výbor. I. místo-

s chůze správ n Í ho v Y ~ r u 1 ~· ~ dn ad 1·n· g B Augst· 2. ). ednatelem 
1 d d Skalsky· 2 · m1stopre se ou P· · · ' , , h. 

předsedou ZV? en p. ~c.k r; k 'h '. ·, d Nohei'lová účetním p. dr. J. Zalesky, are 1-
P· ing. O. Veivoda, sprav ym m ovny P1 r. ' · 
vářem p. J., Dobrý. ( dr lvfastn \). Přednášel p. dr. lvfa.'.~ný 

Debat n 1 vece r I 7· dubna 1 9 4 2 P· ; I :} , cveské herečky Frant1sky 
v , ě F kfurtem r 1858 s portretem s avne . d ,1 0 tolaru razenem m stem. ran v • d T Alexandra Connela1ra, poro m 1.a 

J anodkové. Dále předlo~1l p. predseDda vf elkou ~e di1 ;.la podrobným výkladem doprovodil 
v Paříži. Host společnost! p. Bruno or mann r'; OZl a ' 
některé mince, mimo jiné denár Boleslava Chra r(eho. • d K ann) p K Chaura před-

b , v l ě t 11 a 1 9 4 2 p. pre n. raum · · · • b 
De atn1 vv~c~r ,r. ,;.v , , , k Rm a na zřízení Protektorátu Cec,y a 

!ožil medaile 1:1a pnp?JenI Ms::derke)ho uěl.emKarla Goetze a medaili od M. Kužela na 3 50-
Morava od mmchovskeho ( unc en, um ce T wald u ozornil na přednášku p. Stanky 
Jeté výročí narozeni J. ,A. Korn~nskehod. t dr_: /rpnřednese~ou a dal kolovati některé mince 
0 mincích se dvěma a vice portrety, ne a,no Jlll e , 
k tomuto thematu se vztahující. 

INHALT. 
FRANTIŠEK CACH: Zur Miinztechnik: der bojischen Regenbogenschiisselchen. 

(Taf. I. und II.) - Der Verfasser beschaftigt sich mít diesen merkwiirdigen Prag;ungen, deren 
Form er durch eine neue, bei der Anfertigung der Schrotlinge beniitzte Munztechnik e·rklar.r. 
Von unseren bisherigen .Kenntnissen liber díe antike Mi.ínztechnik ausgehend beschreibt er d1e 
wahrscheinliche Enrstehungsweise der Regenbogenschlisselchen. Einen guten Stiitzpunkt bíeten 
ihm die auf Hradischt bei Stradonitz gefundenen Tonformen, auf welchen er mikroskopische 
Spuren von Edelmetall entdeckte und die er fur _Formen„ zum Gusse der Miinzschrotlinge 
ha!t. Er untersucht und beglaub1gt d1e Echthe1t d1eser Srucke und rekonstrmert dann den 
g::rnzen Vorgang der Herstellung der Miinzen. Der Autor schliesst seine Ausfiihrun~en mit 
der Erklarung, dass diese zweifellos in Bčihmen entstandenen Miinzen unter den gle1chzem
gen Priigurigen cine selbstandige Gruppe bilden, und ha!t auch ihre Herstellungsart fiir 
heimisch. (S. 5-1 r.) 

KAREL CHAURA: Prager Groschen Wenzels II. aus einem Funde bei Krakau. 
(Taf. III.) Im Jahre 1900, als der 600. Jahn~stag der Reorganisation des bohmischen Miinz.
wesens und der Einfiihrung der Prager Groschen wurde, kam bei Krakau ein Schatz 
aus Tageslicht in welchem sich an 4 kg Prager Groschen befanden. Ausser einer kleinen 
Miinze des ungarischen Konigs Ladislaus Kumanus (Réthy,. Corpus Nr. 344) waren es nur 
Pragér Groschen des bohmischen und polnischen Konigs Wenzels II. (1278-1305), alle 
stempelfrisch, wie wenn síe eben aus der Miinze gekommen waren, ausgenommen die unter 
No. 28-30 bechriebenen Stiicke. Das Gewicht der Groschen: 3"68 g der leichteste, 3·8r g 
der schwerste, Durchschnitt 3'77 4 g. 

Auf S. I 5 folgt die Beschriebung der einzelnen Varianten. No. r und 2 sind dí-: 
altesten Pragungen (mit den Buchstaben A und E nach Abb. I und z auf S. 13). Spatere 
Pragungen haben A ohne den Querstrich, was jedoch nur auf ein Verseben des Stempel
schneiders bei hastiger Arbeit beruht. Solche Versehen sind auch bei anderen Groschen zu 
beobachten, z, B. das Fehlen des·Punktes nach Wenzeslaus oder das Fehlen der Trennungs-
zeichen iiberhaupt 8, 16, 24), fehlerhafte Buchstaben (Nr. 10, II, 'I.I) oder umgekehrtes 
Z (Nr. 23-27). Ínteressant sind Groschen, welche nicht aus der Kuttenberger Miinze 
hervorgegan sind. Es sind die Nr. 28-30. Der erste Groschen Nr. 28 aus gutem Silber ist 
gewiss kein Falschmiinzer-Produkt, bei den zwei iibrigen konnte ihr schlechtes Korn solchen 
Verdacht erwecken. Der Verfasser betrachtet diese Groschen als Beleg eines polnisch-:n Ver
suches die be!iebten Prager Groschen nachzupragen, was aber wegen Mangels an Edelmetall 
nicht gelang. 

Die Groschen Wenzel II. sind die letzten Pragungen der Přemysliden, da der 
namige Sohn \Venzels II. ein Jahr nach dem Tode sines Vaters am 4. August 1306 in 
Olmiitz einem Meuchelmorde unterlegen ist und die Pragung von Mi.inzen mit seinem Namen 
nicht mehr vornehmen konnte. (S. 12-18.) 

EMANUELA NOHEJLOVA: Die Inventare der Miinzstiilten in Prag (1578), Budweis 
(1611) und Joachimstal (1649). :- Den besten Beleg fiir die ortlíchen Verhalmisse der neu
zeitlichen Miinzstatten bieten ihre manchmal sehr seltene Inventare. Drei derselben druckt 
die Verfasserin ab: das bei der Dbernahme durch Tobias Gebhart i. J. r578 verfasste Prager 
zeigt eine grosse, lebendige Miinzstatte. Das Budweiser v. J. 161 r wurde bei der Schliessung 
der Miinzstatte zusammengestellt und beendigt ihre Geschichte. Das Joachimstaler Inventar 
fiihrt zwar eine grosse und lebendige Miinzstatte vor, welche aber im dreissigjahrígen Kríege 
sehr gelitten hat. Durch einen Vergleich mit dem von Em. Lemínger veroffentlichen Kutten
berger Inventar v. J. 1612 erhalten wir ein Bild aller vier Miinzstatten im damaligen Konig
reich Bohmen in der Zeitspanne von 70 Jahren. (S. r9-3r.) 

EMANUEL HAUNER: Die Praemonstratenser Medaillen, Jettone, Marken und Ah· 
zeichen der ehemaligen bohmisch•ma.hrischen Zirk:arie. (Ta!. IV. und V.) Der Ver
fasser gibt den ersten Versuch einer Zusammenstellung und Beschreibung der im Tite! ge
nannten Gegenstande. Sie beziehen sich auf den hl. Norbert und den von ihm begriindeten 
Orden, die Ordensheiligen in Verbindung mit den Landespatronen, díe Ordenskirchen, 
Kloster und · Residenzen, die Ordensglieder, Ereignisse und Feierlichkeíten, Wallfahrtsstatten, 
aber auch auf kirchliche und weltliche Personen und Ereignisse, soweit sie mit dem Praemon
stratenser Urnkreise in Verbindung sind. Aile díese ehernen Denkmale sínd nach den Klostern 
gereiht, welchen sie begriindeterweise zugeteilt werden konnen, wobei die Griindungszeit 
ausschlaggebend ist. Innerhalb dieser Kapitel sind die Stiicke chronologisch angefiihrt und 
genau beschrieben. (S. 32-57.) 

JOSEF DOBRÝ: Die Medaillen der Jubilaumsausstellung 1891, (Ta!. VL-X.) 
Die Allgemeine Landes- und Jubilaums-Ausstellung in Prag J891, die zur Erinnerung an 
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die Erste Gewerbe-Ausste!lung in Prag 1791 veranstaltet wurde, durch ihren Umfang, 
die vortrefflichen Ausstellungsgegenstande unci durch ihren Gesamtaufbau die 
Aufmerksamkeit fast ganz Europas und auch in der Ubersee. An 5000 Austeller wurden 
in den grossen und gefalligen Ausstellungspalasten, vor allem im Industriepalast und in etwa 
130 Einzelpavillonen untergebraucht. Die Gesamtbesucherzahl betrug mehr als zweieinhalb 
Millionen. 

Einen der Hauptbestandteile der Jubilaums-Ausstellung bildete die retrospektive Gruppe 
mít der Abteilung »Gravierkunst,,, d. i. im Grunde eine umfangreiche nu mi s mat i s che 
Ausstellung, die eine systematische Ubersicht der bohmischen Regierungs- und Privatmiinzen 
von der vorgeschíchtlichen Zeit angefangen zum Denar, Groschen, Taler und Dukaten unci 
auch Medaillen verschiedener Zeiten unci Gattungen, Miinzmaschinen und Gerate, Siegel 
u. s. w. vorfiihrte. Teilnehmer an dieser Ausstellung warcn vor allem bekannte Numismatiker 
mit Eduard Fiala an der Spitze. 

Wahrend der Dauer der Jubilaumsausstellung wurde eine grosse Anzahl von verschie
denen Medaillen gepragt, an deren Entwiirfen mehrere 
waren, u. zw. r. offizielle Medaillen, d. s. Verdienstmedaíllen als und Mitarbeiter
Pramien, 2. Medaillen zur Feier und Erinnerung an den Besuch des Ausstellungs-Prot„ktors 
des Kaisers unci Konigs Franz Josefs I., 3. Austellungs-Erinnerungsmedaillen, u. zw. a) solche, 
die einzelne Unternehmer pragten und in der Ausstellung verkauf.en liessen, b) Medaillen zur 
Erinnerung an verschiedene aussernrdentliche Bauten und Ausstellungsunternehmungen, wie 
Tagungen, Feste u. dg!., und endlich + Reklame-Medaillen und Jettons einzelner Aussteller. 
Im Ganzen gab es an 80 Medaillengattungen und wenn man das Metall unci die Farbung 
beriicksichtigt, an 130 verschiedene Medaillen, eine Anzahl, die bis dahin noch bei keinem 
ahnlichen Unternehmen erreicht wurde. Die Medaillen wurden in dem vorliegenden Aufsatze 
<las erstenmal fast ausnahmslos genau beschrieben und zum Teil auch abgebildet. 

Die Jubilaumsausstellung im Ganzen und daher auch numismatische Gruppe er-
reichte vollstandig den erstrebten, allseitigen Eifolg. (S. 

RICHARD HORNA: Verzeichnis der kleineren Plastik Bohumil Kafkas. (Taf. XI.} 
Das Verzeichnis enthalt einen Teil des Lebenswerkes des bekannten, am 24. November 

1942 verstorbenen bohmischen Bildhauers Prof. Bohumil Kafka, und zwar Plaketten und 
Medaillen, welche der Genannte in d. J. 1896-1941 hat. Prof. Kafka ist i. J. 1878 
in Nová Paka (Neupaka) geboren und studierte in (Horschitz), Prag und in Paris. 
ln der letzten Zeii; war er der Professor der Bildhauerei an der Akademie der bildenden 
Kiinste in Prag. Neben den im Verzeichnisse angefiihrten kleineren Arbeiten ist Prof. Kafka 
auch Ator von vielen grossen Plastíken. Er gehort zu den bedeutendsten bohmischen Bild
hauem. (S. 81-88.) 

Funde . 
. Litteratur 

P ersonalnachrichten 
Sitzungsberichte der Tschechischen Numismatischen Gesellschaft 

Seite 
89-94 
95-96 

97-99 
100-104 

Schríftleitung: Dr. G. Skalský und Dr. Em. Nohejlo-vá, Prag II., Landesmuseum. 
Administration: F. Kraumann, Prag I., Zeltnergasse 33. 

Abonnement: K 50.-. 

Numismatický Časopis 1942. I. 

2 

4 

5 

9 7 8 

IO 
Fot. Frant. Tvrz, Praha. 



Numismatický časopis 1942. 

• 12 

14 

• 
. 

. 
. 

. 

Fot. Frant. T vrz, Praha. 

JI a 

11. 

JI b 

13 

JI C 

15 

• .. •·-,-... · ···:·· r ..,;,.~ 
;;'"f: · . 

: 

16 . ' ·. 

CMS



Numismatický časopis 1942. III. 

2 3 

4 5 26 

28 29 30 

Fot. Frant. Tvrz, Praha. 



Numismatický časopis 194.1. . IV, 

78 78 

Il l 

Fot. Frant. T vrz, Praha. 



Numismatický Časopis 1942. 

23 

29 

Fot. Frant. Tvrz, Praha. 

22 

v. 

16 

23 

29 



VI. 
Numismatický časopis 1942. 

21 21 

Fot. Frant. T vr7, Praha. 



Numismatický časo . p1s 1942. 

77 

Fot. hant T . vrz, Praha 

VII . 

58 73, 75, 77 



Numismatický časopis 1942. VIII. 

(. 

82 82 

66 

83 83 

66 

60 60 

6i 

'tí't 95 63 

Fot. Prant. Tvrz, Praha. 



Numismatický časopis 1942. IX. 

~ 

105 

~

·C--C~\~%;;, 

.. . 

•', ;_I ~1,° 

r, a: 
' !i~~f .. ',, 't1:,,. ·~;j 

·:; 'I\ ."fl'~-t. 1/'' .. • } I/., . >7.J 
JJ!:t& .. ''. /,~~Á 

! :: ~: • -. •' 

105 

79 

96 98 

107 
88 

107 

84 84 

97 90 
97 

JOO 91 JOO 

Fot. Frant. Tvrz, Praha. 



Numismatický Časopis 1942. 

108 110 

]06 

124 

127 

112 - 113 

I J 7 
pozn. I6 

Fot. Frant. Tvrz, Praha. 

X. 

r/. • C 

7. · .- . /' 
/ ,_., ;; / · 

1• . ...,, í-:-:: .,,., .. ~ 
'' _1\'."' .. ·_ r"- I . .- -~·? . . 
. -;,.· ·.t ~· ..( ,.__ h 

·./ - :": .A 
' - ~ -- ; ~ 

1 25 

106 

126 127 

12/l 



Numismatický Časopis 1942. XI. 

50 

48 
54 

34 14 

Fot. Fr?.nt. Tvrz, Praha 

CMS

CMS

CMS




