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Věnováno docentu dr' Gustavu Skalskému. 

Každý nález mi.ncí je ve své celistvosti významnou historickou památkou. >1<) 

Nejenže přináší nový v,zácný mincovní materiál a rozšiřuje znalosti numismac 
tické, nýbrž je i v nejširším slova smyslu pramenem historickým, neboť nás 
seznamuje se starými peněžními soustavami, organisací mincovnictví, finanč
ní politikou panovníků a tím s hospodářskou situací států.") Již r. 1878 na
psal Josef Smolík v Památkách archeologických, že každé rozumné bádání 
numismatické musí od nálezů mincí vyjÍt.z) Získáme-li však nález, který nám 
slibuje vrhnout něco světla na nejstarší úsek našich historických dějin," na 
údobí, které nám skrovné písemné prameny objasňují jen spoře a s určitého 
hlediska, tehdy si přirozeně uvědomíme jeho mimořádnou důležitost a sou
časně i povinnost, zpracovat tento nález úměrně jeho významu. 

Takovým nálezem, který si plně zaslouží všestranného zevrubného zhodno
cení je i nález, který bude předmětem našich úvah _ nález mincí z prvé pol. 
12. 'století v Hodousicích u Nýrska. Známe sice z Cech několik podobných 
"pokladů", ukrytých do země v prvých desetiletích 12. století, o kterých se 
nám dochovaly zprávy jistě cenné, ale velmi skrovné a zhusta nepřesné, vy
žadující mnohdy značnou dávku kritiky, aby se staly vskutku hodnotnými 
pro studium. Tento stav pochopíme, uvědomíme-li si, že nálezy mincí bývají 
odkryty toliko náhodně a že velmi často neuvědomělost a mnohdy hrabivost 
nálezců vedla k jejich rozchvácení a tím i znehodnocení pro vědecké zpra· 
cování. . 
Můžeme směle říci, že dosud žádný nález z prvé poloviny 12. století nemohl 

být prostudován jako celek za tak příznivých okolností jako tento. Rozsahem, 
časovou příbuzností a tím i významem pro poznání českého mincovnictví 
konce 11. a prvé pol. 12. stol. vyrovná se mu toliko nált:)~~~pický, vykopaný 
r. 1887 na poli u vsi Senic v okrese poděbradském,a) neboť tento nález unikl 
rovněž zkáze a dostal se do rukou zkušeného numismatika Eduarda Fialy, 

") Tato práce byla připravována jako pocta p. doc, dr Gustavu Skalskému k šede
sátým narozeninám. Základní problémy českého mincovnictví 11. a 12. stoleU, které vy
vstaly až během v:iastního zpracování nálezu,zdržely její dokončení tak, žepřipi
suji práci opožděně. Nemohu vsak nevepsati hned vedle tohoto věnování do čela uctivý 
a upřímný dík své druhé učitelce numismatiky, pL dr Emanuele Noh e jl ó v é - Pr á
t o v é, jejímuž vlídnémupoehopení, obětavé pomoci a mnohdy i velkému sel:Jezapřéní 
vděčím dokončeni této práce. . ' 

1) GUSit'av S k a I 's k ý, O nálezech, Numismatický časopis čsl. I. (1925), str. 11; 
týž, O nálezech mincí, II. numismatický dopis NoSCsL ze 14, VI, 1944, str. 1 n.;· Em, 
Noh e j 10 V' á - P r á t o v á, Zákonitost nálee,ů mincí, Numismatické listy VI. ·1951 
C. 5, str. 85 n. 

2) Jos. S m o I í k, O nálezech, Památky archeologické XI. 1878--1881, str. 99. 
3) Eduard F i a la, Senitzer Miinzfund, Numismatische Zeitschrift xix. 1887, str. 

295 n., tab. VIII.; Jt: Ý Ž, Nález senický, Památky archeologické a místopisné XIV., 
1887 str . 197 n.; týž, České denáry, Praha 1895, str. 185. 
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jehož popis tohoto nálezu, i když nesplňuje ani zdaleka požad:l.Vky, které si 
klademe na zpracování nálezu z denárového údobí, byl přece z1tÍm nejlep
ším a nejúplnějším zhodnocením nálezu mincí z časového úseku, jenž bude 
podroben naším llVahám. Nález senický, čítající asi 1000 denárů, převyšuje 
sice hodousický nález počtem nálezových kusů takřka dvojnásobně, ale vý
znamem jsou si oba nálezy rovny, neboť zatím co senický nález seznámil nás 
s mincemi toliko českými, důležitou složkou nálezu hodousického jsou mince 
cizí a jejich význam pro poznání hospodářských a kulturních vlivů jihoně-
meckých na našem území ve století si ještě blíž'e osvětlíme. 

Oba nálezy, hodousický a senický se však vzájemně dobře doplňují. Nález 
senický byl ukryt do země jen o několik málo let později než nález hodou
sický, struktura obou nálezů se proto od sebe poněkud odlišuje a tyto, někdy 
velmi jemné rozdíly ve složení obou nálezů nám prozrazují mnoho o chrono-
logii jednotlivých typů mincí této doby. . . 

Náležitá jasnost v časové posloupnosti vzniku mincí je základem každých 
hlubších peněžně-historických úvah. A právě po této stránce vysvitne nám při 
prostém srovnávání charakteru obou nálezů, senického a hodousického, 
tak bohatá řada nových poznatků, že nás přivádí nakonec na myšlenku, ne" 
dostihly-li nálezem hodousickým naše znalosti aspoň určitého úseku román· 
ského mincovnictví takového stupně, který by umožňoval přikročit k pokusu 
O hlubší proniknutí k peněžně-historickému obrazu této doby. 

. Výsledkem takového pokusu je tato práce. Jejím podkladem je sice zhod
nocení hodousického nálezu, ten je však jen východiskem úvah. Závěry vy
plývají ze synthesy veškerého materiálu se vztahem k naší otázce, který se 
mi podařilo soustředit. Především z velkého materiá,lu 'nálezového, roztříště· 
ného dosud v řadě popisů nálezů, zpracovaných mnohdy podle vzájemně od
lišných kriterií, dále z materiálu, získaného pomocí chemických analys denárů 
a jejich metrologických skutečností, z pramenů písemných a konečně 
z hojné, především monografické literatury jak ryze numísmatické, tak 
obecně historické. 

Dějinný úsek našich úvah je rovněž zhruba vymezen časovým rozsahem 
hodousického nálezu. Jelikož však hodousický nález nepojímáme v celé práci 
isolovaně, ale vždy v souvislosti s řadou příbuzných nálezů dalších, vlastní 
úvahy nezačneme od konce vlády Vratislava II., jehož královské denáry jsou 
nejstaršími ražbami hodousického nálezu, ale posuneme jé do doby starší, 
až do poloviny 11. století, k významnému peněžně-historickému mezníku, dac

• 

nému měnovou reformou Břetislava I. asi r. 1050. Od tohoto ldata, jež při
neslo do české mincovní soustavy základní změny měnové, budeme sledovat 
vývoj českého mincovnictví a peněžní situaci českého státu až k r. 1125, t. j. 
do konce vlády knížete Vladislava I., jehož mince jsou nejmladšími ražbami 
hodousického nálezu. 

Bude tudíž podroben našim úvahám časový úsek asi 75 let. Je to doba 
délkou odpovídající lidskému životu. A nelze přehlédnout, že léta 1050-1125 
'takřka přesně odpovídají létům života kronikáře Kosmy, autora nejstaršího 
čel3kého. dějepisu (* asi r. 1045, t r. 1125). Je tedy třeba, abychom zdůraz
nili, že ona část Kosmova díla,jež obsahuje vypravování se záznamy, o tom, 
90 sám zažil nebo slyšel od očitých svědků, je historickým podkladem tohoto 
zpracování a naproti tomu naše práce je pokusem o nástin peněžně-historic
kého pozadí nejcennějších částí Kosmovy Kroniky. 
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I. 

Nálezové okolností. 

N álezové okolnosti. Další osttdy nálezu. Přehled jeho obsahu. Pozoru
hodné místo jeho objevu. Jeho význam pro stud'ium starých obchodních 
cest. Byl asi majetkem cizího obchodníka. . 

Na jaře r. 1931 kopal Josef Fleischmann, domkář ve vsi Hodousicích 
. u Nýrska (.;>kres Klat?vy) základl pro stavbu nového domku (nyní čp. 121). 
D~e 15 .. kvetna nara'Zll v nepatrne hloubce, asi 4 cm pod povrchem na malou 
hlm~n~u nádobku, ve které byly v plátěném sáčku do sloupečků ~yrovnané 
a medenkou pokryté stříbrné mince. O nálezu zvěděl říd. učitel Josef Blau a 
UPvozor1;il na něj správu M~stského musea dr K. Hostaše v Klatovech (tehdy 
Mestske museum pro vlastlvědu Klatovska), jež jeho prostřednictvím zakou
pilo nál~~ vI!ro .~~é sbírk~. '!'ak byl zachráněn pro vědecké studium významný 
"poklad clta]ICI 564 mmCI z konce 11. a prve poloviny 12. stol., 495 denárů 
českých a 69 širokých feniků jihoněmeckých. 

V pracovně klatovského musea byly tyto mince zhruba určeny tehdejším 
ředitelem musea Františkem Pláničkou, který o ních sepsal krátkou nálezovou 
zprávu.4

) Později byly zaslány k vědeckému zhodnocení do Národního museR 
:; P;aze. Vý~ledkem pr~ce numisma!i~kého oddělení Národního musea, přeru:
sene okupaCI, kdy se nález znovu vrahl do Klatov, je tato práce.5 ) 

Přehlédněme stručně obsah hodousického nálezu. Z kusú mincí bylo 
jak jsem již uvedl, 495 denárů českých knížat: 

Vratislava n. (1061-1092) 
typu F. LX. lOB) 

Břetislava n. (1092-1100) 
typu F. X. 20 
typu F. X. 21 
typu F. X. 22 

Bořivoje II. (1100-1107, 1109-1110, 1118-1120) 
typu F. X. 23 
typu F. X. 26 
typu F. X. 28 
typu F. XI. 1 
typu F. XI. 3 

2 kusy 

2 kasy 
26 kusů 

2 kusy 

5 kusů 
127 kusů 

4 kusy 
120 kusů 

9 kusů 

, >") Vedle ~ lán i č k o v y ruk~1?isné zprávy upozoriíuji na přehled obsahu tohoto 
nalezu od Rlcharda G u ber a, Munzfund Holletitz (Der MUnzsamnrl-er IV. 1931 Č 47 
~11] ,s~r: ~6), jenž však neby~ o nálezu přesně informován. Zmiňuje se jen o jeho 
c,:ske ,ca~b, 'a ~emá v?bec vedomosti o jeho jihoněmeckém obsahu. Z obou těchto 
pre.dbe.ž!;Ylch zprav vysvltá, že hodousický nález pravděpodobně původně čítal 565 mincí 
~. J o Jednu minci. více ~ež -činí nynějŠí počet nálezových kusú. Během dvaceti let: 
Jez uplynuly o.d ?bJevu nalezu, se původní počet podile všech okolností o jeden denár 
z~edUkoval. lI:'Ime1, kterou postrádáme, je 'patrně (podl'e nikoliv docela přesnéhóPlá
mčkova SOurpl.SU) Sv~toplukÚiv denár F. XII. 16 (Plánička uvádí 8'5 minci tohoto typu, 
v naŠem pOplSU zabyvamese jen 84 kusy), 

5) Vyslovuji dík paní Miladě Šle is o v é, ředitelce Městského musea Dr K. Hostaše 
v Klatovech za proptljčem hodousiekého nálezu. 

6) Eduard Fial a, České denáry, Praha 1895, tabulka IX. č. 10. Dále vždy Fiala 
IX 10 nebo jen F. IX. 10. 



typu F. XI. 4 
typu F. XI. 5 
typu F. XI. 6 
typu F. XI. 7 

Svatopluka (1107-1109) 
typu F. XII. 16 
typu F. XII. 17 
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Vladislava 1. (1110-1117, 1120-1125) 
typu F. XV. 10 
typu F. XV. 15 
typu F. XV. 18 

Nález dále obsahoval 69 mincí dzÍch: 
Jindřich II. (1002-1034, císařem od r. 1014), denár augs

burský typu Dbg7
) 1032a 

Široké· feniky jihoněmecké 

14 kusů 
8 kusů 
3 kusy 
1 kus 

84 kusů 
67 kusů 

19 kusů 
1 kus 
1 kus 

1 kus 
68 klisú 

Jak svědčí nejmladší mince tohoto nálezu, české denáry knížete Vladisla·. 
va J. (1110-1117, 1120-1125), byl nález ukryt do země někdy v prvé po
lovině 12. století. Tato skutečnost nám zatím postačuje (o přesné určení do
by zakopání nálezu se pokusíme na jiném místě), abychom již z pouhých 
nálezových okolností tohoto "pokladu", jež jsou nám známy, vyvodili důle-
žité poznatky. . 

Místo nálezu, ves Hodousice, položená .asi 3 km západně od Nýrska, leŽÍ 
na samém úpatí hlavního masivu šumavského pohoří, na místě vzdáleném 
pouhých 8 km od bavorských hranic. Zdálo by se, že v prvé polovině 12. sto
letí, v době zakopáni nálezu do země, muselo zde jít o krajinu takřka panen
skou, lidskou rukou nedotčenou, jež ležíc v samém srdci neprostupného terÍ
toria Královského hvozdu byla tímto sevřena do~onale. Takový názor nám do 

\ značné míry potvrzuje skutečnost, že vznik samotných Klatov, nejbližšího a 
největšího střediska této krajiny, můžeme položit - a to jeho primitivní po
čátky jako nehrazené trhové vsi - teprve do druhé poloviny 12. století. Ale 
ačkoliv jsou Klatovy vzdáleny od Hodousic, místa nálezu mincí, o dobrých 20 

. km nÍŽe do vnitrozemí, v krajině, kde vliv Královského hvozdu již nepochybne 
dozníval, nasvědč\lje jejich jméno, odvozované od klátů, pařezů zbylých po 
vykácených stromech, že ještě Klatovy vznikaly na půdě mýceného lesa.

S
) 

Prvou historickou zprávu o trhové vsi Klatovech máme až z r. 1253,9) nej
starší zprávu o Hodousicích, místu nálezu mincí z r. 1379, kdy jsou připo-
mínány jako zboží bratří Oldřicha a Benedy z Račova a Javora.lO

) . 

Všechny okolnosti tudíž nasvědčují, že ve 12. století česká kolonisace ne
postoupila jižněji Klatov. Víme však, že již tehdy protínalo šumavský hvozd 
několik cest, důležitých to spojek nejen obchodu českého a bavorského, ný
brž i kultury. Vedle obchodníkú z Pasova se soum3.ry s nákladem soli z alpské 
solné komory putovali tudy do Čech mniši s produkty bavorských klášterů-

Hernnann Dan n e n ber g. Die deutschen Miinzen, der sachsischen und fran
Kaiserzeit, I.jIV., Berlin 1876-05. 

8) Jindřich Va n Č II r a, Dějiny někdejšího. královského města Klatov,. 1. sv. 1.. Kla-
1927, str. 40. 
Van č.u r a,1. c.,str. 46.· . 
Podle Plá nič k o v y rukopisné zprávy o hodousiekém nálezu. 
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litliq.{ickými knihami. Ze zemských stezek byla místu nálezu nejbližšÍanej
známější stará stezka t. řeč. domažlická, jež vedla průsmykem domažlický.tn; 
na KoubuY) Vedle této víme.z doby mladší v této krajině o existenci několi
k~ ?e~t ~alšíc~, na I?ř. stezky~ ve~oucí prús:uykem všerubským, ale skrovné 
hlstorlCke zpravy nam neosvetlU]l, do ktere doby možno položit počátek a 
rozsah jejich užívánÍ. 

~. ~álezu minc} n~ ;nístě dnešních Hodousic, ukrytého do země v prvé po
lovme 12. sto1eb muzeme proto vyvozovat závěrem, že rovněž Hodousicemi 
procházela ve 12. století některá ze starých zemských stezek. Podle Pláničky 
vedla tudy tato cesta pravděpodobně na Nýrsko směrem ke Sv. Kateřině a do 
bavorských Nových Kostelú a odtud na Rezno. 

?'ID:,se nález hodoJsický ~adí k výzma;:nné skupině dokladů, které nám po· 
n;~haJl sled?vat .sI?er

y 

staryc,hobchodmch cest. Obavy obchodníků, putují
Clen po cestach, JeJlchz bezpecnost nebyla primitivním státním aparátem této 
c10py z~bezp~čena, byl~ to~iž Jednou z nej~astějších příčin ukrytí nálezu do ze
me. N~z(~r, z,e hodous~ckY,n~lez mohl byt majetkem obchodníka, podporuje 
d? znac~e ~lry sku,tecnos1:, ze I?od~t~tnou část nálezu tvoří mince cizí, jiho
nemecke razby. Z teto okolnosÍl muzeme vyvozovat, že šlo o obchodníka ci
zího, který se po prodeji svého zboží v Čechách vracel zpět do Bavor se získa
nými českým~ denáry. a odnášel si domú zbytek svých vlastních domácích 
mincí, J.e~ do Cech

v 
~ice,přine3:.1:.ale nepoužil. Tent? obéhodník, abychom úvahu 

dokonclh, byl z lle]akych prlC1l1, snad z. obav pred přepadením donucen při 
přechodu pohraničního hvozdu ukrýt svůj majetek do země aby si jej z dů' 
vodů· I?ro nás docela neznámých již nikdy více nevyzvedl. l2

) 

To Je ted}: k~ncepc5: ~odl~ méh? sou~u docela přijatelná. Snad někdy v bu
doucnu dalsI nalez UC1l11 eXIstencI stare obchodní cesty v této krajině nepo~ 
chybnou. 

Tolik nám prozrazuJ'í pouhé nálezové okolnosti hodousicke'ho kl d " "po· a u . 

II. 

Přehled politických dějin českých v druhé polovině 
11. a p rv é poL 1 2. s to!. 

l(osmo~ja K~onika ~esk~. D~Ueži~ost znalosti genealogických skutečnosti 
p:o:zum~~r:!at~ku. ,M~nGe JSou pratnenem politických dějin. Přehledpoli~ 
twkych deJtn ceskych v ~. pol. U.a 1. pol. 12. století. 

~storickýv rá;nec. hO~0l:lsiSkého. nálezu osvětluje nám dílo Kosmy, děkana. 
kaprLUl}' pr~zske, s ]ehoz Jmenem JSou nerozlučně spjaty naše vědomosti o roc 
~an,skycr: ~e~háoch. Tent<; učený muž tuto dobu sám prožil a .po vzoru staro
vekych de]eplSCU zachybl ve své latinsky psané Kronice českéY) 

ll) Vančura, 1. C., ·str. 3 . 
• ~2) P.l á nič k a ve své. zprá,:,ě nadhazu)e ještě otázku, neoznačuje-li naleziště de

narů ~lst?,. kde s,tála stara celmee. Na lmstech, kde byl nález· odkryt byló prý· mož
no, pn vykopu základů pro novostavbu, spatřit tmavou vrstvu ze~ě kvadrátního 
tvar~: To by ukazovalo, že zde byly zaJ~oženytrámy nějakého stavení. Správně však 
Pl;:llcka.kio~statul":' . že .z ojedqněl,ého nálezu nelze vyvozova,t obšírné závěry. 

) Nellepsím kr1tlckym. vydámm Kosmovy Kroniky, opaJtřené rejstří:kem je Ber
tolda. Br e t h 0.1 ze Cosmae Pragensis ChronÍca Boemorum v MGR. Nov~ Seríes' 
Tomus Berlln 1~~~; zastaralé je če'ské J. ID m 1 e raa V. V. Tom k ~ 

H
v FRd ~ deJm . Praha poslední český překlad je od Karla 

r ln y, Kosmova kromka 1947. 
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Kosmas se narodil asi r. 1045 a zemřel 21. října 1125. Prožil tak asi osm
desát lel v románském prostředí. Před jeho zraky měnila se struktura teh
dejšíspolečnosti, jeho oči viděly přijít a odejít osm různých panovníku z rodu 
Přemyslova, viděly zánik předních rodu českých, slávu a povznesení, ale i hlu
boké ponížení mladéhó českého státu. Byl svědkem dravého rozvoje ranného 
feudálního řádu. 

Kosmova Kronika je všestranným pramenem poučenÍ. Přistupujeme k ní 
s náležitým kritickým aparátem a čerpáme z ní poznání dějin politických prá
ve tak. jako hospodářských asociálních, přijímáme z ní poznatky topogra
fické i ethnografické, údaje diplomatické, sfragistické a numismatické, prostě 
tu ve větší, tu v menší míře vše, co nám pomáhá vysvětlit život románského 
člověka jako bytosti sociálDí. 

Jak je však přirozené každému starému zpracování dějin, vytvořil Kosmas, 
autor nejstaršího českého dějepisu, ze svého díla především velkou genealo
gii vládnoucí třídy. Je to právě numismatika, pro kterou má náležitá jas
nost složitých dynastických poměrú této doby velký význam, neboť jmé
no pána mince, vládnoucího knížete nadaného mincovním právem, které na 
denárech čteme, je podkladem pro stanovení časové posloupnosti mincí a 
tím základem dalších úvah. Numismatika však nejen přijímá známé genealo
gické výsledky, ale především je ověřuje a rozšiřuje. Tím i její význam pro 
poznání politických dějin naší vlasti je prvořadý a jíž mnohokráte osvědčený. 
Chceme-li zde do jisté míry osvětlit dynastické poměry a politickou situaci 
českého státu v druhé polovině ll. a v prvé polovině 12. století, nakolik je 
nám toho třeba k dalším úvahám, můžeme si skutečnost významu mincí jako 
hmotného pramene pro poznání politických dějin ověřit hned s počátku ně
kolika příklady. 

Politický význam, kterého si vydobyl mladý český stát během 10. věku, 
byl, jak známo, narušen za slabých nástupcú knížete Boleslava II., jednak 
v důsledku rozbrojú mezi příslušníky vládnoucího rodu Přemyslova, jednak 
jako následek upevnění a povznesení politické moci sous-edního státu polského 
a uherského, jejichž zdravá expanse několikrát pronikavě zasáhla do osudů 
českých. Nápravu těchto poměrů přinesla teprve vláda knížete Břetislava I. 
(1034-1055). V řadě jeho činu vidíme jasnou snahu o výstavbu silné evrop
ské politické po sice svého rodu a státu. Historické badání od doby Václava 
Novotného nepřiznávalo jeho vladařským činům charakteru, který z něj 
činí dědice politického programu Piastovce Boleslava Chrabrého. K opravě 
starších názorů přispěly však výsledky studia numismatickéhů. Jsme vzdá
leni toho, abychom hledali hlubší význam Břetislavova velkého tažení do Pol
ska v r. 1039 Jen v pohnutkách loupeživého vedení války. Kdyby cílem Břeti
slavova polského tažení byl jen krátkodobý vpád na sousední území za kořistí, 
jak bychom si mohli vysvětlit skutečnost, že na pleněném polském území do
chází k hojné ražbě nového oběživa, denárů se jménem českého knížete Bře
tislava na líci a jeho předního dvořana Všebora na rubu?! Plány Břetisla
vovy s nově získaným územím sahaly nepochybně do daleké budoucnosti, 
razil-li na opanovaném území vlastní minci. Jak dokazujeSkalský,H) který 
ve jméně Všeborově 'na polském typu Břetislavových mincí vidí jméno Břeti· 
slavovamístodržitele nad nově získanými krajinami, nebyla Břetislavova pol
ská výprava jen tažením kořistným, jehož snad jediným vyšším cílem bylo 
získání těla sv. Vojtěcha a dobytí Slezska a Krakovska. Plán Břetislavúv byl 

H) Gustav S ka I s k Výprava Břetislava I. do Polska a její význam, zvl. otisk 
z Národního musea roč. CXIIT. (1939) str. 12 n. 
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totožný S někdejším plánem Boleslava Chrabrého vytvořit spojením říše 
české a polské velký slovanský státní útvar jako protiváhu říše německé. 

Tyto snahy Břetislava J. docházejí však výrazu i v další okolnosti, znovu 
mincemi ověřované. Ve studii o počátcích mincovnictví na Moravě15 ) pokusil 
jsem se o rehabilitaci Fialou kdysi zavrženého denáru se jménem sv. Klimen;. 
ta. Skutečnost, že se na Břetislavových mincích objevuje jméno sv. Klimenta, 
po staletí spojované se jmény slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 
a nerozlučně spjaté se slovanskou liturgií, utvrzuje nás v názoru, . otázka 
rozsahu Břetislavových snah o přilnutí českého státu k církvi slovanské snah 
jinak dostatečně dokumentovaných Břetislavovou účastí při založení siovan
ského kláštera Sázavského, je dosud živou a zaslouží nového zhodnocenÍ. 

Pro silnou Břetislavovu vládu jsou charakteristické činy o které se pokusil 
málokterý z jeho předchudců. Když r. 1040 zemřel v říši' císař Konrád, ne
ucházel se Břetislav o "potvrzení" svého důstojenstvÍ od Konrádova nástupce 
.Jindřicha III. Snažil se tak předejít říšskému plánu uvést Čechy do dalších 
závislostí lenního poměru. Válka, která z jeho poměru k říši vzešla, púvodně 
šťastně vedená, skončila sice Břetislavovou porážkou a obnovením manské 
závislosti, ale Břetislav dal svým činem důkaz o své síle kterou skutečně měl. 
Celkově múžeme o významu Břetislavovy vlády směle ří~i, že byť většina jeho 
ve}kolepých plánů nedošla svého uskutečnění, nabývá pod jeho vládou český 
stat v Cechách a Moravě nového pevného jádra a politické posice. • 

Snahy o povznesení moci svého rodu odrážejí se i v činech synů a nástupců 
Břetislavových, knížat Spytihněva II. (1054-1061) a Vratislava II. (1061-
1092). Vláda Spytihněvova, beztak krátká a navíc vyplněná v prvých letech 
Spytihněvova panování rozmíškami s vlastními bratry, nepřinesla arciť v tom
to směru ještě valného pokroku. Získání biskupských odznaků a to 
práva nošení mitry při slavnostních příležitostech, kterého se Spytihněvovi 
dostalo r. 1060 od papeže, bylo sice formálněspoj~no s přijetím lenní svrcho
vanosti kurie papežské, ale ve skutečnosti poměr Cech k říši zůstal nezměněn. 
Teprve za vlády Vratislavovy dostalo se Přemyslovcúm vyznamenání, které 
as~oň na krátký čas u~ojilo jejich d~vné tužby. Vratislav II. získal jako prvý 
sveho r~du r. 1086 kralovský titul. Uspěšná Vratislavova politika, spočívající 
ve velmI vydatné pomoci římskému císaři Jindřichu IV. v jeho boji s pape
žem o investituru a v šarvátkách s odbojnými vévody, přinesla tak své ovoce. 
Se ,získáním důstojenstvÍ královského nedoznal sice znovu poměr Čech k říši 
podstatných změn, přece však spolu s Vratislavovým titulem dostalo se čes
kému státu formálního uznání jeho nadřazenosti nad ostatními říšskými vé. 
vodstvími a posilnění jeho politické posice. 
v Už s~lonek Vratislavovy vlády je ve znamení pronikavých rozporů mezi 
cleny Premyslova rodu, rozporů, které pak za Vratislavových nástupců :m1ě
ni1y se v prudké vření uvnitř státu. Vratislavovým nástupcem stal se poslední 
žijící syn Břetislava I., kdysi moravský údělný kníže Konrád. S osobouVra
tislavovou ,zanikl i královský titul českého panovníka a Konrád dosedl znovu 
na ,s:,olec knížecÍ. U,mírá v~~~ ještě k~nsem téhož roku, kdy se ujal vlády, 
v .zaťlr. 1092. Konrada vyslrl:dal na trune prvorozený syn Vratislavův Břeti
slav II. (1092--1100). Dokázal sice prosadit své zahraniční politické cíle, jež 
směřovaly k donucení Poláků, aby uznali české nároky ve Slezsku, ale svou 
vnitřní dynastickou politikou přispěl vydatnou hřivnou k porušení klidu v ze
mi. Z příčin, podle všeho zcela osobních, prosadil za cenu ponížení politické 

15) Payel R a do měr s k ý, Počátky mincovnictVÍ na Moravě, Numismatické listy 
IV. 1949, Č. 4/5, str. 70 n. 
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svrchovanosti české říšského uznání svého bratra Boři~oje fII.) za svého,?u
doucího nástupce a obešel tím nároky Oldřicha Brnenskeho. syna kl1lzete 
Konráda na český knížeCÍ stolec. . . . y , 

Když ~eBořivoj II. ujal r. 1100 vlády, měl sice .za sebou. Op~rL:. zahral1lcvnl, 

-a,leproti sobě silnou oposici vnitrostátní. po~áz~l.sICe zap,ud~t ~ldncha Brn:n
ského; když se tento S ozbrojenou mOCI p~i9la~ll se Syy~l naro~y na trun, 
prokázal však dokonalou 'neschopn~st při resem proble:;nupol~~y~h a musel 
nakonec r.1107 utéci ;bez boje z Cech a ponechat -:la?-u,kmzetI,volomouc
kému Svatoplukovi, vnuku Břetislava J. a ,s~nu l:~elneh~o kI:.lZete ?ty. 
Ani vláda Svatoplukova neměla dlouhého ~rvar;l. ~mze obl:beny u ,voJska,.; 

. jehož přízeň si! zajistil bojovnými číny protI Polak~m a U~rum, ~y~. uk!adne 
zavražděn v září r. 1109, snad ze msty některeho Vrsovce, JeJlchz rod 
před rokem takřka vyhladil. , , . 

Rozhárané poměry' byly pro německého císaře vítanou zamlr;kou k Jeh~ 
častým 'zásahům do vnitřních záležitostí českých, cennou zbram ~ <:slab~m 
politické '. po sice českého státu a rovnJž y~ydatr:,ým. pra~enem ruskt;. ,Pře~ 
myslovCi zápo'lící1o trůn, se v této dobe prImo predst;h~Jl v d~anc:ova:ll sve 
země, aby se českým stříbrem domohli císař?va uzn~m. ,~1~ ,1 bOJ.,?vm sou
sedé, Poláci a Uhři, hledí využít doby zmatku, aby Sl zaJlSt~h } pre:uysloy
ské državě svůj vliv. Tak se stalo i po smrti Svatoplukove, ~e bOJ 10 trun 
mezi navrátivšÍm se Bořivojem a jeho mladším bratre;n yla~lslavem ::-rov~ 
nal teprve zásah \císaře Jindřicha, jenž st~nul se s.vym1 vOJsk~ n,a ceyske 
půdě, uvěznil Bořivoje a rozhodl ve prospech VladIslava, ktery Sl ovsem 
musel koupit trůn hřivnami dobrého stříbra. y.' 

Uplynulo pak sedln klidn~jš~ch. let, okt~rých, Vladislav I .. vyuzil ke. SIDlru 
se svými domácími i .zahramcmml odpurcl. Sve snahy P?, kl~~u v zem! koru
noval pak r. 1117 významným ~kutkem., Vzdal, se .v ~Or1voJu~ prospesh do
brovolně trlu1U a spokojil ~~ vl.adou ~ Zalab;;kem l~~::U. Nezna:ne dobre po~ 
hnutek tohoto činu a rovnez nam neJs~u znam'ybhzsl okol~9st; o tom, proc 
byl. již r. 1120 Bořivoj II. znovu sehnan Vladlslave:n ~ kl1lZecII:0 stol~e. J: 
však jisto, že se Vladislav proslavil r. 1117 ge3't~m, ~akY1;1 rO,d P;emysluv m
kdy neoplýval. V posledních pěti letech konecneho udobl. sve vlady, (~1?0-
1125) byl Vladislav nucen znovu, ~r:ovnáv~t vrozr:?ry meZI rrora;~kyml ~leny 
svého rodu, mezi kterýmisi zvlaste odboJne po~rnal m~ady ~nezlC Sobeslav, 
jenž také se stal jako Soběslav,!. r. 11~5 Vladlsl~vovym. nB:stu~ceI:?'., _ 
. Tím jsme si osvětlili genealogu rodu Premy~l.?vcU. ~ak?hk ~e n~m J;Jl zn~ 
losti třeba k dalším úvahám a povšimli si roynez P?htlcke pOSlCe ceskeho sta
tu, pokud její utváření spočívalo v rukou vladnoumho rodu. 

m. 
Po p i s h od o u s i c k é hon á 1 e z u. 

Dvě složky nálezu hod-ousického. část če8k~ ~ ,č~t cizí .. K!1'"žd~ ~~ža~uje 
speciálního pojednání. Kr~te~iurn popisu; čes ke ?a:s~~' . Pop~ ceske ca~t~~o: 
dousického nálezu. - Srnermce poptSU bavorslw cast~. Pop'ts bavorske castL 

".hodousického nálezu. 

Jak jsme již uvedli, sestává nález hodousický !e d~~u slo~ek, jež ?e od s~
be liší nejen po stránce vnější a obsahové, ale predevslm mls~em sveho, ~~m:. 
ku. Jak vysvítá .ze stručného přehledu ~bsahu -,:álezu,-podan~ho ':.l?r~e C~SLl 
tohoto pojednání, musíme v nem rozeznavat slozku VZl1lklou ve state ceskem, 
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~de :!pěla ú~ohu ~áykonit~fo oběživa ~.složku vznik~<:u za hranicemi tehdejšího 
ceskeho statu, Jez do Cech byla prrnesena.Ukazemesicedále, jak velký 
význam má celková struktura hodousického nálezu, jak se obětyto složky 
yz~~ao.pl:iiJD? .. přece však musíme, aspoň pokud jde o studIum rázu ana
lytrckeho, uplatmtpro obě části metody natolik odlišné, nakoHk to různo~ 
rodost materiálu vyžaduje. '. 
, Přistup~~~-li nejprve k popisuy če~ké čá3lti nálezu, na jehož základě se poku

Slm ~l~ubeJl prol1l~no~t ke korenum menové politiky některých našich pa
novmku doby romanske, musím se nejprve zmínit o několika směrnicích to, 
hoto popisu. . .. . .. 

Mince jsou v popisu seřazeny podle dila Eduarda Fialy, České denárv 
(Praha 1898) .. Podle vyobrazení denárů ve Fialově práci jsou mince hodoú
si?kého nálezu rovněž t:'{pově určeny. Tak na př. označení typu F. X 23 = 
Flala,y tabl~lka.: X, ?br. C:. 2~. Te1?rve, na zák}adě tohoto popisu a za pomoci 
s~utecn~s~l, Zlskan~ch z.lmyych nalez?, ~okuslme se na dalších stránkách pro
vest !ey-lsL zast~rale a. JlZ lťreko~Il_~ __ !i)flJovy chronologie denárů našich pa
novl1lku z druhe polovmy 1r. a prvé poloviny -12. století. " 

~ři vlastním popisu zachovávám zásady, obvyklé nyní při popisu mincí. 
~azdou, stranu mir;ce popisuji od jejího středu směrem k okraji. Tedy nejprve 
Je p0-psan ohraz mu;ce a to, pokud jde o pojmy vpravo nebo vlevo, heraldicky; 
pak Je reprodukovana legenda (opis). Přirozeně, že je při popisu věnována 
1 pozornost kresbě jejich kruhu vnitřního (oddělujícího obraz od legen
dy) a vnějšího' (na okraji mince, tvořícího rámec .celého vnějšku denáru). 
, P~pisy v~ypů ~ jejic~ varia:lt jsou opatřeny i příslušnými metrologickými 
u~aJl a prIpadne pozn:a~kaml o stavu jejich zachovanosti (např. vylomená 
ml.l].ce B; py~d.) nebo o)eJ:ch z-:láštníct: znacích (nastřižení mincía pod.). 

Ceska cast hodouslCkeho nalezu ma tento obsah: 

VI' a t i s la v II. (1061-1092). 

Typ F, IX. 10. 

la. Líc: V hladkém kruhu nahoře otevřeném korunované poprsí vlevo, 
jehož rameno zdobí tři knoflíčky. Koruna sahá do opisu. 

lb. 

~ ~oubkované:;ny kru~u zprava doleva opis 'ven po stavený, počína
JICl v 1: prave ctvrh vpravo od koruny 

JlWRI\ TIS:L \' 

Rub: V hladkém kruhu na obou stranách otevřeném vlevo kaple, 
vpravo ruka, držící třídílnou, lineárně naznačenou korouhev. Ko
rouhev a část kaple sahají do opisu. 
V zoubkovaném kruhu zprava doleva opis ven postavený, počí
nající v 1. pravé čtvrti vpravo za korouhví 

V1WEHcnlV 

1 kus; 17 mm; 0,601 g. (Tab. 1.) obr, Č. 14), 
~ 

Jako č. předch., avšak var.: 
Líc: Koruna užší a nižší, obloučky, naznačující rameno užší a prohnu

. tější a končí tečkami tam, kde se dotýkají vnitřního kruhu, knof
líčky na rameni téměř v jedné řádce. V opise chybí písmeno I 

Rub: Ruka je nasazena přímo na pručelí kaple, jež má konce stříšky 
ozdobeny perličkou a práh třemi perličkami. Vnitřní kruh je na 
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místě, kde se jej dotýká střední pruh korouhve, ozdoben perlič~ 
kou. Opis končí l L 
1 k; 16 mm; 0,598 g. (Tab. I'J obr. Č. 15). 

B ř e t i s 1 a v II. (1092-1100). 

Typ F. X. ~O. 

2a Líc: V 'perličkovitém kruhu nahoře otevřeném poprsl muž~ v~ev~ 
s kopím, dotýkajícím se vnějšího obvodku. Hlavu kryje mzka 
přilba. 
V zoubk. kruhu zprava doleva opis ven postavený, počínající 
uprostřed 1. pravé čtvrti. 

BR/\C1S.L.AVS 
Rub: V perL kruhu nahoře ot~vřeném poprsí vousatého muže zpříma, 

jehož hlava sahá do OpISU. . . y ",. .r 

V zoubk. kruhu zleva doprava OpIS dovrutr postaveny, pocmaJl-
cí v 1. levé čtvrti vedle hlavy 

5WE\IICťH/WS 

1 ok; 18 mm; ~54~ (Tab. J.) obr. č. 19). 

2b Jako č. předch., avšak var.: 
Líc: Přilba je celá nad vnitřním kruhem. 
Rub: V opise L 

1 k; 18 mm; 0,752 g. 

Typ F. X. ~1. 

3a Líc: V hl. kruhu poprsí prostovlaséh? ~u~e vle~o s ~rátkým plno
vousem a čelenkou vyznačenou ctyrml perhckaml. , VF" • 

V zoubk. kruhu zprava doleva opis ven postaveny, pocmaJlcl 
v kolmé ose nahoře 

BRACIZLAVS 
Rub: V hl. kruhu nahoře otevřeném poprsí m~že vle~o, ~:~ož hlava, 

krytá nízkou přilbou, sahá do opisu, ~ kOpl~, d~~ykaJlclm se hro
tem vnějšího kruhu. Vpravové volnempoJL1mliclgt., V," , 

V zoubk. kruhu zleva doprava opis dovnitř postaveny, pocmaJlcl 
nahoře nad hlavou 

+SWEHCEZlIMJ1 

12 k; 17 mm; 0,6062 g. Q!yřilrll~:r nastřiženy,ale t~lik~ ne~at:
ně, do hloubky 1 mm, z Wli~ tr!.pod1e rubu na temze mlste. 
(Rub vyobr. na tab. J.) obr; c. 22). 

:Jb Jako č. předch., avšak var.: . . y . 
Rub: Hla va proniká do opisu jen nepatrne a v opIse II a S 

1 k; 17,5 mm; 0,607 g. 
3e Jakoč. 3a, avšak var.: 

Rub: V opise "správné" N 
1 k; 16,5 mm; 0,431 g. (Nepatrně vylomený.) 

3d Jako č. 3b, avšak var.: 
Líc: V opise "správné" Z 
Rub: V opise obrácené N 
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7 k; 17 mm; 0,6542 g. čtyři kusy nastřiženy, ale na různých 
místech. 

3e Jako Č. 3b, avšak var.: 
Líc: V opise "správné" Z 
Rub: Na levé části hladkého vnitřního kruhu je nasazeno několik 

drobných perliček. V opise obrácené N 
2 k; 17 mm; 0,636 g. 

3f Jako č.3d, avšak var.; 
Líc: Vnitřní kruh perL 
Rub: Vnitřní kruh per!. Vpravo ve volném poli není bakulka. 

2 ,k;y 17,5-18 mm; 0,806 g. Nastřiženy, podle rubu na témže 
Ullste. 

3g Jako č. 3f, avšak var.: 
Rub: SENCEZLAVS 

1 k; 17 mm; 0,811 g. Nastřižený. (Tab. I.) obr. č. 21). 

Typ F. X. 22. 

4a Líc: V hl. nahoře otevřeném kruhu v,profilu vlevo na truně schema
ticky, bez trupu a nohou znázorněná postava muže, drŽÍcího ve 
v,ztažené ruce kopí, jehož hrot se dotýká vnějšího kruhu. Hla
va, ozdobená vínkem se dvěma stužkami, sahá do opisu. Trůn je 
ozdoben třemi bakulkami. 
V zoubk. kruhu zprava doleva opis ven postavenÝí počínající na-. 
hoře v kolmé ose 
+BRAClZLAVS 

Rub: V hl. kruhu prostovlasá hlava muže s krátkým plnovousem 
zpříma. 
V zoubk. kruhu zleva doprava opis dovnitř postavený, počínají
cínahoře v kolmé ose 
+SWENCEZLAVS 
1 k; 15,5 mm; 0.598 g. !(Líc vyobr. 'na taIr. J. Č. 17). 

4b Jako č. předch., avšak var.: 
Líc: Hlava sahá do opisu jen nepatrně. Trůn je o~g,QQen g'Y~!!l~!>~!}ll-

kamL . 
Rub: Vnítřní kruh perL 

1 k; 16,5 mm; 0,555 g. (Líc vyoQr. na tab. J. Č. 18). 

Boř i voj I I. (1100-1107, 1109-1110, 1118-1120). 

Typ F. X. 2$. 

5a Líc: V per!. kruhu, vytvořeném hrubými, řídkými a protáhlými per
ličkami, přerytými přes obvodek původně hladký, poprsívousa
tého muže zpříma. 
V zoubk. kruhu zprava doleva opis ven postavený, počínající na
hoře v kolmé ose. 
+BORIVOI 
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Rub: V hl., nahoře otevřeném kruhu postavaprostóvlasého. sedícího 
muže v řa.snatém rouše zpříma, jehož hlava sahá do OpISU" Pra
vá jeho ruka je vzhůru vztyčena, .levá d~ž~kulatýpř~dmě!;., 
V zoubk;kruhu zleva doprava OpIS dovmťr postaveny, pOClnaJl-
ci nahoře v kolmé ose . 
+WENCEZLAVS . v 

2 k; mm; 0,703 g. (Tab. 1. obr. G. 

.5b Jako č. 5a., avšak var.:. . 
Líc: V poli vlevo vedle .. popr.Síbakulka. Vníťřníkruh hladký. 

1k; 16 mm; O,505g. 

5c Jako č. předch., avšak var.: 
Líc: .13akulka je v poli vpra va vedle poprsí. 

1 k; 17 mm; 0,572 g. (Líc vyobr. na tab. J. obr. Č. 24)· 

5d Jako č. př-edch., avšak var.: 
Líc: Poprsí hrubé, primitivní kresby. 
Rub: Postava primitivnější kresby, opis 

+WHICES II\V S 
1 k; 17 mm; 0,618 g. ~oudobý padě.kk ? (Tab III. obr. Č. 74)· 

Typ F. X.;e5. 

6a Líc: V perlo kruhu poprsí prostovlasého muže vpravo, jehož hlavu 
zdobí vínek se dvěma stužkami. 
V zoubk. kruhu zprava doleva opis ven postavený, počínající na-
hoře 'vkolmé ose 
+BORIVVOI 

Rub: V perL obvodku obrněný)ezdec, ~a.:.w~i vprav?,)~hož levici kry-
. štít. Přední nohy kone prOraZe]l nekdy vmtrmmkruhem do 

opisu. ; '. . . v . , v," 

V zoubk. kru.hu zleva doprava OpIS dovmtr postaveny, pOCma]l-
ci nahoře v kolmé ose 
+·WENCEZLAVS .' T . . V) 
15 k; mm; 0,597 g. (Lw vyobr. na tab.n., obr. C. ;e9 . 

6b . Jako Č. předch., avšak var.: .' . 
Rub: Hlava' proniká někdy do opisu. OphIzačíná +W 

89 k; mm. 
6c Jako č~ avšak var.: 

Rub: Hlava se dotýká vždy vnitřního kruhu. 
V opise obrácené Z . 
10 k; 16 mm; 0,584 g. 

6d Jako č. předch., avšak var.: 
Rub: opise obrácené N 

3 k; 16 mm; 0,581 g. 
6e Jako č. 2b, avšak var.: 

Rub.: V poli u vnitřního kruhu malá kulička. 
2 k; 16 mm; 0,549 g. 

6tf Jako Č. 2b, var.: 
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Rub: kruh hladký. (V jednom případě 
3 k; 16-17 mm; 0,650 g. 

6g Jako Č. 6d, avšak var.: 
Rub: Vnitřní kruh hladký. 
Líc: Vnitřní kruh hladký. 

nápadně malý.) 

2 k; 16 mm; 0,479 g. (Líc vyobr. na tab. I. obr. č. ;e8). 
6h Jako č. 6f, avšak var.: 

Rub: Obraz i opis jakoby ·z rozbitého, nebo nepovedeného razidla. 
Vnitřní kruh částečně perlo 
1 k; 16 mm; 0,548 g. . 

6j Jako č. avšak modelace obrazů opísů hrubší, primitivnější, li
zjednodušená. 

Rub: Jezdec nápadně malý. Opis 

+ WE IHC.AVtlJ 

1 k; 16 mm; g. Současné falsum. (Tab. III' j obr. č. 75). 
6k Jako č. předch., avšak var.: . 

Líc: V pravém poli před hlavou kulička. 

Rub: +WEHCCHfMV 

1 k; 16,5 mm; 0é64 g. Současné falsum. 

Typ F. X. ;e8. 

7a Líc: V perl. kruhu poprsí muže vlevo s vínkem na hlavě. 
V ~oubk. kru!lU zprava doleva opis ven postavený, počínající na
hore v kolme ose. 
+BORIVVOI 

Rub: V hl. kruhu obrněný jezdec na koni vlevo. 
':' zoub~. kruhu ~leva doprava opiS dovnitř postavený, počínají-
Cl nahore v kolme ose . 
-:- WEHCESLi\V;" 

2 k; 17 mm; g. 1 kus nastřižený. (Tab. II. obr. Č. 31). 
7b Jako č. předch., avšak var.: 

Líc: Poprsí hrubší, primitivní kresby. 
Rub: Jezdec na koni hrubší, primitivni kresby. 

1 k; 16,5 mm; g. Současné falsum. (T,ab. III. obr. č. (6). 
. 7c Jako č. 7a, avšak var.: 

Rub. V opise "správné" Z 
1 k; 18 mm; 0,803 g. Nastřižený. 

Typ F. Xl. 1. 

8a Líc: V perl. kruhu poprsí muže vpravo s plnovousem a s vínkem ko
lem hlavy, držícího kříž v pozdvižené pravici. 
V ~oubk. krt;hu <Zprava doleva opis ven po stavený, počínající na
hore v kolme ose 
+BORIVVOI 

Rub: V perl. kruhu ozbrojenec vpravo drží levicí Zl vlasy přikrčeného 
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muže vlevo, v pravici drží v rozmachu meč, pronikající do opisu 
za křížkem. 
V zoubk. kruhu zleva doprava opis dovnitř postavehý, počínající 
nahoře v kolmé ose 
+WENCEZLAV5 
8 k; 16-17 mm; 0,673 g. (T,ab. ll. obr. č. 32). 

8b Jako č. předch., avšak var.: 
Rub: Postava s mečem je bez pochvy. 

7 k; 16-17 mm; 0,791 g. 
8c Jako Č. 8a, avšak var.: 

Lic: Ruka je bez křížku. 
1 k; 16,5 mm; 0,735 g. 

8d Jako č. Ba, avšak var.: 
Líc: Vnitřní kruh hladký a ozdobený v průsečících dvou hlavních os 

čtyřmi bakulkami . 
. Rub: Meč vybíhá do opisu před křížkem. 

13 k; 15-16 mm; 0,437 g. (Líc vyobr. na tab. II.) obr.č. 33). 
8e Jako č. předch., avšak var.: 

Líc: Ruka je bez křížku. 
1 k; 15,5 mm; 0,450 g. 

8f Jako Č. 8a, avšak var.: . . 
Líc: V levém poli za hlavou kulička. Břevna kříže končí perličkami. 
Rub: Meč vybíhá do opisu obyčejně před křížkem, na 5 k. Zla ním. Na 

.7 k. je suknice postavy, mávající mečem, vykreslena po obou 
stranách pochvy. 
81 k; 15-17 mm; 0,517 g. 

8g Jako Č. před{3h., avšak var.: . 
Rub: V levém poli za hlavoU: při krčené postavičky u vnitřního kruhu 

dvě perličky. 
3 k; 16 mm; 0,552 g. 

8h Jakoč. 8f, avšak var.: 
Lic: Obraz primitivnější kresby. 
Rub: Obraz primitivnější kresby. 
1 k; 16,5 mm; 0,35 g. Současný padělek. (Tab. III.) obr. Č. 77). 

8j Jako č. 8 f avšak var.: 
Líc: Kříž bez bakulek. Poprsí jinak modelováno, opis: 

+BOroIVV<l1 

Rub: Celý výjev posunut k levé straně. Opis 
+ MHICESJVA S 

2 k; 15,5 mm; 0,35 g (oba vylomeny). Současné falsum. 
8k Jako Č. 8f, avšak var.: 

Líc: Modelace dlouhého a úzkého poprsÍ hrubější a primitivnější. 
Zmatený opis zní 

+lI10 R lfHlOll1 

Rub: Obra,z rovněž hruběji modelován. Opis: 

aOlfllfl811l O J\ .. , Vl 

1k; 16,5 mm; 0,398 g.Souča,sné falsum. 
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81 Jako č. předch., avšak var.: 

Líc: V levém poli není kulička. Břevna kříže jsou bez bakulek. Opis: 
+lflO .. 8Vl08 

Rub: Opis 

Hll .. III ~lln O 

2 k; 16 mm; g. Současné falsum. 

Typ F. XI. 3. 

9a Líc: V perl. kruhu trůnící postava zpříma v řasnatém rouše. V pra
viCÍ drží dlouhé, do opisu zasahující kopí, levici má opřenou 
o štít. Pod nohama postavy je podnož. 
V zo:!,bk. obvo?ku zprava doleva opis ven postavený, počínající 
nahore v kolme ose. . 
+BORIVVOI 

Rub: V per!. kruhu v profilu vlevo postava muže sedícího na trůně 
jehož ruce jsou vztaženy dopředu. Pravice j~ poněkud pozdviže: 
na, levice drží kulovitý předmět,nad nímž v pravo je bakulka. 
V z0l!bk. kruh~ ~eva doprava opis dovnitř postavený, počínající 
nahore v kolme ose 
+WENCEZLAV5 
7 k; 15,5-16 mm; 0,581 g. (Tab. II.} obr. Č. 35). 

9b Jako č. předch., avšak var.: 
Lic: Pod podnoží dvě kuličky. 

2 k; 16 mm; 0,744 g. 

Typ F. Xl. 4. 

10 Líc: V perl. kruhu jezdec na koni vlevo v krátké suknici, držící v po
zdvižené pravici sokola. 
": zoub~. kruhu ~eva doprava opis dovnitř postavený, počínají
Cl nahore v kolmeose 
+DVX~BORIVOI 

Rub: V perl. kruhu -v profilu poprsí obrněného muže vlevo jehož le
vice je kryta štítem, pravice drží kopí s trojdílným praporcem 
pod hrotem. . . 
V zoubk. kruhu zleva doprava opis dovnitř postavený počínající 
nahoře v kolmé ose . . 
+·5 ;VVENCEZLAV5 
14 k; 16-17 mm; 0,729 (Tab. II!.) obr. č. 57). 

Typ F. XI. 5. 

11. Líc: V perl. kruhu trůnící muž zpředu s hlavou poněkud vlevo obrá
cenou, jehož pravá ruka drží kopí s trojdílným praporcem po
zdvižená levice .říšské jablko. Pod nohama má podnož. Vlev~ po
stava muže y krátké suknici poněkud vpravo pootočená držící 
v pravici po,zdvižený meč. ' 
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V zoubk. kruhu zleva doprava opis dovnitř po stavený, počínajícÍ 
nahoře v kolmé ose. 
+DVX ·BORIVOI 

Rub: V perl. kruhu poprsí prostovlasého, vousatého muže zpříma 
v řasnatém rouchu, držícího v pozdvižené pravici říšské jablko, 
v pozdvižené levici knihu. 
V zoubk. kruhu zleva doprava opis dovnitř po stavený, počínající 
v kolmé ose nahoře . 
+SVV1ENCEZlAVS 
8 k; 7,5-19 mm; 0,788 g. (Tab. II.) obr. č. 55). 

Typ F. Xl. 6. 

12 Líc: V perl. kruhu a v r~mci tvaru čtverce s obloukovitě vypnutými 
stranami poprsí muže- zpříma s přilbou na hlavě. V pravém poli 
vedle poprsí trojdílný praporec, vlevo křížek. 
V kruhu po obou stranách zoubkovaném -zleva doprava opis do
vnitř postavený, počínající nahoře v kolmé oS'e 
-+-DVX ·BORIVOI 

Rub: V perl.kruhu klečící, vlevo obrácený anděl, hledící dopředu, po
'. zdvihuje malou postavičku obrácenou vlevo s pozdviženýma ru

kama. 
V kruhu po obou stranách zoubkovaném zleva doprava opis do
vnitř postavený, počínající nahoře 
+,S'VVENCEZLAVS . 
3 k; 15,5-16,5 mm; 0,750 g. (T1ab. III.) obr. č. 58)" 

Typ F. XI. 7. 

13 Líc: V per!. kruhu muž v řasnatém rouše, sedící na stolci, s přilbou 
na hlavě. V pravé ruce drží pozdvižený meč, v levé kopí s troj
dílným praporcem. 
V zoubk. kruhu zleva doprava opis dovnitř postavený, počínající 
nahoře v kolmé ose 
+DVXBO .... Ol 

Rub: V perl. kruhu poloviční postavy dvou mužů zpříma, oddělené od 
sebe křížem. Muž vpravo drží v pravici meč, muž vlevo v levici. 
berlu, pravici má pozdviŽ'enu k žehnání. V zoubk. kruhu zleva doprava opis d9vnítř postavený, počínající 
nahoře v kolmé ose 

.... SVVONCOZlA .... 

1 k; 18 mm;O,781g. (T,ab. ll.) obr. č.54I 

Svatopluk (1107-1109) 

Typ F. XII. 16. 

14a Líc: V perl. kruhu poprsí muže v profilu vlevo s vínkem se dvěma 
stužkami na hlavě, který nese v pozdvižených rukách model kos
telíka s věží. 

14b 

14c 

14d 

14e· 
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v ~out:>Jr?Vanél:1 kruhu ~~eva doprava opis dovnitř postavený, 
pocmaJlcl nahore v kolme ose 
+SVATOPVlC 

Rub: \"perL kruhu muž v profilu vlevo, na trůně, držící v levé ruce 
krlZ ,na ~?uhé že~di, a přijímající ypravicí číši (kalich) od muže, 
k~.:ry StOJI": profllu vlevo proti nemu. Mezi nimi je malá posta
vlCka v profI1u vpravo, která se drží oběma rukama žerdi kříže. 
V zo~bk. l!:ruht; zleva doprava opis dovnitř postavený, počínající 
nahore v- kolme ose ' 
+VVENCEZlAVS 
66 Ik; mm; 0,726 g.Dva ~kusy s dvojrázem. 
(Tab. ll. obr. č. 37.) 

Jako č. předch., avšak var.: 
Rub: Trůn nemá opěradla. 

7 k; 16,5-17,5 mm; g. 
Jako Č. 14a, avšak var.: 
Rub: Opis +SVATOPVlC 

8 k; 16,5-17 mm; 0,777 g. 
Jako Č. 14a, avšak var.: 

Líc:' f!1a~~! dotýkají;;Í se n~ pravé straně vnitřního kruhu je primi
tlvneJl modelovana, zeJména účes je širší a neforemný. 

Rub: ~bra;z ne~~lé kres?y .. Postava vlevo má hlavu. protáhlejší ruce 
I nohy delsl. V opIse 'obrácené N a Z ' 

. . ~ k; 17 ~m; 0,644 g. Soudobý padělek? (T,ab. in. obr. č. 78). 
Jakoc. 14a, avsak var.: y . 

Obraz:;: a opisy zejména: na líCl hruběji a. primitivněJ'i modelová-
ny. OpISY: '. . 

Líc: +18ATO_V. 

Rub: +VVEO SJVVVl' 

2 k; 17 mm; 0,516 g. Současné falsum. 

Typ F. XII. 17. 

15a Líc~: ~perL krut:u v profílu vle~~ ~už se sepjatýma rukama a s po
ne~~~ sklol1e~!,)U t:1a vou kle Cl pred oltářem na třech stupních Na 
oIta;~~ pokrY~,e1f1 rasnatou pokrývkou, stoji kalich, nad n~ se 
vznaSI ze~naJlcl ruka božÍ. Záklečicím mužem Je.malá postavič-
ka v profilu vlevo. . . 

y ~oubk.v obvo~ku zleva doprava opis dovnitř postavený počÍna-
]lCl nahore ponekud vpravo od kolmé osy , 
+SVATOPALC -

Rub: V y~e;l. kruhu p~prs~ muže. ~opra~va s hlavou vpřed obrácenou, 
drz:Clho v pozdvlzene praVICI mec. Levici krYJ'e štít. V záhlav' 
zn3.cka < . 1 

+WENCEZlAVS 
:3~; 15,5-1~,5 mm; 0,704 19. (Tab.H.

y 
obr. č.38). 

·15b Jakoc .. pred?h. k-ysB:k. dva~rát ražený a to tak, že na každé straně 
mmce JSou cash Jakrazu hce, tak rubu.. .. 
1 k; 16,5 mm; 0,645 g. _ .. 
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15d 

15e 
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Jako Č. 15a, avšak var.: 
Rub: Vnitřní kruh přibližně v průsečících dvou hlavních os dělený 

čtyřmi bakulkami. . 
26 k; 16 mm; 0,669 g., 

Jako č. 15a, avšak yar.: 
Rub: Pole za poprsím je prázdné. 

16 k; 16 mm; 0,833 g. 
Jako Č. 15a avšak obraz na líci i na rubu hrubší, primitivnější kresby. 

V opise na rubu obrácené N 
1 k; 15 mm; -0,504 g. 

V 1 a d i s 1 a v I. (1109-1117, 1120-1125). 

Typ F. XV. 10. 

I 16a Líc: V perl. kruhu prostovlasý muž, sedící na trůně ve tříčtvrtečním 
profilu vpravo. Drží v levé ruce kopí s třidílným pr~porcem a po
dává si pravici s mužem stojícím proti němu v profIlu vlevo. .. 
V jemně zoubkované:n, až do p~rliče~, p~c~ázejic~m kruhu ~eva 
doprava opis dovnitr postaveny, pOCma]lCl nahore v kolme ose 
+DVX ·VlADIZLA VS 

Rub: V perl. kruhu poprsí prostovlasého muže ve tříčtvrtečním pro
filu vlevo s rukama pozdviženýma k žehnání. . 
V jeiiiD.epo obou stranách vroub~ované~.;, až do per~ček lZfecI:;á: 
zejícím kruhu zleva doprava OpIS dovmtr postaveny, pocmaJlCl 
nahoře vpravo od kolmé osy ~ 
+,5 ·VVENCEZLA VS 
4 k; 16-16,5 mm; 0,823 g. (Tab. III., obr. č.63). 

16b Jako č. předch., avšak var.: 
Líc: Opis +DVX ·VIADZLA VS 
13 k; 15,5-16,5 mm; 0,698 g. 

16c Jako Č. 16a, avšak var.: 
Líc: +DVX ·VAIDZ . . AVS .. 
1 k; 16 mm; 0,..612 g. . 

16d Jako č~ 16a, avšak na.líci i na rubu je II.1oqíól1.!1Q!:' obrazů.Yt:llmih:r~llbá 
. a primitivní. Jedn(;JHivé--cásti-tě1fiJ ,YJ'tyo:řené punci, ilejs?uqrd
téII1~~spoj6vané, smysl obrazů nem pochopen. Zkomoténe OpISy 

.ZUi .0 
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Líc: +DVNVZ ..... va 
Rub: +DVVNC . . . . . . C v 

1 k; 16 mm; O,504g. Současné falsum. (Tab. III.) obr. c. 79). 

Typ F. XV. 15. 

Líc: V per!. kruhu na trfmě ~ opě;adlv~m muž zpředu, .?děný řa~n~t~ 
rouchem, s vévodskou cepiC! (pnlbou ?)na hlave. V praVICI drZi 

po zdvižený meč leviCÍ se opírá o štít. 
Vzoubk. kruhu' zleva doprava opis dovnitř postavený, počínající 
nahoře v kolmé ose 
. . . DVX·VV .... D .... V .. 

Rub: V perl. kruhu stojící postavy sv. Vojtěcha vpravo a sv. Václava 
vlevo s kruhovou svatozáří. Sv. Vojtěch má v pravé ruce berlu, 
v levé knihu (?) ; sv. Václav má v pravé ruce kopí, levicí se opírá 
o štít. . 
V zoubkovaném kruhu zleva doprava opis dovnitř po stavený, po-
čínající nahoře v kolmé ose· . 

..ZlA/SEAI>AL 

1 k; 18'mm; 0,860g, (Tab. fIl.) ob?', Č. 60). 

Typ F. XV. 18 .. 

18 Lic: V perlo kruhu na trůně sedící prostovlasý muž zpředu, držící 
v rukou meč vodorovně nad· koleny. Po stranách postavy dvou 
mužů obrácené k trůnící postavě. Muž vpravo drží v pravici ko
pí, muž vlevo se opírá levicí o štít. . 
V zoubk. obvodku zleva doprava opis dovnitř postavený, počína-
jící nahoře v kolmé ose . 
+DVX ·WlADI ... AVS 

Rub: V perl. kruhu poprsí vousatého muže zpředu, s vlasem vyznače
ným výraznými perličkami, držícího v pozdviženépravici prapo
rec, v levici větvičku (J;'j!tolestl. 
V zoubk. kruhu zleva doprava opis dovnitř postavený,počínající 
nahoře poněkud vpravo od kolmé osy 

/ +SCSVVEHCES lAVS 

1 k; 18 mm; 0,793 g. Nastřižený, II.) obr. č. 53). 

Vědeckou hodnotu hodousíckého nálezu zvyšuje cizozemská 'příměs, 
kterou s výjimkou augsburského denáru Jindřicha ... z ll. století před
stavuji široké feniky~bavorské, t. -!zv. póIoorakfeáty, ~iprvé ·p6lbviny 12. 
století. Jde o poměrně vzácnou skupinu těchto "němých" ražeb; o níž byly 
vědomosti dosud čerpány vlastně jen z velkéhQn~l~z;u v Kasingu, zhodno
ceném L. Biirkelem. (Die Bilder der Siiddeutschen breiten Pfenninge, 
MBNG 1903-4, str. 39 n.) Struktura bavorské příměsi k hodousickému 
nálezu je obsahu nálezu kasingského bezprostředně příbuzná. Proto se při 
popisu tohoto. nálezu přidržuji Biirkelovazpracování. V nálezu kasing
sk~m .. nevys,~ytl sv~ tYJZ' který;v popise o~ačuji j!l~o č.~2.Tento fenik po-

. vaZUJI za ne]starsI r_azhu meZI polobrakteaty z nalezu hodousického neboť 
podobnou ražbu ~ináme·-i o riálezupopliiíského (Popling u Altendorfu)zhod
noceného rovněž Biirkelem (Fund von P6pling, Berliner rVIiinzbHitter 
1902, str. 18 n.). Na tento nález, jenž by;l ukryt do ve starší době 
než nález kasing$ký se v, popisu také odvolá vám. Při popisu upustil 
jsem od obtížného reprodukování fingovaných opisů těchto mincí které 
sestávají ze směsi různých značek a mají za účellegendy jen napod~bovat. 

Bavorská část hodousického nálezu sestává z těchto 69 mincí: 

Ji n dři chl J, (1 O 02- 3 cí s a ř od r. 10 1 4) . 
- .. ., 

1. Líc; . Korunované poprsi císaře. s hlavou v profi1u vlevo, po oboustra. 
nách poprsí písmena Jindřichova jména a královského titulu. 
Vnější kruh perličkovitý . 



Rub: V per1ičkovitém kruhu rovnorap1enný kříž, v jehož levém hor
ním a pravém dolním úhlu je po třech kuličkách, v pravém hor
ním kroužek a levém dolním tři hřeby (klín?). 

2. Líc: 

Rub: 

Opis: AVGSTACIVO . 
1 k. (20 mm) 1,250 g (Dbg 1032 líc, 1032a rub). 

P o I ob r a k t e á t y. 

Typ Popling J. var. 

V jemně vroubkovaném 'kruhu korunované . poprsí vpravo po
otočené, drží v levé ruce praporec o dlouhéžerdi,ukazováčkem 
pravé ruky si ukazuje na hlavu. Nad prsty pravé. ruky značka 
"ležaté S." 
Ve vroubkovaném 
branou (budovou?) 
1 k. mm) 

1. 

kruhu hlavička zpříma pod obloukovitou 
o třech věžích. 
g. fVyobr. v tBxtu, č. 1). 

Typ !iasing XII. 

3a Líc: V perličkovitém (ve dvou případech dvojitém) kruhu poklekající 
postava muže vlevo v :s~kni~i va se špiča,t~ v:ms~,;uza.vřená 
v jednoduché obloukovlte brane, ozdobene treml vezwkaml; ob
jímá oběma.X,t!,.kamaslou.py brány, ve volném 'poli vpravo a vlevo 
po šesticípé hvězdičce. 

Rub: V perličkovitém (ve dvou případech dvojitém) kruhu kentaur 
vpravo kráčející, s hlavou nazpět (vlevo) obrácenou, drŽÍCÍ v pra
vé ruce sekeru, v levé 'za ",lasy Udskou hlavu. 
7 k. (27 mm) 0,885 g. 

3bUc: Jako předchozí, ale velmi hrubé kresby. Místo, střednívě.žičky 
na oblouku brány tvář muže (biskupa) zpříma, vedle n.Íž Vlpravo 
vyčnívá část berly. ' 

Rub: Jako předch., ale velmi hrubél,{resby.Kentaur·lllá~hl:aVuzpříma 
a paže zakončeny neurčitými podkovovitými výrůstky. . 
1 k. (26 mm) 1,059 (Vyobr.v textu, č.i2).· . 

Typ Kasing XIV. 

4. Uc: V perličkovitém(v šesti připadech dvojitém) kruhu postavička 
. v suknici :se štítem v levici a pozdvihnutýmmeěem v pravici bo

juje s útočícím lvem; v poli za postavičkou rostlina. . 
Rub: V perličkovitém (ve čtyřech případech dvojitém) kroužku ken-
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taur jako li typu Kasing ale jemnějšího, ušlechtilejšího pro
vedení; kentaur drží v levici podlouhlý jehož význam 
nelze určit. 
9 kusů (26 mm) 0,912. g. 

Typ I~a8ing XVI. 

5a Líc: V hladkém kruhu poprsí muže (sv. Petr?) zpnma v řasnatém 
lineárně naznačeném rouchu, s pozdviženým klíčem v pravici a 
knihou v levici. 

Rub: V perl. kruhu budova o dvou věžích, mezi věžemi na cimbuří 
poprsí dvou mužů zpříma, držících mezi sebou kříž o dlouhé 
žerdi; ve spodní části architektury hlavičky dvou osob vlevo 
obrácené. 
3 kusy (26 mm) 0,824 g. 

50 Líc: Jak:o předchozí. 
Rub: Jako předchozí, ale. ve spodní části budovy toliko jediná hlavička 

zpříma. (U jednoho kusu je cimbuří mezi věžemi obloukovitě 
nahoru prohnuté. jako u Kasing XVI.č. 43.) 
3 k. (26. mm) 0,904 g. . 

5c Lírc: Podobně jako 5a, ale podstatně ódlišnékresby roucha (jako 
U· Kasing XV!. č. 43). 

Rubt ,Podobně jako 5a, ale cimbuří mezi věžemi obloukovitě nahoru 
prohnuté (jako u" Kasing XVI.č. 43). 
2 k. (26 mm) 0,913 g. (Vyobr. v textu č~ 3). 

Typ Ka,sing XV ll. 

6a Líc: V kroúžku nepravidelně perličkovaném poprsí bojovníka.. v řas
-natém rouchu se špičatoupří1bou na hlavě, držícího v pravici 
pozvednutý meč, v 'levici dvojdílný praporec. 

Rub: V nepravidelně perIičkovaném kroužku portál.kostela se dvěma 
postranními věžemi a křížem na lomí:mici; pod lomenicí mužská 
hlavička v profi.lu vlevo.' . 
6 k. (26 mm) 0,902 g. (Četné varianty v kresbě, 'zvláště lícní 
strany.) 

3. 4. 

Sb Líc: Podobný předchozímu. 
Rub: Podob. předch., portál kostela odlišné kresby, v oblouku brány 

hlavička zpříma. 
3 k. (27 mm) 0,895 g. 
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Nový typ (Kasing -) 

7. Líc: V dvojitém kroužku perličkovitém a hladkém portál budovy 
o třech věžích, v jeho spodní části dvě mužské tváře zpříma. 

Rub: V dvojitém perličkovitém kroužku postava! bojovníka v dlouhém 
plášti zpříma, s hlavou v profilu vlevo, s' praporcem v pravici 
a pavézou v 'levici. (Vyobr. v textuč. 4J. 
1 k. (27 mm) 0,955 g. 

Typ Kasing XIX. var. 

8a Líc: V perlo kroužku mužská postava (biskup) v řasnatém plášti 
v profilu vlev'O, s berlou o rameno opřenou v pravici a s neurči
tým předmětem pod levicí vpřed nataženou. Před tváří postavy 
šesticípá hvězda, v poli za zády postavy předmět (nebo značka) 
neznámého významu. 
(Druhý exemplář má obraz v dvojitém kroužku perličkovitém a 
hladkém.) . 

Rub: V dvojitém perličkovitéw. kruhu v profilu vlevo jezdec stojící na 
cválajícím' koni, oděný V šupinatý plášť a se špičatou helmou 
na hlavě. Pravici má složenou v bok, levicí ukazuje vzhůru. 
2 kusy (27,5 mm) )1,9.3.5. g. (Vyóbr.v textu č. fJ).' , 

5. 6, 

8b Líc: Podob. předch., dvojitý perličkovitý kruh (u jednoho kruh perl. 
a hladký); chybí hvězdička před postavou a značka za zády 

Rub: 

8c 

postavy. v, O· d ··t' b d k l,vk 't' Podob. předch., u trl kusu Je VOJl y O' vo e , per l:C OVl Y a 
hladký. . 
4 k. (27 mm) 0,919 g. 
Jako př~dcházející, oboustranně rubní kresba (jezdec na koni) 
a z různých kolků. 
1 k. (27 mm) 0,905 g. 

Typ Kasing XX. 

9a Líc: V perlo kruhu dvě postavy v profilu vlevo se špičatou přílbou na 
hlavě oděné v šupinatý plášť, uzavřené ve dvou jednoduchých 
arkádovitých obloucích, ozdobených svrchu křížkem. V úseku pod 
nohama postaviček v profilu vpravo plazí se zvíře s rozevřenou 
tlamou. , . 

Rub: V dvojitém kruhu perličko vitém a hladkém muž vpravo obrá
.. . cený, s hlavou otočeriou nazpět, za ním zvíře zakousnuté do jeho 

'zad. 
2 k. (24 mm) 0,932 g. (Vyobr. v textu č. 6). 
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9b Líc: Podob. předch., chybízvlre v úseku pod nohama postaviček. 
Rub: Podob. předch., u čtyř kusÍl má zvíře jen jednu zadní nohu. 

5 k. (26 mm) 0,915 g. 
9c Líc: Podob. předch. 

Rub: Podob. předch., odlišnállineární technika kresby. 
1 k. (24 mm) 0,960 g. 

Typ Kasing XXVI. 

10a Líc: V per!. kroužku vlevo král v profilu vpravo, sedící na trůně a 
držící kopi s praporcem. Před ním postava bojovníka se špičatou 
přílbou na hlavě, přidržující levicí královo kopí; v pravici má 
meč o rameno opřený. U nohou obou -postav malá asistenční 

(ggúrka, rovněž přidržující ze spoda kopí. 
; Rub: V perlo kroužku stylisovaná růže, v jejímž stř'edu je hlavička 

s přílbou (?) poněkud pootočená vlevo. 
3 k. (26,5 mm) 0,888 g. 

lOb Líc: Podob. předch. 
Rub: Podob. předch., obraz v dvojitém kruhu perličkovitém a hladkém. 

1 k. (26 mm) 0,981 g. (Vyobr. v textu č. 7). 

7. 8. 

10c Líc: Podob. předch., chybí malá asistenční figurka. 
Rub: Podob. 10a. 

2 k. (26 mm) 0,902 g. 
10d Líc: Podob. předch., obraz v dvojitém per!. kruhu. 

Rub: Podob. předch., obraz v dvojitém 'perlo kruhu. 
2 k. (25 mm) 0,824 g. 

10e Líc: Podob. předch., obraz v hladkém jednoduchém kruhu, 
Rub: Podob.10d. 

1 k. (26 mm) 0,953 g. 
10ť Líc: Podob. předch., obraz v dvojitém kruhu, perličkovitéma hladkém. 

Rub: Podob. předch., obraz v dvojitém kruhu, perličkovitém a hladkém. 
2 k. (26.5 mm) 0,904 g. 

Typ Kasing. XXIX. var. 

11a Líc: V dvojitém kruhu perličkovitém a hladkém mužská hlava s dlou
hým špičatým plnovousem a vévodskou čapkou ( ?) na hlavě 
v proťilu vlevo. 

Rub: V dvojitém kroužku per!. a hladkém beránek boží vlevo kráčející, 
s h~avou nazad obrácenou, se svatozáří kolem hlavy a s křížkem, 
který drží na pozvednuté levé přední noze. 
2 k (26 mm) 0,925 g: (Vyobr. v textu č. 8). 
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l1b Líc: Podob. předch., oba kroužky pedičkovité. 
Rub: Podob. předch. 

1 k. (26 mm) g. 
1lc Líc: Podob. 10a. " h v 

ale V pOll' za beránkem šesti až sedmiclpá vez-Rub: Podob. -
dička. 
'Zk. (26 mm) g. 

11d Líc: Podob. 10a. v t' a-zV sedmicípá hvěz-
Rub: Podob. 10a, v poli za beránkem ses 1 

dička 
1 k. mm) 0,863 g. 

Aby nález hodousický byl dokonale posouzen jako :r:á9.ezový cel~k, .?,bývá 
věnovat pozornost nádobce, ve které b~ly ~ince ul?~e~y, a .kte~a J1IDh;~ 
staletí skýtala aspoň v jisté míře záštItu pred neprlZlllvyml vlIvy, c 
níc je od přímého styku s půdou (vyobr.v t:extu o. 9). , 

9. 

uchování nádobky zaslouží P?zarn~sti. ~ádobka nebyl,~ při· 
;~iž roztříštěna jakbvvá obvyklé při nahodnem obJevu "pakladu , a~e 

~: ~~~rové celíst~osti sě dochovala neporušená, toliko vzedmuté okraJe 
hrdla jsou částečně olámány. . - . ' .. k 

Úlomky se nedochovaly a podle olámaného okra~e, ktery n~Ja ne~~i 
vd v ' v J'de o čerstvyé lom můžeme usuzovat, ze thesaurator m svecuJe, ze - . , d ,. e nádobky poško-

použil již tehdy jako cchranného pouz ra pro sve mmc -
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zené, pro jiné účely nepotřebné. Máme tudíž pravděpodobně před sebou 
nádobku přesně v téže podobě a stavu, v jakém byla dávným majitelem 
mincí ukryta da země. Nádobka je vykroužena ze světle hnědé hlíny, bo
hatě promíšené slídou, podél hrdla dotmava zbarvené, a .je, jak z obrázku 
patrno, baňatého tvaru. Vysoká je 77 mm a široká v místě největší baňa
tosti 97 mm, průměr dna měří 63 mm, světlost svrchního otvoru je 67 mm. 
Je velmi masivní, síla jejích stěn 'se pohybuje mezi 5-6 mm. V místech 
největší baňatosti je ozdobena úzkou, ne příliš výraznou pětinásobnou 
-vlnovkou, místy dodatečně -opravovanou, takže na několika místech pruhy 
vlnovky, zhotovované jakýmsi hřebenem, nezapadají do sebe, dole jsou 
oblouky vlnovky porušené seříznutím při dodatečném hlazení povrchu ná
dobky. Nad vlnovkou je čtyřnásobný pásek r6vnoběžn:ýchrýh. 

Jde o typickou nádobku mladší doby hradištní (950-,--1200) a můžeme 
směle říci, že hodousický nález, datující stáří této náClobky k r. 1120, je 
vydatným'přinosem pro poznání keramiky této poslední fáze hradištního , 
údobí. 

IV. 

Vněj~i stránka českých denárů Kosmova věku. 

Pestrost motivů a jejich umělecká výše; Mincovní dílo. Řezači želez 
a způsob jejiohpráoe. ' Tři epochy ikonografického vývoje českých denárů. 
Vzestup výt'/;'G,rné formy ,českých miiwí koilceml1.století. Křesť;anská 
symbolika nejdt'Uežítějším ki'iteriém, pro p08ot~zení obmzóvých námětů 
českých minoí. Slohové zásady ,práce- českých řezačtlželez v ·době jejich 
'l,ýtvarné priority. ,,' ~~ _ . -' - ,. 

Již při popisu -českéčásfihodousickéhonálezu. nás' nepochybně zaujala 
velká pestrost motivů, -sekt('lrou se' na denáreehv'něni ohsažénýchsetká. 
v:áme.Právemse můžemepodivovcttvelkérnuboha:tství jéjich Obrazových 
námětú a vysoké uIr).ělecké .ú~oVÍli.V~živém -sledu is,tři:dajíse na těchto 
minCÍch nejen obrazy :P!1~ovniků a :patronásv.Václava v nejrozličnějším 
provedení (stojící;v'celé·postavě, 'sedící na stolci,.jedoud na koni, nebo 
Jeho poprsí, hlavička atd:); nybd r :Výjevy složitější s asistenčními figur'· 
kami., ' 

Jkonografická _ výše-ce,škých- denáru je jedinečným zjevem, s jakým se 
ve 12. století jinde -·EvrQlpěcn!.'l8etkáme~_ Ceskémincovnictvítehdy daleko 
předstihlo postráncevriě}šÍťÍprávy niiiicí všechny :s.ousednízemě . 

. K výtvarnému yzes;1:uPIl:' č~skýchdenárůdošlo v2. ,polovině _ stdletí. 
Již na posledních ražbách kriížete á':krále Vratislava II.' (1061-.:.:.1092) na
cházíme jeho prvéstorpy. Mince hodousického nálezu, jež přinášejí ražby 
přibližně let 1080----1120;pvedstavují 'právě vrchol této-umělecké tvorby. 
Skutečnost české priórity v, uměléck:é vyšievrópských mÍliCÍve 12. století 

nás zavazuje, abychom zhodnotili denáry v !této studii zkoumané i s hlie
diska estetického a vysvětlili, proč mincovní glyptika dostoupila u nás 
v této době takové výše. 

Abychom však dovedli náležitě ocenit dovednost českých řezacu želez 
doby románské, je nezbylné,abychom se seznámiÍi nejprve s technickou 
stránkou vzniku mincí. Jde nám zde toliko o vla:stnívýrobní postup při 
vzniku denárů, k pojednání. o organisaci mincovny 'se vrátíme na jiném 
místě v souvislosti. s mincovním regá:lempanovníka. 

Technickous'tránkuvzniku našich ,nejstarších mincí neosvět!lujínám 
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v r ní čerpáme především z mincí 'sa-
žádné 1tísemn~. ;prafUeny. , V~dO~~Ss~tečnostiz, doby mladší a apli!mjeme 
mých, nebo prl~l,mam~ zname na v 'ři tradičním konservatismu mmcoven 
je na dobu starsl za predpokladu, z~ P hlavních zásadách neměnil. 
se po staletí výrobní postup h as~o~ v beztvárnp suroviny vyroben dvou-

Celý proces, během ktere o , Y hZ 
• e p~d POJ' em mincovního díla. 

T d' v eny' k placem, s rnuJem ..... ·V' t t h-stranny enar, urc v TO' v i při nejprimltIvne]SlmS avu ec 
Jím rozumíme pak radu ukonu" Jez koua značných zkušenosti pracov
níky výroby vyžadovaly ~ov,ednYl~ ru 12 manipulací užitých při vzniku 
nÍků. Blanchet:~) roze;na va ce {~i~gera17) shrn~ut do tří základních 
mince; tyto muzeme vsak , v. • 

úkonů, odlišných od sebe v zasade. Jsou to. . 
1. Dílo 'přípravné. 
2. Dílo mincířské. 
3. Dílo pregéřské.. . vk rk úkolů nepochybně nejobtižnějšic~ 
Dílo přtpra,::né~t;s~avalo z n~ ~~ ~okonalÝ-ch' odborníků s pra,ktickÝ1ll1 

a současne vyzaduJlclCh ruko1f 1 o tV'brné rudy dobýváním draheho kovu 
zkušenostmi. Zač~nalo ta v~~lm '5 Trl la vŠak . ra vděpodo bněspojena 
z beztvárné SU:OV1~y; tato ca:;; pr~c~ n~0ronána jfž v rudnímstřediskl;, 
přímo s funkCI mmeovny, ny ~z y a ,řicházelo stříbro již vytavene, 
v jeho tavícíc~ pe~!,;:~' ,~ Ft~~o';lepitování neboli přečišťování tohoto 
ovšem ve forme neclstenyc Sl·,v . r' m úkolem mincovny. Z ne-
stříbra na nejčistší ryz;o;t ~}llo. t~:~ ~~~t~a~t bohatou příměs ,"~?t~~a., je
čistého stříbr~ by~~ pre evs1~ ~, 'v užívalo k usnadnění tavby dra
hož 'se od ne]starslCh ... dob ,v, lOJne ~l!,~ře po olovu stopy; chemické roz
hého kovu. Obvykle vsak zt~~ta y ~e s rl' vním kovu 'eho přítomnost.18 ) 
bory českých denárů UkaZ~]1 aspon v,:m~&Íbra ale z Jušlechtilého kovu, 

České denáry nebyly ~azeny z", ryzl "'d' Měď' jako náčist byla, dočis
načištěného ve sltanovenem pomeru~e, 1. neboť 'en tak bylo zaručeno 
tého stříbra přidávánav.ve 'stav:u zrm~emkOVU Přivedeni mědi do krupič
pravidelné rozložení", nváClst~ v, ml:;~f;~I~ylO t~díž .dalším úkolem pr3;,cov
kovitého stavu, t. !ec. ,z!r:-em me. " han' v určitém poměru se zrnenou 
níka mincovny. Uslechtlly k~v, sm~\ . ...Ystříbra s mědí vlastnímU hoto
mědí, dal vzn~k tStří~ru :sazen~mu, s ,~l~~ vu byly pak ~lity cány ve for
vému kovu mmcovnlmu. Z mlllcovm o o 

v tO 20) , J h '0 me pru u. o' ] v. né dílo mincovm. e o' pru-
Z těchto hlavních úk~n,:sestavao" ~r:rr~~žek dala vznik mincovnímu 

běhemsynthesa jedn?,thvych 'lPrac.ovnlC 'h~ zakládají se na opracovávání 
,kovu. Všechny další uk ony dl a mmcovm 

této hmoty·v, , T 1 d'l minciřské.21) Spočívalo v úpravěstřižků Na dílo prlpravnenavaza o 10 

~,- ~~-- . Manuel de numismattque Francaise ~., 
16) A. Bla ne h e t - A. 17> 1 e u ~ o n n_é'u'e zvláštní pozornost Arnold L u s c li ln 

Paris 1916, str. 21 n. Tech.::nce r~bYu;~n Je'dgeschichte, Miinchen-Ber1in 1926, ,,:tr. 
Ebengreuth, Al:lgemeine Mk~~kUo~e~ki lstorU "děněg i děněžnogo obraščenia I., Lerun-
77 n.; F. J. Mlchalevs lJ, c . 
grad 1948, str. 75 n.. .'. . mincovna v Kutné Hoře, Praha 1$12" Sitr. 

17) Emanuel Lem 1 n g e r, Králov:ka 5 . 'o mincovním díle doby. románs:ké viZ 
1, n'· , t,Ý Ž ,Dodatky, Praha sr. n., . ' 

." tnI Ir' i a 1 a, České denáry, 1.. II r. . t 72 a 118' Lem ing cr, 1. c. sltr. 2; Pave 
18) Srvn. F i a 1 a, cesl,e. 1. c"z s r~ažského hradu a příspěvek k počátkfun 

R, a d o,m ě rsk Ý Orovena . P 51- 3 tr 30 
českého mincovnictVÍ, Numismatické lISty VL 19 ,c. ,s. . 

19) Lem ing e r, 1. c.,str. 13 n: F' a 1 a České denáry 1. C., str. 72. 
20) Lem~nger, 1. C., str. 2294 n:, Fi

1
ala' České denáry,'!. c., str. 72 n. 

21) Le'mlnger, 1. c., str. n., ' 
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pro ražbu mincí. Mincíř rO'zkle,Ral ~.ány na p}echy t. zv. p~áty - o pra;
videlné síle, rozřezal je na menSl phsky az techtopak vykraJoval okrou,I:.le 
střížky mÍ'ncí. Není nám zcela jasné, jakým způsobem se tato vykr,aJo, 
vání dělo. Podle tvarustřížků můžeme usuzovat, že bylo v mincovně bě
hem denárové ražby používáno dvou způsobů. Nepravidelné tvary někt~~ 
rých denárů svědčí, že střižky byly prostě vystřihovány z plechu zvlášt~ 
nimi nůžkami, pravidelná úkrouhlost denárů z některých údobí v~a.k uk~~ 
zuje, že k vykrajování ostřižků by!ro užito zvláštního 'průbo~n~~u;22) N.a 
konec byly střížky:znovu rozklepává:ny: a tak vyrovnány a JeJl~h o~r~J~ 
zhlazeny pilníkem. Potúm byly "čištěny" (t. j; vyvařovány) ,aby vymkl 
jejich stříprný lesk. Velké rozdíly ve vahách denárů téhož typu svědčí, 
žestřižky byly krájeny z plechu "aI']; marco", což značí, žez ,určitého množ
ství stříbra bylo získáno určité množstvístřížků bez zwáštního ohledu, 
zda si váhy jednotlivých kusů přesně údpovídají. Odpadla tím :sice obtížná 
kontrola váhy jednotlivých střížků, ale výsledků ražby "a'l marco" mohlq 
být a také bylo zneužíváno t. řeč. 'ságrováním.23

) 

Hotové střížky vhodné k ražbě přijal pregéř, jehož, úkolem bylo 
opatřit je mincovním rázem - vytvořit z nich dokonalé mince. Jeho prá.,
ce, dílo pregéřské, tvořilo poslední fázi mincovního díla. Pregéř měl pro 
svou práci dvě' razidla, jež ,opatřena předepsaným rázem mince v negativ
ním provedení, dodával mincovně řezač želez. Spodní razidla bylo opatřeno 
hrotem, který byl pevně zapuštěn do dřevěného špalku. Na jeho ražební 
plošku byl] po1ožen prázdný střížek, 'k němu byl ražební plochou přiložen 
svrchní ko~ek, který držel pregéř v levé ruce, pravou rukou pak udeřil 
do něj kladivem a, opatřil tak obě strany střížku ražbou. Tak vznikl hotový 
denárjschopný obíhat jako zákonné oběživo. ' 
, Kolky pro ražbu mincí dodávali mincovně řezači želez. ZpÍ'Semných 
pramenů,kterénám však dochovala doba dáieKo ml!adší, můžeme usu
zovat, 'že řezači želez byly osoby všestranně znalé uměleckého zpracování 
kovů, že to byli současně řezači pečetidelazlatníci,25) 

Jejich úkolem bylo vytvúřit na ražební plošce dO' tvrda zakalených že" 
l'6zných vá;lců, budoucích ražebních kolků, ráz mince v negativním prove
dení.. A všakdříye, než bylo možno k tomuto úkolu přistoupit, musela, být 
ražební ploška budoucích razidel jemně zhlazena pilníkem. ~y po pil
níku najdeme takřka na každém denáru hodousického nálezu. Vlastní tech
rlI'Ka.proveaenfreHéfu minCeprošiaod~iie]sífaršíchao1:f až-po ukončení de" 
nárové ražby někoUka vÝVújovými změnami. PředevšÍm.zasl1ouží pozoru, 
že čeští ř.eza,čiželez doby. románské ve skutečnosti v starších časech že
leza anilleřezali, ani, neryli. Rydla bylo při jejich práci užíváno v míře 
jen velmi skrovné. Většinou byly vyryty toliko vnější a vnitřní obvodky 
oddělující, obraz mince od' opisu a opis od kraje mince (v pokročilejším 
stupni byly vykrouženy kružidl~em, jehož hrot zanechal pravidelně ve stře,; 

~2) F ia 1 a, České denáry, I.c., str. 72, pozn. č. 4. Soudí, že v době Břetislava I. 
byly střížky vyráženy z plechu zvláštním. prftbojnikem; Josef Sej n o s t, PřvspěJvek 
k mincovní ,technice českých denárů a otázka denáru knižete Václava Svatého,' Nu
mismatický časopis čsl. II. 1926, str. 39 n. Nesouhlasis Ftalovým názorem ů užívání 
průbojníku v prvé polovině 11. století v našich zemích. 

23) Viktor K a t z, O 'chronolog;ii denárů Bo'leslava I. a Boleslava II., Praha 1935, 
str. 23. Ságrováním rozumÍ:me stahováni denárů o vyšší váze než byla předepsána 
z oběhu. Dělo se ze zrskuchtivých pří:Čin. 

2'1) Lemi·nger, JI. C., str. 41 n.; Šejnost, 1. c., str. 40; Fiala, České de
náry,1. c., str. 73 n.; Lus:ehin, 1. C., str. 82 n.; Micha'levskij, 1. c., 'Str. 7Tn. 

2") Gustav S k a 1 s ký, České mince a pečeti 11. a 12. století, Sborník Národního 
musea I. 1. 1938-A, str. 50 n. 
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du obrazového pole S'topu v podobě bodu), vlastní obraz mince a její opis 
byl vytvořen technikou docela odlišnou. Tuto techniku nazývámepun
covní,26) neboť byla prakticky provádě~a týmž způsobem, jako jsou v sou
časné době vbíjeny 'puncovní značky do předmětů z drahých kovů. Umělec 
(i tato technika vyžadovala ruky umělce) měl k disposici soubor drobných 
železných razidel roZličných tvarů, jež musela být tvrději zakalena než 
vlastní ražebníkolek, a vbíjel je kladivem dozhlazené ražebnÍ plochy 
kolku, až zde zanechala svůj otisk. Z jednotlivých mincovních dílu sesta
voval tak obrazy denárů i jednotmivá písmena jejich opisů. Na rozdrl od 
obrazů provedených lineárně, byly obrazy vynikající vyšší plastičností 
(na př. meče na denárech Boleslava I. nebo tváře postaviček na mincí:ch 
Břeltislava 1. a Vratislava II.) nejspíše vypracovány jako jedinýpunc a 
najednou vráženy do, razidla. 27) 

Výtvarný vzestup českých denárů na konci 11. století znamená i pod
statnou změnu v technice zhotovování ražebních želez. Již od doby Vra
tislava II. počínají řezači želez užívat i rydla. Nejpůvabnější výtvory čes
ké románské mincovní plastiky z konce 11. a z 12. století jsou již vý
tvory práce rytecké.28

) Pozůs'tatky techniky puncovní najdeme jen v per
ličkách na obvodcích nebo na účesech některých postav, naznačených 
drobnými punci. Tato technická změna podmínila povznesení umělecké 
úrovně mincí. Práce rydlem odstranila z umělecké tV'orbyšablonovrtost a 
umožnila řezačům žel~z plné rozvinutí tvůrčí fantasie. Ukážeme nyní, 
v jak hojné míře využili čeští řezači želez nových tvůrčích možností. 

Historii výtvarné formy českých denárů můžeme rozdělit do tří hlav
ních epoch. ~:g!,véz nich řadíme ikonogra;fický vývoj denáru od počátků 
českého mincovnictví někdy v pr~litLql()vině 10. století až do prv~ho dese
tiletí 11. století. Rozhodující:m znakem proposouzéní této epochy jé sku
tečnos!t, že v tomto období česká mince převážně přijímá svůj vzhled 
z mincí zahraničních. V současné době neznáme již jediného typu čes
kého denáru 'z 10. století, o kterém bychom mohli bezpečně tvrdit, že je 
type:rn ,speciálně českým. V článku o olověné sceattě29 ) jsem ukázal, že na 
počátky mincovního díla českého zapúsobily především vzoryanglosaa
kého a nordického mincovnictví, že těmto vzorům musí:me. přiznat při nej
menším rovnocennost s vlivy franckými. Tyto vlivy byly zvláště si:lné na 
počátku českého mincovnictví.' Aspoň naše nejstarší typy denárů (denár 
se jménem Otto, typ mečový, typ 's, lukem a šípem) jsou přijrucy z anglo
saských sceatt az ražeb dánských králů z Yorku a Northumberlandu.30

) 

Za Boleslava II. zvláště hojně vybíjený typ t. zv. Ethelredský má po právu 
jméno podle anglického krále Ebhelreda ll, z jehož mincí věrně kopíruje 
obrazový námět. 
Německé vlivy se ozV'aly především v typu t. řeč. bavorském či řezen

ském. Pbd tímto názvem rozumíme dlouhou ikonografickou řadu, vyzna
čující se na našich denárech křížem na Qíci a kaplicí (na 'starších denárech 

26) Š e n o tl t, 1. C., str. 40 n.; L u s chi n, Allgemeine MUnzkunde, 1. C., str. 82 n,; 
S k a České mince a pečeti, 1. c'} str. 10. 

27) e n oat, 1. c" str. 42. 
28) Jan ěot, České mince doby románské, Vo,lné směry XXXI. 1934, č. 2, str. 59; 

týž, Česká mince ďoby románské jako výtvarné dílo, Sborník Gavril Kacarov 1., Sofia 
1950, str. 196 n.; Š e j n o:s t, 1. C., str. 42. 

29) Pavel Raď o ID ě r s ký, Ou:ověná "sceatta" z pražského hradu a 'příspěvek k po
čátkt'lm českého miíllcovniJcrt~í, Numismaticl{é listy VL 1951, Č. 3, str. 41. 

:10) S k a 1 s k ý, Denár knížete Václava Svatého a počátky českého mincovnictví, 
Praha 1929, str. 55; K a t z, O chronologii denárt'l, 1. c., str. 72. 
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toliko chrámovou lomenicí) na rubu, jež se na českých denárech 10. a 
prvého desetiletí 11. stol. mocně uplatllovala, procházejíc vývojovými změ
nami. Sl) Jistě se češ<tí řezači želez této epochy inspirovali i vlivy umění 
byzantského.32

) R02lsah uplatnění východních. motivů v počátcích českého 
mincovního díla nemáme však dosud změřen. Tato otá:zka je ostatně mimo 
rámec tohoto zpracování. 

Pověděli jsme, že výrazným znakem této prvé epochy ikonografického 
vývoje· českých denárů bylo převážné :napodobování motivů cizích zemí. 
U některých typů jde o napodobování se snahou, aby český denár byl co 
nejvěrnější kopií zahraničního vzoru. Kdyby např. nejstarší denáry ře
zenského typu (s křížem se třemi ku[ičkami ve třech jeho úhlech na líci 
a 8, kaplicí s nápisem na rubu) nebyly opatřeny opisy se .jménem čes~ 
kého knížete Boleslava I. a kdyby na nichneby10 uvedeno jméno pražské 
mincovllY, snadno bychom byli na rozpacích, nejde-li o mince bavorské. 
Vysvětlení 'tohoto zjevu je nasnadě. Napodobováním cizích a zv[áš'tě v teh
dejším obchodním 'Světě oblíbených mincí snažil se český kníže zajistit 
svým denárům uznání, jakého požívaly již vžité typy na domácích i zahra
ničních trzích. Není tedy toto napodobování současných motivů dokladem 
nízké výtvarné vyspěl~osti a nepatrné tvůrčí fantasie český'ch řezaču 
této epochy. 
Druh~ ep~~ha,y;O'~ v~o~cevlády knížet.eJaromíra, až do sedmdesátých 

lef1:l. stoleo,r::maSl pods~atr;ou 'změnu ikonografické stránky českých 
mmCi. Zhruba Jl charaktensuJeskutečnost, že věrné kopírování motivů 
cizích .mincí již nepřevažuje. Obrazové náměty jsou cizími mOitivy toliko 
~~3lP!~ov~ny. 1}o~9d-!lj~í je, že ~ v'.DÍm.1!rvků cizích nebyl sledován 
lIZ zadny ho~odarsky uCeI;Test želez nechávají se jimi toliko 
oyli:rll:1t při sv~ v:!a~í tvo:~ě, .;nnohdy je přepracovávají podle své VJiast
nI zahby, doplnuJl ]e 'a rozslruJl. Jde o motivy líbivé a oblíbené podle du
cha tehdejší doby a tehdejšího vkusu. 

V <t~t<? epoše p~e,,:~~dá na
v 
naši~h min~ích vliv umění byzantského. 

UplatnuJe se mocne JIZ na nekterych denarech Jaromírových, jeho další 
působení Sledujeme ve figurálních motivech na denárech Oldřicha a Bře
tislava T. V byzantských motivech můžeme zjistit přímé působení zlatých 
byzantských solidů na našem území v prvé pol. 11. století.33 ) V obsahu 
mnohých motivu na mincích Oldřicha, Břetislava I. a Vratislava II. však 
již cizích vzorů nezjistíme. Jejich ikonografickou nápJiň mUžeme již po 
právu nazvat svérázně českou. Tato doba položila základysamostabného 
úsilí českých řezaču že 'lez. . 
Třeba v této souvislosti připomenout, že nejstarší mince moravské jež 

vznikly v této době 'za údělné vlády mladého kněžice Břetislava 1. pr~vdě
podobně v Olomouci, jsou do značné míry pod vlivem vzoru nordických. 
Je to zajímavá obdoba počátků mincovnictví českého jež bylo ve 'Svých 
prvých krocích rovněž 'pocl. vlivem severských motivů. ~4) 
,~~~c,ovní refo;ma kní~~t~ Břetisl~va I. kolem r. 1050, jejíž význam jako 

d,,;lezltt;h~ meznlku. v de~mac~ :vomanského mincovnictví objasníme na jí
nem mIste, vnesla 1 novesmery do uměleckého vývoje českých mincí. 

, 
31) Podrobně se tímto typem obírá S k a 1 a k Ý (Denár knížete Václava Svatého 

1. c.) a Katz (O chronologíi denárů, 1. c.). ' 
32) K a t z, O chronologí1 deil1áro, ai. C., str. 80 n. Rad o měr sk ý, Olověná "sceatta", 

L c., str. 38. 
33) S k a 1 s k ý, České mince a pečeti, 1. C., str. 5 n. 
34) Rad () měr a k ý, Počátky moravského mincovnictví, 1. c. str. 66. 

3 
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Zmenšeníprůrileru střížku mincí 'z puvodních 20 mm na velikost 15-16, 
mm, jež bylo průvodním vnějším znakem reformy,znamenaloz,,:,ýš~ní 
plastičnosti motivů na posledních denárech Břetislava I. a na mmclCh 
Spytihněva II. a uspíšilo vzestup výtvarné stránky denáru dalších pan'Ov-
níků.35 ) . , 

Je duležité, abychom pro pochopení poslední epochy ikonografickéhO 
vývoje 'českých denáru, jež počíná koncem vlády Vratislava II. a vnáší 
do české románské mincovní glyptiky zcela nové smery, byli. si vědomi 
skutečnosti, že podmínky k vzestupu umělecké výše českých mincí byly zde 
již dříve. Již v počátcích mincovní tvorby, jež, jak jsme pověděli, zcela 
napodobovaly cizí 'Obrazy, pozorujeme na českých mÍncích, že cizí motivy 
nejen nejsou v našem prostředí barbari:sovány, nýbrž že se české denáry 
ušlechtfřostí kresby vždy svým vzorům i plně vyrovnají. TO' je poznání 
velmi dMežité, jež svědčí, že vyspělá škola řezačů želez púsO'bila u nás 
již dříve. ' v 

NaznačUi jsme již, jaké technické změny podporovaly vzestup ume-
lecké výše českýchdenárú koncem ll. století. ZmenšenÍstřižků mincí' 
na velikost 15-16 mm ,přispělo k vyšší plastičnosti motivú, poz\rG41á 
zmena 'techniky puncovní v techniku, ryteckou zjemnila jejich kresbu. 
Vzestup výtvarné formy českých denáru můžeme nejlépe studovat na d~
nárech nálezu hodousického, neboť časový rozsah toh'OtO' nálezu zahrnUJe 
práve jeho počát~k a vrchol. 

10. 11. 12. 

Počátek zde představuje nejstarší mince nálezu, královský denár Vrati
slava II. SrDvnáme-li si tuto minci (tab. I. č. 14) z konce Vladislavovy vlády 
s prvními jehO' denáry (t,ab. I. č. 6) 7 ,atd.) vidíme, k jak velkým změnám bě
hem Vra:ti'slavova pDměrně dlDuhého panování dDŠlo na jeho mincích, jak 
lineární provedení obrazDvého námětu na nejstarších Vratislavových de
nárech prDdělává na dalších mincích prudký 'vývojový vzestup, jenž zcela 
opDuští lineární 'způsob kresby a směřuje k výtvDrům plastickým. Jde zde 
ovšem stáJle ještě 'O starý způsob užití puncDvní techniky přizhotDvování 
razidel mincí, ale techniky jíž velice vyspělé. Z obrá-zku (v textu) č. 10.) na 
kterém vidíme reprodukován líc denáru Vratislava n. typu FIX. 10 je 
patrno, že celá panovníkova hlavička na této minci byla najednou vyra
žena dO' razidla jedním puncem. DDkazuje to srovnání tohoto, obrázku se 
sousednimsnímkem (obr. č. 12), z něhož je patrnO', že chybné umístění 
puncu s hlavičkou způsobilo nepřirDzený sklon a takřka zkomoilení celého 
panovníkova pDprsí. 

RO'vněž rubní obraz této mince ,( obr. č. 11) zasluhuje ,abychDm mu vě-
novali bližší pozornost. Vidíme na něm románskDu rotundu ve značně 
ozdobném provedení, z níž vyčnívá ruka, držíCÍ ,kopí s praporem. Jde zde 
o mDtiv, jehož vysvětQení nutno hledat v křesťanské symbDlice, jež ovlá
dala téměř všechny obrazové náměty této doby. TentO' motiv je výrazem 

:35) S k a 1 s k ý, Čes,ké mince a pečetí, 1. c., str. 7 n. 
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s:mdobého .křes.ťan,sk~ho myšlení a bylo by příliš násilné, uvádět jej v sou
vlslost s hlstorlCkyml fakty, v našem případě tedy konkretně se založonÍm 
kostel~: Skutečn~S't,že t~ž motiv j~o ně~D1ik let později napDdobDván na 
MDrave (na denarech Llt9lda Z:lOJems~eh'O) nás varuje před 'smělými 
~avery. Obr.az ~a :r:';l'b~ k;aloysk,eho denaru Vratislava II. nutno vysvětlit 
~ako symbollck~ ~YJadrem ?o~skeho původu světské mO'cipanovl1íka, nebot: 
Jenom tentovyklad odpovlda duchu rDmánské doby.3B) 

Křesť:;nská ;sy~i~o1i~a '~kýtá n;j~ůležitější kriterium pro posuzování 
obr~zc;vych n~metuceskych denaru této epochy. S't'arší nuirtismatické 
badam ~e :snazllo, a .to ,mnohdy, velmi nekriticky, spDjDvatpestré výjevy, 
se kte!yITll se n:: ~l:llclCh. Isetkame, s významnými událos'tmÍ z pamDvní
kD~a zlvota ~ v vldel'O v ,!:lCh hmotné vyjádření jeho slavných 'skutku.37

) 

Ay~ak :a~ mu~~me vysvetlovat obrazyčeskýchdenárú jenDm ve vskutku 
vY]J:me~nych pnpadech. rr:3Jk ~~ př. některé typy denárů Vladislava II. 
z drr:he polovmy l~.stO':eb maJl nesporně vztah ke korunovaci toho'to pa
l1?vmka a sx;ady ne~t:re . s.Qučas~é , ~ý'Znamné právní akty u dvúra, kte
rych mohl být, rezac.zelez o'SDbne ucasten, jsou vyp'Odobněny na několika 
;,~pe~h !30~d?bychy mu:cí. 3S

) To jsou, jak ~ečen,o, výjimky. Význam ikono
brafl.cke sbranky <:esky,ch ;a~eb doby romanske není nutnO' hledat v jejich 
souvI~lo~tech s v hi'stDnckyml událostmi. Mince jsou svědky kulturního 
~ros;redl a y~ysl~nk?véh'O, světa je naplňujícího.39 ) V životě románského 
c1Dvek!l ty'Onla kre~ťa~s~a víra náplň jeho bytí. KřesťanskénábDženství 
se svo~ preds~avou Je~lll~,h~. b.oha bylo, když ne prvořa~ým, tedy aspDň vý
zn~:nn~;n "stat?tvo~nť'm v clmtelem a stalo se mocnou ldeo!lDgickou úpDrou 
k:llzat. ) Romansky c1'Ovek byl plně v zajetí křesťanských myšlenkových 
pr.ed~tav va O'dr:~zem a pozu~atkem jeho myšlení jsou i úbrazy soudobých 
mmcI. Predevslm, s~ upla'bmlo na mincích uctívání svatých. České denár 
z 11. a ~y2.st'OletI J~.ou. doklade~ ,~t.á~e 'sílící tradice svatovád:avské. O~ 
dDby k:~llzete, J arom;ra J'SD~ nepretrzlte opatřeny na líci jménem světského 
pa;novmka-vladnúuclh'O ;kmzete :- na ru?U jménem p3Jbr'Ona země-'svatéhD 
~aclava. ()brazsv. yaclava p~ed~tavuJ,e .obrazovúu náplň většiny mincí 
teto doby. (Srvn. denary I:0dous,lckeh? :r;alezu na tab. J. č. 19) 21) 23 ,a další 
na tab. II.). ';"edle sv. Vaclava setkavame se na denárech se iménem a 
0rrazem d~uheho v~vět.ce,v.s~. Vojtěcha, jehož podíl na myšlenkové náplni 
teto dDby Je r?vnez duleZlty ,(sroy:c:. denár Vladislava I. na tab. III. č.60 
a 61~. Na ~~na:ech vmora,:skl'chudelných knížat vidíme nejčastěji a to od 
sa~J ch 'p~c?-tku raz~y :rm;lCl na Moravě, jména svatých, patrúnů morav
~kych ;;delu, hl~vne Jmeno sv. Petra, ale i sv. :ThlHkuláše, sv. Jana a 
1 sv. y~cl~va. y~rao v ďábl~ .:; tiné temné mocnosti dala vzniknout řadě 
fantatst1ckych vYJevu, rozhoJnenych zvláště od doby křížových válek, jež 

:16) S k a 1 s k. ý, České min. ce a pečeti 1 c str 7 n . Rad'a m eV r s k y' Od' h I·t ld Z" .. ' ..• .., ','enarec 
~,l O' a na)ems_keha a neJst'arŠl hradní kapli ve Znojmě Numismatické 'listy v 1950 
c. 1/2, str. 13. Clánek je adpovědí numismatika na "tudU' O V o toč k a Prv 'l'k: 
rotunda sv Kat ř" Z' v ~. ,emys ovS' a , " e my ve nOJ!ll.e (ZP:ávy památkové péče, IX. 1949, 'seš. 5-6, str. 
~Ol n.), v mž autor 'z d~mneleho svedectvíobrazu na denáru Litalda Znajemského 
ypu F2 •. XIII. 5-6 pokausi se datovat stáří znajemské rotunťly 

37J Cinil t<;tk hlavně F i a 1 a (České denáry, L ·c.), ale i František Cha II r a (České 
de~ary VratIslava. II.) a Kris~ián :r II r ~ VY a ~ cl (České a mora,vské denáry a brak
~eaty, Praha 1949, Oprava v razem denarů Boi'ivoje II. Sběratelské zprávy V 1950 
c. '6-7, str. 89 n.).' . , ., . 

:~) S ,k a 1 s k :t,gesk~ m~nce a pečeti, 1. c., str. 26 . 
.. o) S k·r:: 1 s k y, Ceske mmce a pečeti, L c.. str. 27. 

str. ) 2rane H u s o v á, Dějiny Československa (do rozkladu feudalismu), Praha 1950, 
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zanesly do našich zemí znalost blouznivých motivů orientál~í~h. Boj~~lo
věka proti ďáblu a hříchu je nejčastější n~ylní!ěchrto m?~lV:U ?a naslCh 

d ' h Obrazy zápa:su s divokýmizvlraty 1 fantastIcKymI . net~ory enarec . ., .. 'h ~n e Y přIpomma '
(srovn tab II. Č. J;.8) tab. III. Č. 65,7'2) nema]l Jme o smy;:;:;u n ~ t h' '4l) 
věříd~ ne~stálý 'boj člověka proti zlu a

y 
jiným vďáJblovym nas r~ am·.v • 

S mbolický smysl má i pozdvihování dítete andelem (sro;:n. den"a.r B~rl: 
v~jOVŮV z hodousického nálezu na tab. lll. č. 58). Zname?a ve stre~ovek: 
s . bolice odevzdání duše do 'lůna A~raha~ova:i2) Ne:;ll nutn~ prlpoml
::ť . ak velký význam mají figUlrálm motivy' na de1?-,ar~ch ,teto, epoc~~ 
ro':tudium dějin krojů, jak bohaté poučení poskytuJ! :uzna znazornet;l 

budov, především kostelů, portálů a bran (sro~n. ta,? l~. c. 37 ~af, ta,~' !~I., c. 
64) studiu dějin vývoje stavebního slohu. Ceske denary JSOU taL{" dv..le~ltym 
, ramenem pro poznání vývoje zbranÍ. Pohříchu nutno konSlt~itov~t, ~~ b~
hat' ikonografický materiál, kterým české den~ry ~~oletI op1yva]1,ZU
stal až na malé výjimky, dosud nevyužit. V teto 'studu tento nedostatek 
přirozeně napravit nemůžeme. 

14. 15. 
13. 

Obrazové komposice českých denárú z prvé íp.oIOVi~? 12. sto
leH. Líc denáru Bořivoje II. typu F. XI. 1 (obr. Č. 13); rub den aru ~ladl"lav:. 1.. tY~lu 
F. XV. 15 (obr. Č. 14); líc denáru Vladislava L typu F. XV. 16 (obr. c. 15). Zvetš. 2 .. 

Bohatý ikonografický obsah a vyspělé umělecké provedeníč~sk~ch n:i::;: 
cí této poslední a po výtvarné stránce nejzajímavější epochy v~voJe, v~eJsl ' 
stránkčeských mincí, staví nás před řadu otázek. vJak ~o~ ze prave n~ 
české y ůdě vydaLo románské glyptické umění takuslechble ylody? ~acl 
lidé b0i tito řezači želez, kteří dovedli n~ o,;brazovou p}osku :;-ehkou 
mnohdy sotva 10 mm vykouzlit tak dovedJ.?-e pre~st:;tvy sve~o .m:yslenko: 
vého světa? Kde byli ve svém umění školem? Jakyml slohovyml zasadaml 

řídí se jejich ipráce? v v ,.v ,'V k Plk' kt ' 
Na tyto otázky nám nepřímo odpoveděl JIZ ~ant~se , a~c YJ ;ry 

se dotkl ve svých dějinách aspoň několika větamI ne:,s~l11 kra~~ ceskych 
denárů z 12. století. Ptše, že stupeň jejich dokonalost! Je nenadaly a tehdy 

. 41) Všeobecné zhodnocení symbolických představ~a středov,ěkých min?1ch. POdjIá~ 
. . anda Fr í e de n s b u r g a, Die S'ymbolik der lVItttela~termťlnzen 1. . 

~~linF~~~~ 1922; prfikopníkem symbolického výkladu obra,,:o na mmci:h ba~ors~ých 
12 toleti· "e L. B li r kel, z jehož prací zasluhujez.vlášt~lh? urpozormmi Dle ~llder 
de~ SSliddeJtschen breiten Pfennige (Halbbrakteaten), Mit~ellungen df\.B:y~rlSt~hen 
N 'atis{)hen Gesellschaft XII.-XIII. 19(}3~4. České mmce 12. ~to.e IOn? 1. po 
té~.::t~ánce Gustav S, ka I s k Ý ve výše 'Citované práci o če~k~chv n:mclch a [)ecetlch, 
jež je v české numismatické literatuře svéll0 druhu dosud Jedmecna. 

42) B li I' k e I, 1. c., str. 123; S k a 1 s k ý, České mince a -pečeti, 1. c., str. 27. 
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v Evropě širO'ko da[eko nevídaný.43) Palacký dohře postřehl, čeho si mu
síme být vědomi, chceme-'1i se ,blíže vyrovnat se skutečností české priority 
ve výtvarné výši mincí 12. století. Neboť tím, že nenajdeme v této .době 
po celé Evropě mincovní glyptické tvorby, která by ušlechtilostí a původ
ností motivů české mince předčila nebo aspoň jim byla rovnocenným 'pro
tějškem, získáváme kriterium, které náš úkol podstatně usnadňuje i když 
dokonale neřeší. Stačí pak opravdu konstatovat, že nemohli z cizích zemí 
přijít k nám cizí umělci a proto ani toto umění není uměním cizím a jde 
tudíž o umění české. Cituji zde slova Chaurova,44) která v zásadě jsou 
správná, ale s jistou výhradou. Je nesporné, že vedoucí postavení vnější 
stránky české mince v Evropě v této době ruší běžné názory 'O závislosti 
českého umění jen na německé kuHuře. Avšak nesmíme současně zapo
menout, že žádný umělecký směr nevznikl z ničeho. Rovněž umělecká 
výše, k níž dospěly. české denáry 12. století, je výsledkem určitého vývoje. 
Zmínil jsem se na jiném místě, že předpoklady pro povznesení výtvarné 
stránky mincí byly u nás již daleko dříve. Čeští řezači želez již v 10. sto
letí dosahovaH výsledků, které co do dokonalosti výtvorů nikdy nekle
saly pod evropskou úroveň. Přitom nutno míti stále na zřeteli, že doko
nalé rozvinutí fantasie bylo tehdy brzděno snahou, aby naše mince byly 
pokud možno věrnou kopií zahraničních vzorů. Teprve když od poloviny 
11. století zvolna zaniká závislost české mince na zahraničních trzích, do
chází k plnému uplatnění tvůrčí fantasie na mincích. Tím chci jen na
značit, že výtvarný vzestup českých denáru měl se v našem prostředí o co 
opřít.. Ale ani slohově nejsou české mince 12. století výltvory rázu čistě 
domácího. Jejich obrazy jsou mnohdy inspirovány soudobými sochařský
mi výtvory, jaké známe z výzdoby éhrámů především v románských a 
zromanisovaných oblastech a 'S nimiž se setkáváme na jiných předmětech 
uměleckéhO' řemesla. BiirkeI45) a Ska~ský 46) přímo ukazují na některá 
malířská a plastická díla v západní Francii a severní ltaUi, která zápůso
bila na isoučasnou glypVickou mincovní tvorbu mocným vlivem. Současná 
monumentální plastika vznikající na základechf)/ntické a to především 
pozdně římské tradice, hyl1:a do značné míry obohacena prvky byzantskými. 
Ráz obou umění přenáší se i na naše mince a v jejich slohu 'převládá.47 ) 
Obdivujeme-HpmtO' jemné výtvory české románské mincovní tvorby a do
konalé umění českých řezačů želez této epochy, buďme ,si vědomi, že ne
obyčejný rozkvět českého mincovního umění byl sice výsledkem samo
sta:tné práce česk.ÝQ.b~ačů kQ!ků,že byl v tomto ohledu výsledkem do
mácího vývoje a že nebyl 'přijat ja;ko hotO'vá věc z prostředí cizího, že !se 
však slohově mincovní obrazy řídí zásadami běžnými v plla;stice střední, 
západní a jižní Evropy. Tolik zatím otéitO pOEilední a po výtvarnéstrán
?e nejvyspělejší epoše vývoje vnější stránky českých denárů. Vysokou 
Ikonografickou úroveň zachovávají české denáry po celé 12. století, až do 
1;lkončení denárové ražby v Čechách, kdy dvoustranný denár je vystřídán 
Jednostranným brakteátem, metrologicky navazujícím na starou denárovou 
soustavu, ale zcela odlišným po stránce vnější úpravy mince . 

43) František Pal a c k ý, Dějiny národu českého I., vyd. IV., Praha 1894, str. 183. 
4·1) K'arCl~ Cha u I' a, Byli u nás rytci XI. a XII. století Češi? Numismatic,ké zprávy 

I. 1934--1936, č. 5, str. 81. Článek je odpovědi na studii K vět o v u ve Volných Smě
rech (viz pozn. č. 28). 

45) BU r ke 1, L C., str. 98 n. 
4(1) S k a I s k ý, České mince a pečeti, 1. c., str. 28 n. 
47) Skalský, České mince ·apečelti, 1. c., str. 28.; zde uvedena i hojná literatura 

o románskén~ stavitelství, malířství a rplastice se vztahem k této otázce. 
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V. 

o čes k é mst á t u dob y r o m á n sk é. 

(Hospodářské pozadí hodousického nálezu.) 

Vznik českého státu. Stát fetlldální. Kníže ,a jeho drt,f,žina. Č,eská šleohta 
10;,(j, t1.věku byla šlechtou obchodní~ů f!' bo~ovník,ů. Praha ~p;namným 
'obchodním střediskem již v 10. stoleh. Cesky pod~l na tehdeJs~m evrop
ském obOhodním ruchu v Pobaltí ,a význ.am nález~~ mincí pro poznáni j!Bho 
rozsahu. Nálezy zahmnični. Nálezy domácí. Změna v hospotlářské orien
taci českého státu v druhé volovině 11. století ,a podíl nálezů, mincí na 
jejím vysvětlení. Hospodářská isolace českého státu? Exportní a importní 
zájmy' státu vystřídány zájmy novými) jejichž středem se stala pc/ula. 

. Český stát doby ro:nánl?ké vznikl j~ko výs1ede~ dl:ouhéhoy vývoje spole'" 
čenských organisacíceskych ,Slovayt;u. ,Tentoy vyV?.J. zap?cal v rO'zkl~dem 
prvotního patriarchátně-rodoveho zrlzem, v .nem~zlh na~l predkov~ od 
počátku naší éry a tvořili pokrevní pospolItostI (komumty), pokracoval 
přes stadium hradových obCÍ, jež vznikly jako sousedská společ~nství n~ 
základech územních a jejichž vyšší stupeň, pospolitost . hradovychobcl, 
formace plemen-kmenů tvoří p~echod .ke vzni~u státu ur;ás. v o' r r 

Český stát doby . románske vzmkl tudlZ postupny~ p!:e,ru~talllm 
a splýváním nižších společenských organisací ve spolec:nsk~ utv::r~ 
vyšší a vyspělejší. Sjednocení .~lovans~~s~h km;:mů v ?esk~. ~otlme 
bylo takovýmpos~edmm a neJvyznamne]Slm statotvo~nymcnlltele~. 
Jako jednotící síla osvědčila se hospodářská a vOJensko~lllocenska 
,převaha silnějších kmenú nad slabšími a podrobení a vykořisť?vání 
jedněCh kmenů druhými.49 ) Avšak i nutnost pospolité obrany proh ne
přátelským vpádúm byla přírozenoupodporou jednotícího procesu. vý
'znamný podíl na Urychlení vývoje,směřujícího ke vzniku státu a na do
vršení stmelení kmenových útvarů, má rovněž křesťanská ideolog-ie, jež 
k nám počíná od 9. sto'letí intensivně pronikat ze slovanského Východu. 

Celý vývoj, od rozkladu patriarchátně rodového zřízení až ke vzniku 
. státu u oriás vnáší hluboké změny dopovahY'společenského řádu českých 
Slóvanů. Uvedli jsme,že rozklad rodú, podmíněný prohloubením majet
. kové 'nerovnosti mezi jednotlivými rody a tím i úpadkem starého kolek
rtívního. ,pospolitého hospodaření, má "za následe~ přerůstá~í rodú ve, vyšší 
útvary, pleinerra.:kmeny. Form-aceplemen-kmenu nebyla vs-akpllynula. Ne-
zřídka' dála se' násilným způsobem a není nepochopitelné, že u nás, v pro
:středí převážně zemědělském, vyvolalo sloučení řady slovanských rodú, 
mnohdy éthnicky odlišných -a majetkově nerovných, příklon nejen k ro
'dovým superposicím, a~e přímo k otrokářskému řádu. 50 ) Avšak v našem 
prostředí k rozvoji a k dokonalému uplatněni: hospodářsko-společenského 
řádu otrokářského nedošlo. Primitivní patriarchátní rabství, jehož stopy 
sledujeme ještě v pí:semných pramenech 10.-12. století, nemůžeme srovnat 
s OItrok~řskými soustavami, jaké známe z oblasti 'antického, Říma. o KOI:-

. centrace výroby nedosáhla u nás tehdy takového stupně, ktery byzpusobll 

48) Václav Vaněček, První tisíc let ... , Praha 1949, stl'. 14 n. a 35 n. 
. 4\!).Vá0}av Hus a,Epochy českých dějin, Praha 1949,str: 35, 

5(1) Vaněček, 1. c., str.90n. 
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definitivní zakotvení otrokářského systému.51
) V tomto údobí prostě dozní

vají znaky zřízení rodového, uplatňují se prvky otrokářské a utvářejí se 
ale nepřevládají, vztahy feudálnÍ. Toto údobí nazýváme údobím předfeu~ 
dálním. Náběhy k otrokářskému řádu usměrňují se u nás již v 9.$toletí 
definitivně k feudalismu. 02 ) Rozumíme-li pod pojmem feudalismu určité 

. vyrobní a 'sociální vztahy mezi majitelem výrobních prostředků na jedné 
a. bezprostředním výrobcem, pracovníkem, na straně druhé, můžeme mlu
VIt o tom, že český stát doby románské je státem plně rozvinutého hospo
dářsko-společenského řádu feudálního. 

Pod~e výsledků výzkumů historických i archeologických dospěl do 9. sto
letí výyoj společenských organisací a společenských řádú na Moravě dále 
než v Cechách. Výsledkem vyspělejšího procesu nadkmenovéhosjednoco
vání na Moravě je vznik Velkomoravské říše, která již v 9. století měla 
ve střední Evropě poIi!tickou posíci. Český stát 10. věku je pokračováním 
Velké Moravy 9. věku. Velká Morava nezanikla v prvých ~etech 10. století 
ypádem Maďarů do Panonie, jen její těžiště se přesunu10 z Moravy do 
Cech a vláda:z rukou Mojmírovců 'přešla na Přemyslovce. 53 ) Ti pak ovládli 
se svými družinami ,během 10. věku rozsáhlé krajiny střední Evropy a 
položili základ evropské poUtické pO'sicečeského ,státu. 

K.,I?enům ,Y české ~otlině,~jedno:ceným ve :sltá~, vládl 's pomocí vojenské 
druzmy kmze. InstItuce kmzeteJako hlavy statu vyvinula sez funkce 
kmenového náčelníka a to náčelníka obvykle nejsÍ'lnějšího kmene jehož 
p~díl na v ~y~brov~lnérr: neb? ynás~lném nad kmenovém sjednocení byl. llej
vyznamne]Sl. Vceskem state mel 'takovou funkci kmen sídlící ve středu 
zeIÍ1ě,kmenČechú, V jehož pópředís1tál mocný rod Pře~yslovců. 

Kníže a jeho družina tvoří prvotní státní aparát. Khíže panuje neome
·zeně ~šemu obyv3;tdstyu, rozhodu.J~ o váIce, a míru, soudí a vymáhá dávky 
a dane. Je vrchmm panem nad veskerou neosazenou půdou o které volně 
ro:zho?uje .. Pokládá '~~k celé .stá!n~ ú~e:ní a' jehoobyvat~lstvo za svúj 
pSO'?,l11 ma]e~ek. ~r~z~na bOJovl11k~, Jez se kolem knížete soustřeďuje, 
tvorlOpO;yU J.eho zaJmum., Na .'síle Jeho vojenské družiny spočívá jeho 
~oc. ~l11z: J.e ml:~h;iy. nast~J.e~ ~vé ,družiny. Musí si její přízeň zajiš
ťovat castyml zdanlyml loupezlvyml vypravami do sousedních zemí musí 

:jí zajišťovat blahobytný, třeba:s dobrodružný život. ' 
Význam knížecích družin nutno především hledat v době, kdy stát se 

t~p~ve ~or;noval: Knížt;cí druž~ny by!y dúleži:tým nástrojem při· upevňo
v~m st~tm mOCI v .1:rv~ch doba~~ e:nstenc,e

v 
st~tu u nás, měly hlavní 'po, 

~ll na J~h? h?spodars~em ~ socI~ln~m ~tvarem a nutno je proto pojíma: 
Jako urclty zJev spollecenskeho vyvoJe hdstva. "Družinným státem" nazý
váme přechodný článek mezi předsltátními společno'stmi a státem feu
dálním.54

) 

Od o 10. ,s~ol~tí jsou p.ak~nížecí družiny nejspolehlivějšími faktory pří
m0.J)U'sobIclm~ k fe~~ahs~Cl. :původní, čistě vojenský ráz knížecích družin 
totlZ p'o~tupne ,za'D:~ka; Clenové družiny jsou jednak rozpitýlenipo hra
dech, JezsestavaJlzakladem budoucí státní administrativy, jednak jim 

"1) . H u s a, 1. c .. str. 36. Otázkou otroctví se na nmoha místech svého díla 
B. -D: G rek o v, Kresťiane na Rusi 1H16. 

~2) Vaně č e k, 1. c.,' str. 91. ' 
53) Václav Cha 1 o up e c k ý, Prameny X. 

Pr,ana 1939; t Kníže svatý Václav, ČČH str. 17. 
n'l) Van ě čeL C., 94 n.; srvn. též Jan S 1 a v í k Vznik českého národa I Pr~-

ha 1946. ", c. 



kníže dává do vlas1:nictvípůdu jako odměnu za jejich sluŽiby. Z té čer
pají za pomoci práce nevolníků nové poži~tky. Tak ze středu družin vy
chází statkářstvo - vzniká zárodek budoucí štechty. Význam původní vo
jenské družiny zaniká a kolem knížete se formuje družina nová, družina 
dvorská, jejíž členové, obvykle z rodu bohatých statkářů, mají již ve stát
ním aparátu vliv poHtický.55) 

Avšak u české šlechty ještě v 10. a až do poloviny 11. stol'etí dožívá 
vojensko-Ioupeživá složka původních družin. Vlastnictví půdy je sice je
jím rozhodujícím znakem, avšak vlastnictví půdy tvoří spíše přirozenou 
hospodářskou základnu této třídy, jejížzájmybytly daleko diferenciova
nější. Jsou to právě výsledky studia numismatíckého, které naznačují, že 
česká šlechta 10. věku byla šlechtou bojovníků a obchodníků.56 ) Český stát 
průběhem 10. stol'etí nejen rozšiřuje svůj politický vliv na vzdálené ob
lasti, nýbrž i jeho pověst jako ,střediska obchodu a Čechů jako zdatných 
obchodníků je po Evropě známa. ' 

Tak již v Raffelstettenském celním řádě 'krále Ludvíka IV., vydaném 
v prvých 11etech 10. století pro obchod se Slovany na Dunaji ·(v letech 
903-906) je výslovně počítáno s českou účastí na evropském obch?dním 
ruchu.57 ) Výhody, kterých jsou slovanští obchodníci v tomto ustanovení 
účastni, dokazují rovněž, jak vysoko byl obchod s nimi oceňován.58 ) Zná
má zpráva židovského obchodníka-otrokáře ze Španěl, Ibrahima Thn 
Jaquba, který navštívil Prahu v druhé polovině 10. století, mluví již o Pra-
ze jako o předním evropském obchodním středisku.59 ) . 

Vysvětlení skutečnosti, že česká "šlechta" 10. věku je šlechtou obchod
nickou, je dáno přÍznivou zeměpisnou polohou českého státu. Jeho úze
mím procházelo od nejstarších časů několik obchodních cest, významných 
to spojek obchodu jižního se severskými oblastmi, kde na březích Baltic
kého moře vznikla již činno'stí Vikingů hrazená obchodní centra. Kara
vany z arabských zemí Isetkávaly se tam s obchodníky ze zemí nordických, 
z Britanie azápadniho Německa, tam směřovaly i kupecké výpravy be
nátské a řezenské. Český stát se toholto obchodu v hojné míře úča:stnil 
svou polohou ve střední ~vropě. Obchodní karava:ny z jihu, jež na své 
cestě na sever minuly Rezno, putovaly od r. 907, kdy původní cesta 
podél Dunaje na "jantarovou" cestu byla odříznuta Maďary,60) stezkou 
domažlickou do středu Čech a význam tržiště v' podhradí pražském neustále 
vzrůstal, neboť putující 'kupci si hrazenou Prahu nepochybně volili za ví
tanou stanici na dlouhé pouti. 

Praha byla vůdčím obchodním místem v zemi. Není bez důležitosti, že 
již v 10. stole!tí měla Praha, jako jedno z prvých měst střední Evropy, 

5") Vaněček, L c., str. 108 n. 
. 56) Gustav S k a ilí s k ý, z předriášky na filosofické fakultě university' Karlovy v let. 
semestru 1946. 

57) Gustav F r i e d r i c h, Codex diplomaticus et regni' Bohemiae 1., Praha 
1904-1907, str. 33, Č. 31. 

58) Radoměrský, Olověná "seeatta", 1. c. str. 41 n. 
59) Rel'atio Ibrahim ibn Jakub de itinere Slavico quae traditurapud AI-Bekri, ed. 

Thad. Kowalski, Monumenta Poloniae Ristorica, Nova series I. Kraków 1946; G. 
La bud a. Ibrahim ibn Jakub, Roczniki historiczne, 1947, str. 100-181; J. W li d a
je w i c z, Studia nad relacja o Slowianach Ibrahima. ibn Jakuba, Kraków 1946; G. 
J a c o b, Arabilsche Berichte von Gesandten an FtirstenhOfe aus dem 9. 
und 10. Jahrhundert, Quellen zur deutschen 1, Berlin und Leipzig 1927. 

60) Katz, O chronologii, 1. c., str. 13.; Arnold Luschi WieIlB MUnzwesen Han
del und Verkehr lm Mittelalter, Gesehichte der Stadt Wien sv., Wien 1897, st~. 8 n. 
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hradby i budovy z Gl) Rovn.ěž Juditin most zpolovíny 12. století 
byl z prvých kamenných mostů ve střední Evropě. Obchod se podle nejno
vějších poznatků soustřeďoval již od nejstarších ča:sůspíše na pravém 
břehu Vltavy než na levém.62 ) Starý měl již v 10. v·ěku hospodářskou 
funkci, kterou můžeme srovnávat s funkcí orientálního bazaru. Z prsem
ných zpráv 10. věku dovídáme se o pokročilém stupni produkce země
dělské v našisJ;zemísh i o vyspělé výrobě řemeslné. Čerpáme z nich i po
zna:tky o ~bOZI, yk!:rym byla P~;~ha p~oslav,ena a j~ž b~lo předmětem vý
:'.oz~.ye~~e, koze,sm, I?edu, 91:)111 a n~k~e:ych kovu (cm a stříbro) byli 
JIste dulezJ!tym vyvo:zmmzbozIm otrOCI, Jez jmenuje výs!lovně zpráva Thra
~imova. 63) Z produktů, jež byly předmětem dovozu do našich zemí nutno 
Jmenovat 'na prvém mistě 'sůl,' která k nám byla dovážena na sou~arech 
z a:lpsk,é ~olné k0.:n0ry, některé. dryhy ,Y.ýchodního koření, orientální a by
zal1its~e la:~ky a sperky, po mchz bazIli bohatí, neboť je odlišovaly od 
prosteho hdu. . 
. Písemn~ prameny 10 .. století představují nám tudíž Přemysilnvský stát 
Jako~emI s vysoce rozvm,ut,ou h~sp~ářskouz~kla~nou. ,Nezávřsle na pí
se,mnych1?ra~e::ech ':1zn~ya :r temze smyslu 1 svededtvl pramenů hmot
nych" n;~Zl. llimlZ 'z~?-)lma)l ~mce a jejich nálezy přední místo. 

ZmmIh J;sme se JIZ o ceskem podílu na evropském obchodním ruchu 
v poba:ltsk~c;h obl81~te~h. Nesčetné nálezy mincí a sekaného stříbra zlO. 
a 1~. stoletI na 'Pobrezl Baltu, ve Skandinavii a Rusku, jakož. i na cestách 
kv!em!o ~blaste;n, ve Sl~zsku, Pol~kt;a Pomořanech, dokazují, že v těchto 
prlmorskych m;stechle.z~;askutecna cent!,a tehdejšího evropského ob
ch~u. Ty;;o ~al;zy a JeJIch struktura 'svedčí o velké obchodní'P0dnika
vostl Baltu, Z~du a pomořanských SilJovanu, v jejichž rukou se tento ob
chod soustřeďoval, dokazují mocný rozsah jejich směnných styků s celou 
~sáhlou obl8;s1;;í y~ehdejšíhoeyropsI:ého obchodního světa i s blízkým 
Onentem.}'~eJ~~t~m:: obchodnl;n ~estem sev~roevropským byla tehdy 
Iun;.ma, ~ezIcI.prl u~b ~rr, <?~~~na S!ovax:y, Reky a Barbary. 

N epochyb~Je1!le, ze. neJ~ulezlteJs:n;, prednietem směnných 'styků,předmě
temv dOv,ozu 1. vyvo~, b~h na pobr:zl Baltu otroci. Pomořany jsou v této 
d~be znamy Jako predm dodavatele otroků pro celou Evropu. Předmětem 
vyvoZll: ·byly vša:I:, i ko~ešiny, rozličné výrobky sedlářské, jako řemeny 'a 
pov~troJe na kone, r:rb1 tuk a vosk. Funkci protihodnoty za zboží mělo 
sI!rlbro, ať z.pr~c<:,:a31:~,ne?o nezpr~cované. Jisto je, že 'Při směnných sty
Cl ch ?yla neJdulezlteJsl vaha ;trahe.ho kovu. StřÍbro bylo proto přijímáno 
n~ v8;hu, obc?odov~~o se .~ vvahan;l v:,ruce. Dokazuje to 's[:OženÍ tak řeč. 
n8;lez,u s~kane~lO strJ:bra, Jez sestavaJI obvykle 'z boha:té směsice zlomků 
~mcl a sp~rk,u. y té~o 'sou;ri~losti m:1žeme ;tvés.ti, že často právě jen de
nary bavorske a ceske nachazlme vtechto nalezech celé a neporušené, což 

61). Pod}e zprávy I b r a h i m a i b n J a k u b a. Proti věrohodnosti této zprávy, má 
námItky Karel Gut h (Počátky Prahy str. 32), který soudí že toliko jediný kostel 
v Praze byl z kamene, knížecí pa!lác dřevě!l1ý a valy hlině!l1é. ' 

d-~~) Vii1av -: o j t í š:: O prvopočátckh Prahy, Sborník pro hospodářské a sociální 
eJmy, .::0." ~947, c. str. 64 n.; srvu. Va ně č e k, 1. c. str. 134 n.: Bedřich 

lVI! n d 1, V~_oJ remesela v městech pražských, Praha 1947, str. 7 n. 
) V a,n e c e~, 1. c:' str . .l31; K o w a 1 s k i, 1. c" str. 49 a 52; Lubo'r Ni e der I e 

Slovanske staro'2atnostl, oddll kult., III ~2 str 382 385 a dl' K a t z O chr nI·.' 1 c t. 10' G J . , .., ., , I o o ogu, 
. , ., SL,. . a·~o b, W:.lche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalter 

aulS den nor~tsch-~altIschen Landern, Leipzig 1886; tý Ž, Der Nordischbaltische Handl" 
der Araber lm Mlttelwlter, Leipzig 1887,str. 126 n. . 
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nasvědčuje, hodnota těchto mincí byla na severu všeobecně uznává-
na. 64) 'v , 

Ve střediscích při pobřeží Baltu spočívalo tudiž,v 10:, a 11. st?letI pre;tn,l 
těžiště evropského obchodu. Obchodu tak mo~r:eho, z~ po }?ravuy,nazY,va 
H. Pirenne 10. století renesancí obchodu.G5

) Muzeme 'Sl nym pOIOZlt ot~z
ku: Jakým způsobem byl český stáJt tohoto obchodu účasten? Odp9v~ď 
na tuto otázku nám dává dílo G. Skalského.5ú

) Jeho práce nám umozmla 
zéela nový pohled na český podíl na evrO'pském?bcho~ním r;tchu v 1~. a 
11. století. Proti názorúm, jež za'stávaly stanovIsko, ze v techt~ dob~?h 
obchod Cechami jen procházel a' háji!y príori!tu. bavorsk~ a to t:redevs~~ 
řezenské účasti na obchodu s Pobalhm, postavIl Skalsky skutecnost, Jez 
svědčí, že český podíit na obchodu s Poba1tí~vn?tno ?Od:lOti~ vý~eJ?-ež do
sud. ~e~liv~ sr?vnáva9ím s!TIdiem ~~~ram~n:c~ nal;~~ ~ c~skyml. a ba:( 
vorskyml mmcen-n, dospel k 'prekvapuJlclmzaverum. uJIstIl, ze, v hrom;"d 
ných nálezech z 10. a 11. sítoletí v Pomořanech a na obcho~mcx: cesta~~ 
do Pomořan ve Slezsku a Polsku vyskyblyse bavorske mmce prl
bližně ve 115 a české ve 120 případech. Je to 'počet takřka týž a i když 
vezmeme v úvahu okolnost že 1lll1'ohé z těchto nálezů jsou hmotnými upo
mínkami na velké tažení Břetislava I. do Polska v třicátých letech 11. 
století, přece dokazuje jejich množstvÍ a rozvrstvení, žečeský~tát byl. 
svým podílem na tehdejším evropské~ ob~hodním,dění rovz:ocen~:y-m,,~on
kuren-tem jiných evropských partneru a ze mocny rozsah Jeho ucaS;;l na 
obchodu se zahraničím v 10. a 11. století musil mít nezbytně vliv nejen na 
hospodářskou, ale i 'sociální ,strukturu mladého českého státu. 

Avšak nálezy mincí nás nejen poučují o cestásh českéh9obcho~~ z~ 
hranicemi státu, ale jsou rovněž dokladem· vysokeho ~,tupnye .hospodars~e 
vyspělosti uvnitř státu v 10. a 11. sto~etí. V tomto prlpa~e J~ou pro ,?as 
hlavním zdrojem poučení domácí nálezy z 10. a 11. stoletl, nalezys ces
kými denáry 'odkryté na půdě našeho státu. Domácích nálezů z této doby 
známe až překvapující množstvÍ. Z 10.y století. asi ,~řicet 'a~ st?letí

v 
11. 

asi dvacet dva. Srovnáme-li si tento pocet se SItuaCI za hramceml naseho 
státu a uvědomíme-li si, že v Německu, ačkoliv bylo již v 10. a 11. sto
letí pokryto hustou sití mincoven,známe z rozsáhlé oblasti porýnské toliko 
11 nálezll z 10. století a dva ze století 11. a že v celém Bavorsku nebyl 
objeven pokud známo dosud 'ani jediný nález zlO. století a jen dva 
z prvé poloviny 11. stoie:!, můžeme právem považovat domácí nálezy mincí 
za přední doklad hospodářské vyspěrnostičeského 'státu v 10. a 11. sto
letLu7) Domácí nálezy z této doby sestávají především jen z mincí českých, 
nebo v jejich srožení český obsah daleko převažuje nad cizí příměsí. Ta
Irové nálezy jsou po hospodářské stránce ovšem spíše dokladem dovozu 
než vývozu. Avšak ve světle předchozího zjištění o českém podílu na ob
chodu s Pobaltím nutno, abychom je zhodnotili ještě jinak. Můžeme spíše 
mluvit o tom že domácí i zahraniční nálezy českých mincí z 10. a 11. 
století nám pfedstavují v souhlase s písemnými prameny český stáJt 10. 
a 11. věku jako stát s pevnou hospodářskou základnou, s vysoce rozvinu-

Gus,tav S k a I s k ý, z přednášky na filosofické fakultě University Karlovy v leL 
semestru 1946. 

65) Henri Pi r e II ne, Sttet;lověl{á města, Praha str, 66. , 
66) .8 la,skavým svolením pana docenta S k al s k é o podávám zde nekteré, dosud 

nepublikované jeho vědecké výsledky, j:ž jsem si zaznamenal za jeho universitnlch 
'Jřednášek na fi:rosofické fakultě Universlty Karlovy v letech 1946·~48. 
- 67) Rovněž S k a 1 s k ý, Universitní čtení 1946-48. 
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tým obchodem domácím i zahraničním a oplývající prostředky usnadňu-
jícími směnné styky. .' 

Ceská účast na velkém mezinárodním obchodu této doby trvá až do 
pol>oviny 11. věku. Teprve v druhé polovině n. 'Století zvolna ochabuje, 
až koncem tohoto století vůbec ustává. V druhé polovině 11. století zaniká 
totiž význam obchodních středisek na' březích Baltu. Vpád tureckých Pe
čeněhů do krajin kolem Kaspického a Černého moře znesnadnil obchodní 
styk východu 'Se západem a rovněž tísnivý stříbra v arabských 
státech poruš:tl;směn-né styky.6S) 

Pro český stát má ta:tozměna zása;dní význam: Její následky se proje
vily v hlubokých proměnách v hospodářském i sociálním složení 
státu. Česká obchodnická "šlechta", pro kterou byla půda hospodářskou 
základnou, lderá však hledala prameny bohatství. a zisků v obchodních 
podnicích uvnitř i mimo stát, je nucena od základu změnit Zpilsob svého 
života. Pro!to u nás nastává příklon k životu zemědělskému, vznikají vel
ké dvorské ekonomie, na nichž již ,pozorujeme počátky intensivního hospo
daření polního. 69)' Je tím podstatně uspíšen proces feudalisace. Potřeba lev
ných pracovních sil vede k zvýšenému uvádění dosud svobodných droh
ných zemědělců v poddanskou . závislost a rovněž otrocké sHy přestávají 
být předmětem vývozu. Exportní zájmy státu ustupují potřebě pracovních 
sil na feudálních dvorcích.'O) 

Následky vnitřních změn v hospodářské orientaci českého státu můžeme 
znovu sledovat na domácích i zahraničních nálezech s českými mincemi. 
Nejen,že od poloviny 11. století ubývají nálezy při pobřeží Baltu a na 
cestách k moři v Pomořanech, Po[·sku a. Slezsku, nýbrž i počet českých 
mincí, jež byly v 10. a v prvé polovině 11. století takřka pravidelnou a 
mnohdy podstatnou složkou zahraničních nálezů,se v těchto nálezech sni
žuje. Zdůrazňuji znovu, že se zmenšuje toliko jejich počet. Neznamená 
to, že polovina 11. století představuje dokonalý přelom v hospodářské 
situací státu. I po roce 1050 nalezly české denáry cestu za hranice. Zná
me radunálezlls českými denáry z druhé poloviny 11. stdlo, odkrytých 
v Polsku, Braniborech, Pomořanech, Litvě a Rusku. n) Denáry knížete Bře- -
tislava I. a Vra:tislava II. známe z mnohých nálezů z nordických zemí, 
z Dánska, Norska a Švédska. 12

) Účast českého státu na obchodu s nor
dickými zeměmi nezaniká dříve, néž v 80. letech 11. století. Teprve tato 
léta můžeme považovat za rozhodující mezník hospodářských změn. Tehdy 
úplně miZÍ české mince ze zahraničních nálezů73 ) avšak, a to 'zvláště 
důležité, domácích nálezů koncem 11. století a v století 12. neubývá, 
naopak, při:bývá, jsou však, až na výjimky, složeny z mincí toliko českých. 

68) S k a I s k ý, K dějinám mincGynicl:rvi, l.c., str. 22 n.; týž, Denár knížete Vác
lava Svatého, L C., str. 76.; týž, Universitní čtení 1946-1948. 

69) Josef Š us t a, otroctví a velkostatek, ČČH V., str. 40 n.; S k a 1 s k ý, K dějinám 
mincovni-ctvÍ, 1. c., str. 24. 

'ml H II S a, L C." str. 36. 
71) Maryan Gumowski, Wykopaliska monet polskich X. a XI. wieku; Josef Smo

l í k, NáJ:·ezy ,českých denárů mimo zemi českou, Památky archeologické a mrstoipisné 
XI. 1878-1881, str. 474n. 

72) Josef S ch r án i 1, České denáry x'-XI. věku v nordických nálezech, Numis
matický časopis čsl. V. 1929, str. 47 n. 

73) Zatím =ám jen jedinou zprávu o českém denáru z 12. století ze zahraničního 
nálezu. Jde o denár knížete Bořivoje II. (1100~1107; 1117-1120), jenž se vysky;t1 
v polSkém nálezu, odkrytém r. 1884 u Grotkówa (Szlansk, 'p. Smolíce), zakopaném do 
země asi r. 1150. (G u m o w's k i, L c., str. 52). 
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Je ta:to změna důsledkem úplné hospodářské isolase českého sytá~u ,v.~ 
12. století? Uzavřely se tehdy "hranice" české~o ~tat~ neprodys~e VUCl 
ohchodnímstyklIDl s cizími zeměmi? Nepochyhne ~J:~?~v .. Ohchodm strky 
se zahraničím zllstaly však omezeny na styk s n:Jhl~zSH~l sousedy. N~lez 
hodousický, hělohorský,"4) rakvický71) a hustopecsky76) Je dokl~dem ce~
kýchobchodních styků ve 12. století s, Bavors~em a R~kou~y'Y!lalez v ~l
dickém dvoře u Slaného/7 ) čáslavsky78) a belo?orsky s,yed~l ostyclch 
s Uhry. Známe přímo z Prahy nMez zakopa~yy~o~em.e I?red r.y ~141, 
s mincemi toliko cizími, jehož struktura nasvedcuJe, ze 1 mzozemstl oh
chodníci přišli v :těchto letech do naší země.19 ) Písemné pra~eny pro 12. 
století rovněž nikterak nenasvědčují, že by význam Pr8:hy Jako voh~ho~
ního střediska země poklesl. Naopak, některé okolnosti upozornuJl, ~e 
právě v ,této dohě dochází k rozkvětu Týx:,a jak~ ,,~os.tinného ~vo;a" (curl~ 
hO'spi:tum, curia mercatorum) kupeckeho stredlska s~ spvravm ,,~ s<;udm 
funkcí. Z Kosmovy kroniky můžeme snadno vyrozume!, ze yprazsky oh
chod byl v době již pevně zakotven na pr3;vem y hrehu V~tavy 
v místech staroměstského rynku, že se zde konal,p~.avldel~e v sobotu tr,? 
a tržiště oplývalo hojností. 80) Existence bohate zldovske osady. v praz
ském podhradí mělla jistě 's tržištěm a, p!ažským obchoden; souvl~l,?s:t. 81 ) 

Jiné písemné památky této doby mluvl casto o clech a mytech, Jezy byl,~ 
pro pána celni~e vydatným prame:r:e.m ~isků a. z toho ~ze ~suzovat, ze Slť 
starych zemsky ch cest podrzela SVll] vyznam Jako sPy0.Jky ob?ho~u., v 

Avšak tím, co jsme právě uvedli, není nija~v ~astre;t0 ~h~ektlym . sye
dectví nálezů mincí. Skutečnost, že ze 'zahramcmch nalezu ceske denarJ;' 
úplně mizí, je výrazným sympt?~en:; zm~n. Je tl? důka'z, obchoéln~ 
zájmy státu, a to 'zájmy dovozm 1 vyvozm, uSt01!PIly konce~ ,11. s~~letI 
do pozadí a i když nikolizásRdně,!eq.y v pod~tate byly. ,:~st:l~any zalmy 
novými, jejichž středem se stala puda,z kt~r:e hodl,al kmze, I "slechta ce~
pat nové požitky. Obchodnická "šle~h~a" mIZl, y!a~l sv~ k pude nebo" sply
vá se stavem, jenž se tehdy vyhranuJe ve zvlastm tndu - osobne svo-
bodných kupců. . ..' kt ' 

Obchod se stává v podstatě typicky vnitřním. ROZVOJ a ?ohatstvl, .. ere 
z něho plyne, povzbuzuje vládnoucí třídu, a:by jej ,ani nadale n~p~stIla s~ 
zřetele,ale ';.mažila se i v jeho nových. form~ch,nale~~p~amen~~s~u., Zdr~~ 
příjmů 'z vnitřního obchodu byl nalezen v J~ho ;r;epr~~e~ vJ;'UZIVan!. ~P':
sob cel· 'a mýt, různých dávek, pokut a privl>legn, 'zaJlstIl vladnoucl trtde, 
že zůstala nadále podílníkem na českém obchodu. . o Y' v.v, 

Jiný bohatý zdroj příjmů, a)ak s~ ukážem~. d~le~o, neJdulezlte]Sl, vy
plynu!l knížeti z mincovního prava a Jeho vykorl'sťovam. 

H) F i a 'I, a, éeské denáry, 1. C., str. 182, nal~ziště 1?8. . ' o 

75) Arnold L u s chi n Ebengreuth, Der Rakwltzer Munzfund, Numls~atlsche Zelt
schrift 1886, str. 305 U., 1887, str. 175 u., 1888, str. 47 u.; Josef S m o II k, Ná~ez,de
uárfi českých a česk01ffioravských li Rakvic ua Moravě, . Památky archeolog"lcke a 
místopisné XIII. 1885/86, str. 289 u. a 337 u.; F. K u P i do,. Der Rak\vitzer Mjinzen
fund, Zeitschrift fUr Numismatik XVI. 1888, SJtr. 33 n.; Fl a 1 a, Ces. denáry, 1. C., 

str. 188, na1. 118. 
76) F i a 1 a, Ce'ské denáry, 1. c., str. 191, nal. 120. 
77) F i a 1 a, Ceslté deáry, 1. Co, str. 180, uaL 99. 
78) Fia 1 a Ceské denáry, 1. c.,str. 186, na1. 114. 
79) Fia 1 a; Ceské denáry, 1. C., str. 194, na!. 129. v v 

80) Bedřich Men d e 1, Vývoj řemesel a obchodu v mestecll prazských, P~a:h~ 1947, 
str. 7 n.; Václav Vo j tUle k, O prvopočátcích Prahy, Sbormk pro hospodárske a so
ciální dějiny 1947 čo 1-2, S'tr. 60 u. (Starý Týn)', 

81) Kosmas, vyd. Hr di n o v o, 1. c., str. 134.; S 1 a v 1 k, 1. c. str. 191. 
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VI. 

Měn O V á P O I i t i k a čes k Ý c hpa no vn í k ů K o s m o v a v ě k u. 

(Peněžně-historické pozadí hodousického nálezu). 

Zamžení kovových minci u českých Slovanů je výsledkem dlouhého vý
,voje míry hodnoty a funkcí peněz. Rozvoj funkcí peněz na'VIazuje na věcný 
statek s hodnotou užitkovou. Mincovní právo českých panovníků. Horní 
Tegál. Organisace mžby. Fiskální názor českých knížat na úkol mince. 
Způsoby kořistění z mincovního regálu. Karlovská libra ,a úpadek jejího 
minoovníhočísla. Renovatio monetae. 

Nejstarší kovový peníz českých movanů vznikl u nás již v prvé polo
vině 10. století. Byl zaražen v době, kdy naše 'země vstupují na dějinné 
jeviště jako primitivní, ale již výra'zný státní útvar. V přesnějším stano
vení doby kdy se tak stalo, není 'zatím jednoty. Někteří badatelé soudí, 
že prvé mince byly u nás vybíjeny již za knížete sv. Václava, druzí pova
žujíza nejstarší ražby denáry Boleslava I."2) Ani ve 'stanovení příčin 
vzniku nejstarŠích českých mincí není jednotných názorů. Někteří badatelé 
jsou zastánci theorie representační. Tito soudí, poukazujícena příklady 
z jiných zemí, že nejstarší mince u nás nevznikly z příčin hospodářských, 
ale jako representační symbo[ křesťanského panovníka rpřihlásivšího se 
ke vzdělanosti západní a jako znak suverenity.s3) Druzí jsou názoru, že již 
prvé mince v našich zemích vznikly jako jednotky k usnadnění směnných 
styků a jako důležitý 'zdroj příjmů českého knížete.54

) Ukončení polemiky 
o stanovení nejstarších českých ražeb vnese pravděpodobně jednotu do 
těchto hledisek. 

. Je však jisto, že 'zaražení kovových mincí v našich ,Zemích je výsledkem 
dlouhého vývoje funkcí peněz a míry hodnoty, jenž se započal u českých 
Slovanů již v době předstátních rodových zřízení. Prošel několika stupni ; 
od nejprostší formy hodnoty, kdy akt směny zboží za zboží měl ještě příle
žitostný charakter, přes formu vyšší, kdy ceně určitého zboží odpovídala 
cena nikoliv jen libovolného příležitostného zboží, ale již zbo·Ží různého, 
v kterém mohla jeho hodnota nalézt výraz. Nejvyšší formou primitivní 
míry hodnoty, poslední stupeň mezi platidly, zvanými obvykle naturMními, 
jedobytek v roli peněz.85 ) Mnohde Ca nepochybně i u nás) existoval skot 
dlouho jako pevná míra hodnoty vedle peněz kovových. 

Rozvoj funkcí peněz navazuje tudíž u nás na věcný statek s hodnotou 
užitkovou. SS) Peněžní hodnota naturálních platidel, zakládá se na jejich 
látce, na jejich užitkové schopnosti. Úpadek této jejich užitkové schopnosti 
tvoří přechod od naturálních platidel ke kovovým penězům, přechod od 
tvaru užitkového k oběžllÍmu. Zpráva Ibrahima ibn Jaquba o našich ze
mích v druhé polovině 10. věku nás upozorňuje, že tento o'bchodník-ces
tovatel,zastihl při své návštěvě Prahy ještě poslední fázi tohoto vývojo-

82) O rozdílech. v názorech na chronologické seřazení nejstarších českých ražeb 
poučí nás 'polemika mezi G. S k a 1 s kým a V. K a t zem v NéCsl!. XI./XII. 1935-36, 
str. 31 u. V této souvislosti . odkazuji na dvě práce, jež stojí v zásadním rozporu, 
S k a 1 sk é h o, Denár lmÍžete Václava Svatého (L c.) a K a t z o' va, Chronologie 
denárů. (1. 'C.). 

83) S k a 1 s k ý, Denár knížete Václava Svatého, 1. c., str. 70. 
8'l) K a t z, O chrooologii denárfi, 1.· 'c., str. 16. 
85) Mi 'C hal e v 1'3 k i j, l'. c., str. 14 U. 

86) Gusltav S k a 1 s k ý, Vznik a počá1tky peuěz, Numismatické listy I., 1945/46, str. 4. 
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vého mezistupně. Zmiňuje 'se o šátečcích, řídce tkaných a nevhodných 
pro praktickou potřebu, kterými Čechové, kteří jich mají doma plné 
truhly, platLa to tak, že jich jde deset na jeden peníz.s7

) Z této zprávy 
čerpáme ji:stotu,že k přechodu od naturálních platidel k penězi kovovému 
došlo u nás V 10. století za prvých dvou Boleslavů.8S ) Se zaražením kovo
vých peněz v našich zemích není však spojen zánik naturální směny. Natu
rální směna nadále. převažuje nad směnou peněžní, i když do jejího cha
rakteru zvolna pronikají důležité změny, jež se pokusíme vymezit a de
finovat v jiné souvislosti. . .. 

Můžeme-li položit počátek samostatného českého mincovnictví .do prvé 
poloviny 10. století, znamená to, že čeští panovníci z rodl,! Přemyslova ( 
byli z prvých evropských knížat razících ve vlastní mincovně vlastní min~ 
ci. Mincovní právo, t. j: právo mince razit, své mincovnictví upravovat a 
čerpat z ražby požitky, bylo výsostným právem. A 'Skutečnost, že mincovní 
právo českých panovníků nebylo nikdy bránO' římskými králi v poehybnost, 
svědčí velmi výrazně o zvláštním postavení českého knížete mezi říšskými 
leníky.s9) . 

S mincovním právem českých panovníků souvisel nepochybně od ne} 
s'taršÍchčasů i horní regál. Byl nezbytným předpokladem regálu mincov
ního a. panovník 'si jím zajišťoval od majitelú pozemkú, na nichž se ku
taJlo, , určité dávky (desátek) z výtěžku drahého kovu. Nemáme, bohužel, 
jakýchkoli písemných dokladů o náplni mincovního regálu v době, jež je 
středem našich úvah.90 ) Toliko vyspělá ustanovení, jejichž znalost čerpá
mez nejstarší kodifikace kutnohorského horního práva, Gozziova lus re
gale montanorum z r. 1300, jsou nám dokladem, že obsah horního regMu 
prošel u nás dlouhým vývojem.Sl ) Již písemné zprávy z 10. a 11. století 
mluví o českém 'státu jako o zemi, oplýVající stříbrem a kovy.92) Tehdy 
už bylo stříbro a cín předmětem vývozu z našich zemÍ. Dostatek vlastní 
Qrodukce stříbra měl nepochybně vliv na bohatý rozkvět českého mincov
nictví od samých jeho počátků. 
Rovněž o vlastní organisaci raž,by neměli bychom po celé 10. až 12. sto

letí žádných vědomostí, kdyby nás o ní aspoň ve skrovné míře nepoučo~ 
valy mince samy. Na. našich nejstarších denárech z 10. a z počátků 11. sto~ 
letí objevuje se totiž 'pravidelně, podle ·zvyklostí, jež k nám :přišily ze za
hraničí, vedle jména knížete i jméno místavznjku ražby, ba dokonce i ně
které typy českých denárů z konce 10. a počátku 11. stoleti seznamuji 
nás se jmény tehdejších "mincmistrů". A tak múžeme pÓdle opisu na 
mincích usuzovat,žepo celé denárové údobí byla nejdůležitější mi:ncovnou 
v zemi mincovna pražská, umístěná v této době nepochybně na knížecím 
h:r:adě .. Její správou byl pověřen zvláštní knížeCÍ "úředník", později zvaný 
mmcmIstr, který byl odpovědný za její zdárný chod.93

) Z Kosmovy Kro-

87) vovtéto . Ibrahimov:é zprávě je vš~k jazykový rozpor; který její cenu do jisté 
míry smzuje. Pro tutoprá,cí by nebylo únosné zabývat se tímto problémem blíže. 

88) S k a ls k ý, Vznik a počátky peněz, 1. c., str. 5. 
Hil) Gustav S k a ls k ý, Stručný přehled vývoje českého míncovnictvi, Praha 1937, 

str. 6. 
no) Mincovním právem a horním regálem českých panovniki'l. zabývá se nyní. býv. 

profesor právnické fakulty Masarykovy university Dr Jaroslav P (} Š v á ř. . 
91) Ja>:oslavP (} Š v á ř, Sociální profil kutnohorského horního práva, Casopis Matice 

MoraV1ske 69, 1950, str. 327-335. 
n2) Nestori'lv letopis ruský kro 969. (překl. K. J. Erbena), vyd. Melantrich 

roku 1940, str. 69. .. 
93). F i a 1 a, Ceské denáry, 1. c., str. 62 n. 
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niky víme, že knížecf finance. a v .s.ouvh;llósti s tím patrně i mincovnu spra
vovalr n~kdy osoby ži~?vského původu.94 ) Známe pak některé přemya
lovske razbyz 10. a pocatku 11. století, udávající jako místo 'svého vzni
ku Vyšehrad, snad Vraclav u Vysokého Mýta95)a Plzeň.uB ) Většího vý
z~am~. nabyla jen v:mincovna vyšehradská, ale í ta, jakož i ostatní dvě, 
zahycmnost skonClla. Vedle mincovenpřemyslovských razili v Čechách 
ve v~~~tní?h miJ;covp.ách na Libici a Malíně Slavníkovci, kteří ~sirovněž 
osvoJ]l:J. mmcovm pravo. Jejich poměrně bohatá ražba skončila se 'zánikem 
jejich pans~ví na sklonku 10. stoleti. Od poloViny 11. století vládnou na 
Morav: f!1mcovn~v právem údělná knížata z rodu Přemyslova a razí 
V'}as~m mmce v udelu olomouckém, brněnském 'a znojemském. 

M1!lcovní právo bylo mimo jiné i právem na zisk, plynoucí z ražby min
ce. ~es~á ~nížata to~oto p'rá~a využila ve všech dobách v hojné míře 
a, zaJlst!la 'Sl ta~ z ra~by mmCI bohatý zdroj příjmu. Pohříchu však fis
kalm na~or na ukol mmcezáhy zavedl česká knížata (jako 'Ostatně všude 
v ~pe) n~. c~st:x dok.onaléh,ozneu,žívání mincovního, regálu. 

Zpusob korlstenl z mmcovnmoprava byl ve starších d'Obáchjednodu
chý:spočívaI na neustálém snižování a znehodnoc'Ování mincí na stříži a 
zrně a jejich nuceném přijímání. V době, 'kdy byl český stát orientován 
na obcho~ 'se z~hra,ničím, t. j. opo celé !9. ,st.?le~í a až ,doosmdesá:tých let 
ll. sto}eb, m1fsil1 byty ten~o zp!:sc:b VrUZl\~a:m mm~,?,vmho ,regálu prováděn 
opatr~e. V teto dob: :ma ~ottz ce~ka mmce VySSI po'slaní než pouhého 
prostre:dku k usnadnem smeny uvmtř státu. Jez valné části odkázána na 
zahra:llčni 1;rhy ar;e~ylo jistě. s~ahou pána mince, aby přilišným znehod
noc~mm sv}'ch ~~n~ru p,OS}Wdll Jej!c~, zahraniční pověst jako hodnotného 
plattdla: Vlm~ JIZ, v~e 'prav~ n~ pobrezI Baltu, }ram český obchod směřoval, 
b~ly mmce predevSIm ocenovany podle vahya jakosti. Znehodnocené 
mm<;e~de nemohly najít uplatnění. Proto jakost a stříž Českých denárů 
~lesa beh.e:t? 10: a v p~vé polovině 11. století celkem zvolna a výkyvy v je
JIch kva.hte yr,teJ~~o~ amzdal:kay tak pronikavé, jako ve 12. století. Pokles 
posvtup~Je prlbhzne ro,:n<?merne s poklesem kvality mincí našich sousedfl .. 
~vsak 1 te?-to pozvolny upadek dospěl do poloviny 11. století tak daleko 
ze ved! k uplnemu rozvratu mincovní soustavy u nás a současně po celé 
Evrope. 

Pomine~e-li vpr~vděpo~obný. fa~t met~ologické anarchie v počátcích 
sa!!l~statne~lO c:s~eho .~mco~mc~vl. v, prve 'Polovině 10. století, neboť ná
lez~te vIsvet!em ~eto o~azky J~vzavrsle na ukončení polemiky o 'sbmovení 
neJsta,rslCh ~;skrch" razeb, m!lzeme mluvit o tom, že české mincovnictví 
od svych 1ť0catků ,az do P?10Vlll~ ~1. stolletí, tedy po dobu o něco více než 
.10~ let, melo za z~klad mlllcovm Jednotku Karla Velikého lihru 'O váze 
aSI 408 g. Tato h~ra - výsledek velké karlovské mincovní reformy asi 
z r. 781 ~ahradl'la 'pokažený 'systém staré libry římské o váze 32745 g 
a ~~a:l<:. se az d,? 11. století nejrozšířenější mincovní jednotkou v Ev'ropě. 
JeJ.I puvod mozno hledat v ~ra:?ii, s ní~vměl Karel Veliký hojné styky 
a Je s~ad o?dobo?- bag~adske ~bry o teze váze.97

) Shrneme-li stručně, 
pro orIentacl v mlllc~:)Vmmsystemu karlovské libry, známé výsledky, vi-

:!) K o .~ m a s, vyd. Br~~holz, 1. c., str. 231. 
) K a t z, O chroTIologll, 1~ ~.,~tr. 76,n. však soudí, že jméno VRATSAO na dená

recť ~avor.sk~ho ty:p~ TI~ozn.acuJe Jako mlstO svého vzn~ku.Vraclav nýbrž že jde o zko-
mo enmu Jmena prazsike mmco'V'lly. . . , 

:~) Josef Ječ n ý! Plzeňská mincovna, zvl. otisk z časopisu Plzeňsko 19"0 str 
) H ó m a TI Bálmt, Magyar Pénztorténet 1000~1325, Budapest 1916, st;.' 42 .. 5. 
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díme že libra o váze 408 g rovnala se souhrnu 20 soUdů nebo 240 denárů. 
Solid~s o váze g v této soustavě zastupoval neražený početní peníz, 
rovný 12 denárům. Skutečně raženým penízem, mincí ,ovládající směnné 
styky, byl výlučně stříbrný denár, rovnající se 1/240 karlovské libry a vá
žící tudíž 1,7 g. 

Tuto váhu jednotlivých mincí zjistíme však jen u prvých karlovských 
denárů. Jinak ve skutečnosti nebyla dodržována. Knížata francké říše, 
jakmile přistupují k ražení vla:stní mince, vybíjejí denáry zlehčené, se 
stále klesající vahovou tendencí. Toutéž cestou spěl i vývoj v našich ze~ ř 
mích. Místo 240 razili uz Uhry o váze 408 g již za Boleslava 1, . 
304 a za Boleslava TI. až 347 mincí. Rozdíl mezi počtem 240 a skutečným 
počtem vyražených mincí byl zisk panovníka z ražby. Počet denáru raže
ných nad 240 kusů pak za dalších panovníků, přes některé známky snah 
o mírnou nápravu, stMestoupá, až za 'knížete Oldřicha dostupuje čísla 
asi 375.98 ) Zisk panovníka z ražby mince 'se tehdy již značně blížil 'zisku 
stoprocentnímu, počítáme-li nejen se ziskem vytěženým ze snížené stříže 
mincí, ale i zhoršené jakosti. Je proto pochopitelné, že za tohoto stavu 
ztratila karlovská libra do po[{:winy li. století svůj význam jako mincovní 
jednotka. V Evropě byla hledána jednotka nová, která by libru nahra
dila a přinesla do rozháraných mincovních poměrů nápravu. 

Zcela nové možnosti při kořistění z mincovního regálu se otevřely kní
žeti v době,kdy se změnou hospodářské orientace v druhé polovině 11. 
století ustává jakákoliv závislost české mince na zahraničních trzích a 
český denár se ~ o:rlfl1!~ t. j. obíhá jen na území pod pravomocí ces
kého knížete. Zájem panovníka, aby se jeho mincím dostávalo za hrani
cemistátu uplatnění, pominula vykořisťování mincovního práva knížetem 
seso'll:středílo na využívání zdrojů uvnitř státu. Nový způsob zisků byl 
založen na systému obnovování mince.99

) (Renovatio monetae.) Kníže vy
dával, třebas i několikrát do ro'ka, nové typy mincí. S vydáním nových 
mincí 'byly staré emise prohlášeny neplatnými, majitel je musil 'směnit za 
mince nové a to v poměru, jaký panovník sám určil a který byl pro kní
žecÍ pokladnu nepochybně velmi výhodný. Při tom výměna neznamenala, že 
by nové mince byly kvalitnější než mince staré. Obvykle tomu bylo naopak. 
Takto jsme dosud vysvětlovali renovaci peněz, jež ve skutečnosti před- , 
stavuje dokonalé využití výhod mincovního regálu a prfo;va na úpravu 
mince. V dalších úvahách ukážeme, že renovace peněz byla podle všech 
okolností aktem složitějším než se dosud soudilo, že snad nebyla ani tolik 
aktem nási~ným, ale spíše chytráckou a podvodnou manipulací. 
Vyměňování mincí znamenalo ovšem velké ochuzování obyvatelstva. 

Každá taková směna byla vehni tísnivou da:ní, na kterou lid těžce do
p[ácel. Sám kronikář Kosmas pozvedl proti tomuto kořistnému systému 
velmi rozhodně svůj hlas, když vložil do úst umírajícího Boleslava n. slo
va, jejichž účelem bez pochyb bylo odsoudit praktiky knížat v Kosmově 
době: "Zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, ani kdyby 
nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustoši1i,tolik by neuškodili lidu 
božímu jako časté měnění a podvodné horšení mince. Která zhouba nebo 
která pekelná litice nelítostněji olupuje, hubí a ochuzuje 'ctitele Krfstovy 
než· panovnický podvod 18 penězi? A přece povstanou po čase, až zestárne 
spravedlnost a zesílí n vost, ne knížata, ale zloději, ne správcové lidu 
božího, ale ničemnÍ vyd rači, skrblí lakomci bez milosrdenstVÍ, nebojící se 

98) S ka 1 s k ý, K dějinám mincovnictví, 1. c., str. 21. 
09) Sk a 1 s k ý, K dějinám mincovnictvi, 1. c., str. 25. 
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Boha vše vidoucího,kteří třikrát i čtyřikrát do roka měníce minci upadají 
v osidlo ďáblovo ke zkáze lidu božího."100) , 

Kosmova zpráva o systému renovace peněz v Čechách na počátku 12 
st<:.'e~í je, pok:u~ známo, vůb~c prvým I;ísen:;ným dokladem o těchto pe~ 
nezl1lch praktIkach v Evrope. Podobny 'zpusob koHstění z mincovního 
reg-álu je však znám i odjinud. 

B,oh,atství ~ypůčes~tc~ ~enárU z , , století ,lze právě vysvětlit obno
~ovam.lll: pe~~z. R:0v~e~ JeJl~h 1?:n.dka upadkova tendence, rychlý pokles 
.l~kostI 1" strI~e mlU~!, Je vr:eJ'lep~l ,llustrac~v Ko~mova svědectví, jež prak
tIky soucasnych ,kmzat pnrovnava k IUplcstVl a vyděračství. Paradoxní 
je ovšem naproti tomu zjev, že v této době hlubokého poklesu vnitřní hod
noty kovový~h pl~tideiJ; dochází k vý;tvarnému povznesení jejich vnější 
~trankr· yldIm~, ,ze ye~2. st<:.l~vt,í, v době rozkvětu umění českých řezačů 
ze~;z,.,Je uslechtlly r~z ~en ~~JSl ?~dob<:u m}nce, slupkou, pod kterou se 
taJI Jadro bezohledne fmancl1l polItIky ceskych panovníků. 

Poku~ll!e se nyní proniknout hlouběji ke kořenům mincovnictví českých 
panovn~k~ v let~~h v l05y-1125, t. j. údobí, kdy ještě trval, pak odumíral 
a v k~necne. 'skon,c!l c~sky obc]:t~ds Po~a:itím a kdy došlo v důsledku změ
nenych r:ospo?ars~yc?- pom;;ru k, terlto~isaci mince, jež dala panovníku 
nOVe moznostI korlstltz mmcovmho prava formou renovace peněz. Po~ 
~us:ne se na základě mincovního materiálu, výsledků metrologických 
r;m a podle s;:ruk.tury ná!~zů min:Í, vytvořit pevnou chronologii denárů 
~to do?~. ~ te vy)d;:me pTI ~~ouma~l ro~sahu zneužití mincovního regálu 
Je?-n~tl~vynll p~novlllky. Ukazeme, Jak casto panovník obnovoval 
mu:cl, Jak kvalItu denáru zhoršoval]: 'a jaký užitek muz peněžních machi
naSI p1Y13;tl a k"am vývv~j, finanční politiky českých panovníků směřoval. 
~vsak drlve nez t.ak uClUlme, musíme se podrobně seznámit s vahovými 
predpoklady, na mchž české mincovnictví této doby spočívalo. 

VII. 

Čes k á h ř i v naK o s m o v a v ě k u. 

. Severs'!á ~arka-hřivn~ ~hradila v Evropě v 11. století karlovskou 
l~bru. Me~va reto:;rruJ: ~re~~8lava, J. ;a zavedení hřivny jako mincovní jed
notky u n~s·v ~!a~roa.J~J'/. ,!!uvodm vaky. Vážila 253 gramiJ'f Některédů
v~~y MsvedcuJ~) z~ JeJ~ ,,!aha byZa daleko ni.žší. His.torický rozbor vstupu 
h~wny nlJ: evro~8ky, ko:~t~nent. Dva hlavní směry jejího rozšíření v Evro
~e,. ~ouv't8lost, ce~ke, hrwny ~e. ska;tdirui'l'skými a starokolínskými marko~ 
1!y!nt typy o 'n:'!Izke vaz~) rovne Jedne polovině karlovské libry. Typy hřiven) 
Jez s~v uplatn~ly v nas~m sousedství. Kosmova zpráva o českém poplatku 
d:.o Ř1;.se. v~os~vlJ: zprava o Svatoplukot1ě závazktf vůči německému králi. 
Oeska hnm'!la vaz'tla v 11. století asi 210 gramů. 

Pověděli jsme o pozvolném úpadku mincovního čísla karlovské libry 
z které ?ylo ;aženo ~vtál; v~ce a víc; ?enárů nad stanovený počet 240, coŽ 
vedlo k velkemu smzem vahy denaru jež z průměrné váhy 1 7 g které 
dosa~?va:y na počátku ~avedení karl;vské libry jako mincovni jednotky 
klesaJl behem 10. a prve poloviny 11. století na průměrnou váhu kole~ 

100) K o s m a 5, vydání Hr d i n o v o, 1. c.,str. 56 n. 

4 



52 

1 g. Tento pozvolný úpadek vedl nakonec k ~nížení, význ~}~lU karlo:sk~ 
libry jako mincovní jednotky. Stává se z, n~ pouha vehcma S pocetm 
funkcí. Libra či talent značí počet 2~O ?enaru; v, •• • • v 

Ztráta významu libry pro stanvove~l mmcoymho clslavproJ~;lla s; vs:ak 
v Evropě jako hluboká a ve smennych styclCh. bo~estne poclt~vana ~111-
covní anarchie. Z této situace bylo proto hledano vychodlSko vsude 
v Evropě a rovněž i u nás. v . v . ' ... vU' ( 

Snahy o nápravu vedly k tomu, ze v'se po Evro:p~. Ja~? no~! a n~zsl .mm
covní jednotka rozšířila během 11. veku marka cIh hrr~n.~. ) A?kohv se 
budeme na jiném místě blíže. za:býv::;t ~ístem ~ d~~ou, JeJlh~ vZ~llku, ~ve
deme již zde stručně, že podle nym . vse??ecne pr}~~tych .nazoru, vzmkla 
hřivna někdy v IX. století v Skandmavll,kde vazlla aSI 20~-218 g, a 
odtud v da:lšÍch 'stoletích pronikla na kontinent a stala se t:>:PlCko,; vva?~
vou jednotkou středověkých. t;'žišť. Jejoí v~ha n~ní však ,:,s~de, taz: "~\11~ 
chalevskij102) vidíí v okolnostl,ze se napl~n:y'ch :TIlstech. setkav:am~ s .JeJ.Inu 
značnvmi vahovými rozdíly, doklad, ze JeJI vy~mam Jako mmcovm Jed
notkyV se vyvinul z jejího původního ~rčení jakov t~ho,:é váh;y .. 
Rovněž u dochází během 11. veku kezmene mmcovm Jednotky a 

k nahrazení libry hřivnou. Stalo se tak před r. neboť z tohoto roku "' 
máme již historickou zprávu o ?,vláštní. ~eské v. .v v Datum, kdy 
k této významné změně u nás doslo, spoJuJeme pr1bh.zn~s r. a n;lu
víme proto o mincovní reformě Břetislava I. Na mmclChz ko~c~ vlady 
tohoto panovníka nacházíme totiž výrazný symptom, povazu]eme za 
průvodní znak hlubokých změn ':' české~ .~incoy:nictví. v. , 

Příznak změn je pozorovate~nJ na. vneJsl. s~rance, ~retIslavo~:h de
nárÚ. Na dvou typech na konCI rady Jeho :t;l1~Cl ,setkavame s~ to~lZ s r;e-
obvyklým zjevem: jeho 'I~O'slední den~ry .,men.Iz,?ela vehkosl", Zabm 
co starší Břetislavovy mmce zachOVaVa]l prumer kolem 20 mm, 
což je velikost, kterousi přibližně podr~el~ české denáry v o~ doby Bol;
slava 1. po dobu asi 100 let, dva typy mmcI na sklonku Br:!l'S!l:;vo~ vla
dy majístřížek nápadně užší, o průměru 15-16 mm. R?vne: vaha tec:ht~ 
denárů klesá, i když, jak ukážeme, se 'zřetelem k promkave:nu 'zmensem 
střížku, jen neúměrně, vlastně/~. Zredl!kova31Ou veh~ost vposl:d
nÍch Břetislavových mincízachovávaJl pak denary vsech dalslCh ceskych 
panovníků až takřka do ~once, d~nárov~ !a~~y. " 
TentozdánHvě nepochopltelny zJev urcuJe namsvou neobvyklo,stI dobu, 

kam můžeme položit počátky hřivny jako lll,incovní ~edpot~y ~ na:s. ~ na
cházet její počátky v létech Břetisl~v,?vy vlady po~ah~ na:n 1 s~u~ecn~st, 
že prvé náběhy k významnýmzmenam v hospodarske orientacI, ceskeho 
státu v 11. věku rovněž nutno umístit do přelomu tohotostoletI.. Podl~ 
Skalského, jenž prvý na měnovou refor:nu Břetislava J. ~pozorm~, ma]! 
spolu počátky. teritorisace minc~ a P;v~ ~roky ma:~y Jako ~l~coym 
jednotky souvislost a jsou pruvodmml zjevy hlubslCh hospodarskych 
změn."OJ ) 

101 ) KrÍ!stiáin Tur n Vi a I d, Původ názvu hf'ivna, cyklost,ilované př~dnášky, vydané 
závodní knihovnou KOH-I-NOOR n. p.v Praze 1950 .. (Autor odVOZUJe původ tohoto 
slovanského názvu ma,rkyz baltštiny "lužického" ilídu popelnicovych polí.) 

102) Mi cha le v ,9 k i j, 1. c., str. 84 :tl. a str. 254 n. 
lO:l) S k a 1 s k ý, K dějinám mincovnktvi, 1. c., str. 22 n. Srv1'1. od té h o Ž, Mincovní 

reforma Václava II., ČČH 1934, str. 16 n. 
104) Sk a 1 s k y, K dějinám mincovnictvt, L c., str. 22 n., týž, Mincovní reforma 

Václava II., 1. c. str. 18 n. 

53 

Váha hřivny nebyla tedy všude táž. Naznačili jsme již, že v jejích va-
_ hových rozdHech vidíme pozůstatky její původní funkce - trhové váhy. 

Zajímalo by nás ovšem, jakou váhu měla tato nová mincovní jednotka 
u nás. znalost její váhy může nám být východiskem ke zkoumání 
měnové a politiky našich panovníků z konce 11. a z 12. století. 

Avšak otázku váhy české hřivny v době, kdy se u nás ujala jako 
mincovní jednotka, neobjasňují žádné písemné prameny přímo. V písem
ných památkách věku XII.-XV.setkáváme se sice 'se slovem "marka", 
ale dopídit se podle těchto 2lpráv, jež máme k disposici, její váhy, zdá 
se být na prvý pohled nemožné. Teprve v době daleko mladší, v mincovním 
řádě Ferdinanda I. z r. 1561, ve kterém je váha české marky. srovnávána 
s vahou mincovní jednotky říšské, marky města Kolína n. R. (233,3553 g) 
mÍ1žeme si z poměru obou vah váhu staročeské hřivny propočíta:t na 
253.1722 g.1'Q5) 

K této váze dospěl Josef Smolík.IOo
) Před ním propočítávala, od dob 

Adaukta Voigta,l°7) jenž se přiklon~l k váze 257 g, váhu české hřivny 
řa:da jiných badatelú. Noback10S

) určuje její váhu: g, nebo 
255,746 g, : 253,222 g, Luschin110

): 250,601 g. Smolíkova 
je podle· všeho nejpřesnější. Je ověřena nejnovějším jejím propočtem 

! Hómana Bálinta,l11) který dospěl k číslu 253,14 g. 
Tudíž váha 253,14 nebo 253,17 g je váha staročeské hřivny-marky. 

Ale hřivny Z r. Můžeme si nyní právem položit otázku, jak cla
~ece lze její váhu z 16. století ztotožnit s vahou hřivny z 11. a 12. staletí, 
hřivny, tolikrát jmenované již v Kosmově Kronice. 

N a tuto otázku odpověděl Josef Smolík prohlášenoo, ztotožnění je 
možné,Ll2) Za hlavní důVod. k tomu považuje skutečnost, že v prsemných 
pramenech 11. až 16. věku nikde se nesetkáváme ,se :známkami porušené 
kontinuity, že nikde není jmenovaná hřivna nová (marca nova)aJl1i hřivna 
stará (marca antiqua). Rovněž Skalský dospěl k závěru, váha hřivny 
zůstala po celé denárové a grošové údobí českého mincovnictví nezmě
něn·a.HB ) Soudí, že tato nová mincovní jednotka, hřivna, navazovala na 
starší systém mincovní (systém karlovské libry) tím způsobem, 'že zna
čila také váhu 240 denárú. Zjistiv průměrnou váhu posledních denárů 
Břetislava I. malého střížku 1,002 g, připočítává k ní Skalský pětiprocentní 
přídavek na opotřebení minCÍ, což 'zvětšuje průměrnou váhu na 1,052 g, 
násobí tuto váhu číslem 240 a dochází k výsledku g, jež je mu 
dokladem, marka o přibližné váze 253 gbyla pravděnejpodobněji v Če
chách mincovní jednotkou již od posledních let panování Břetislava I. 
Skalský sám neopomíjí to zdúraznit,. že tento výs'ledek je jenom pravdě
podobný. Správnost názoru 'O souvislosti marky z 11. s markodZel6. 

105) Otištěn v Směnecih '(3eských ,TII. 75-92. 
106) Josef S mOl] í k, Wmoho-li vážila staročeská. hřivna, Památky archeologicl,é XIII. 

1885-86, str. 175 n, 
107) AdaukJt Vo i g t, Beschreibung der bisher bekannten bi:ihmischen MUnzen III., 

Praha 1774, str. 121 n. 
108) N () bac k (Taschen!mch 1850, pag. 944). 
109) H. G rot e, Miinzstudien XVI., Leipzig 1865, str. 132. 
11.0) Arnold L u s chi n, Archiv fUr o8terreichische Geschíchte XLVII. 219 n. 
111) H Ó ma 1'1 BáHnt, Magyar pénztorténet 1000-1325, Budapest 1916, str. 75. 
112) .s mol í k, :NT.1loho-li vážila staročeská hřivna, 1. c., str. 177 n. 
11:\) S k a 18 k ý, K dějLnám mincovnIctví, 1. c.) str. 31 n. 
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století je závislá na správnosti předpokladů, jež pomáhají při Skalského 
propočtu. ' 

Podrobné zhodnocení mincovního materiálu rázu analytického, o které 
se zde v souvislosti s měnovou politikou českých panovníků Kosmova vě
ku pokusíme, ukládá nám proto povinnost, abychom se při této pří1~ži
tosti otázky váhy české marky v 11. věku dotk1iznovu. Mincovní materlM, 
ze kterého při tom vycházíme, spočívá ve dvou typech Břetislavových 

. mincí malého střížku z konce jeho vlády. o denáry Fia;lova tab. 
""VIII. Č. 9 a Č. 11. Že to js.ou Břetis1<avovy nejmladší ražby, je po-
chybnost. Dokazují to nálezy Břetislavových mincí,které jsou dvojího 
druhu. Ve starších českých nálezech s jeho mincemi (na př. nález žel
čanský nebo nález v Kanálské zahradě) ,zakopaných před měnovou refor
mou, t. j. před r. 1050, jež přinášejí rovněž ražby jeho předchůdců, Jaro
míra a Oldřicha, shledáváme 'zastoupeny toliko denáry velkého stříŽku.H 1 ) 
V mladších nálezech (Otryby u Slaného, Valdavská niva u Lehnice) 
s ražbami Břetislavových nástupců Spytihněva II. a Vratislava II., setká
váme 'se s Břetislavovými denáry jen malého stříŽku.n5 ) To je nejen dil
kaz, jsou oba typy ma1.ého střížku nejmladšími Břetislavovými min
cemi,ale i fakt) že ihned se zaražením denárů malého střížku byly velké 
denáry úplně staženy z oběhu, ukazuje na vyspělý stav mincovní policie 
této doby. 

Spornější již je otázka, ktery z těchto dvou typů byl zaraženďříve. 
Tuto otázku nám, bohužel, nejmladší nálezy Břetislavových mincí řešit 
nepomáhají. Skrovný počet těchto zachycených nálezů je pohříchu popsán 
tak nedokonale, že se po této stránce objektivních výsledků prostě nedo
pátráme. Při stanovení jejich časové po'sloupnosti musíme přihlížet k to
mu, co nám říkají mince samé. A zde jsme na rozpacích, neboť kdybychom 
se přidrželi poučky o úpadkové tendenci mincí, postupném snižoTánÍ 
váhy, velikosti a zrna, nemohli bychom typ F VIII. 11 (t,ab. J. č. 3) po
kládat za mladší typu F VIII. 9 (t,ab. 1. Č. 2), neboť velikost, 'stříž i zrno 
tohoto je většÍ, vyšší a lepší onoho. Ukážeme však dále, až pojednáme 
o metrologické stránce těchto mincí, tyto rozdíly nejsou ve skutečnosti 
tak velké, aby byly rozhodujícím kriteriem k posouzení časovéposloup
nosti vzniku obou typů a přidržíme se ikonografické souvislosti typu 
F 9 s typem F VIII. 8 (tab. J. č. 1). Tento denár (F -V:III. 8) 'svou 
vahou a velikostí střížku typ VIII. 9 i VIII. 11' daleko převyšuje, naopak 
oproti denárům velkého střížku projevuje tendenci zmenšování svého prů
měru. Je po metrologické stránce velmi blízký Břetislavovým denárům 
typu F VIII. 4 (žehnající ruka, po'prsí v oblouku mezi koňskými hlavami 
na líci), jehož průměr je rovně'ž menší než u ostatních typů denárů velkého 
stříŽku. Podle všeho již koncem epochy velkého s.tříŽku byl průměr ně
kterých ražeb zmenšován. Vzácné denáry F VIII. 8 (tab. J. obr. 1) jsou 
nepochybně nejmladšími mincemi raženými na velkém stříŽku. Denáry 
typu F VnI. 9 a 11, prvé ražby mincovní reformy, navázaly po ikonogra
fické stránce na tento typ, :rIl~trologicky však nemají s ním již souviS1osti, 
neboť vznikly podle nové mincovní jednotky.' Správnost naší úvahy může 
jen podporovat skutečnost, hladký vnitřní obvodek na denáru F VIII. 11 
(t,ab. 1. Č. 3) navazuje na hladký obvodek na denárech Spytihněva II. 
(tab. J.) č. 4 a 5). 

F i a 1 a, České denáry, 1. c') str. 
F i a 1 a, České denáry, 1. c,. str. 

naleziště Č. 65; str. 171, nalleziště Č. 70, 
na;leziště č. 71; str. 173, naleziště Č. 75. 
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Tři nejmladší Břetislavovy ražby sestavíme proto takto (tab. J.) č. 

PosZední mince velkého stř-ížku: 

(Typ F VIII. 8) 

Líc: V vroubkovaném kroužku prostovlasé poprsí zpříma mezi dvěma kuličkami, 
V rcU:'ili:t L"'"ll, lineárně zjednodušeném ozdobeném na prsou dvěma k.ulič-
kami.116) 

Rub: V vroubkovaném kroužku do leva, v řasnatém, lineárně 2;jednoduše-
rouchu. spojeném na praou knoflíkem; před poprsím do prava na-

kloněný křížek o dlouhé žerdi, o~élobený pěti perličkami. 

8 k (19 mm) 1,194 g - 920/1000.117) 

Mince měnové reformy: 

:L .Typ 

(Typ F VIII. 9) 

Líc: Jako předchozí, ale drobnější kresby. 
Rub: Jako předchozí, ale drobnější luesby~ 

52 k. (14-16 mm) 0,975 g - 896/1000*. 

II. Typ 

(Typ F VIII. 

Líc: V hladkém kroužku prostovlasé v řasnatém, lineárně zjednodu-
šeném rouše·s pravicí pozdviženou 

Rub: V hladkém kroužku prostovlasé poprsí v lineárně zjednodušeném řasnatém rou
še, s hlavou natočenou ve tříčtvrtečním proftlu do Tevaa s leviCí pozdviženou 
k žehnání. 
61 k. (17 mm) 0,994 g - 914/1000*. 

Měnovou reformu Břetislava I. múžeme tudíž sledovat na dvou nejm1ad
šÍch typech jeho mincí. Jen tyto dva typy mL1žeme bezpečně považovat 
za české. Denáry vyobrazené u Fialy na tab. VIII. č. 10, 12 a 13 jsou zbar
barisované napodobeniny těchto dvou typů, vzniklé patrně někde 'za hra
nicemi 'a jejich bližší zhodnocení leží mimo rámec této úvahy. 
Vraťme se však k otázce české z 11. věku. V á žíl a 253 g? 

jsme již, že Skalský při svých propočtech 'z průměrné 
váhy Břetislavových denárů střížku 1,002 g. Avšak nové vahové 

ne) Při popisu denárů, jen jejich typové označení, neshledali 
jsem účelným reprodukovat Popis obrazu pro naše dostatečně 
minci c~aral~teris:rje. ... :výjimka, nutno u popisu typu ro-

ze mInce Je na llCl 1 na rubu opatrena opisem, jenž uvádí na líci jméno vlád
knížete, pán~ mince, na rubu jméno patrona sv. Václava. Legendy jsou repro

dukovány u Fialy (Ceské denáry). 
117) Me,trologické údaje jsou srovnány t3lkto·: prV!lí číslo počet kusů. jež 

jsem měl k d~sposici pro měření a vážení. Na druhém místě je prŮměr sttížkfl 
mincí tohoto typu. Třetí číslo značí prúměrnou váhu jednoho denáru (aritmetický 
prfiměr); soupis vah jednotlivých mincí každého typu, srovnaný v pořádku 
najdeme v příloze Č. II. Na čtvrtém místě je uvedena v tisícinách denáru to~ 
hoto typu, podle zkoušek Puncovního úřadu v Praze. Značkou * označuji údaje ja
kosti získané z přesné zkoušky přepalovaného mincovního kovu, pod údaji bez této 

rozuměj zkoušky __ šrtElm- na. prugířském kamenu, jež všakpi'i zkušenostech 
VU.,JVL.Uuo..U puncoviillioúřadu nejsou rovněž nepřei3llé. 
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údaje, které jsem získal v,azením ~?'S;t,? n,ejvyššího počtu těchto dentlrů, 
dalo podstatně rozdílné vysledky. iAvazenych o v , , 

52 denárů I. typu (FVrTI. 9) váží dohromady 50,710 g: prumerna vaha 
1 kusu = 0,975 g. o v , , 1 

61 denárů II. ty;pu (F 11) váží dohromady 60,636 g;prumerna va la 
1 kusu 0,994 g. , V' , h d ' o 

Podle mého měření je tudíž průměrná vah a Br~hslavvovyc er;aru n:-a · 
lého střížku, získaná z vah 113 dobře zachovanych Brehslavovych mm-

cí 0,984 g. .v, b ť ' V'd v, l' 
To je výsledek pro~i propočt;t Ska!ského Odl:sny, ne o, prl rz;n:e- 1 se 

methody, jakou dospel Sk9ilsk~. k yvaze ~40 B~etl~la,:ovych .denaru ma
lého střížku 252,48 g, to jest, prlpoctem~-llyk:pr~ern,e ;:aze ~ednoho kusu 
50/1 na opotřebení mincí dostaneme prumerne vahove.Cls,lo Jednoho kusu 
1,033 g (Skalský 1,052 g), jež 'zná:sobe~očís~em 2~g dá výsledek, . , g. 
Rozdíl mezi naším a Skalského 'propoctem Je tudlZ 4,56 ~, rozdll meZI na
ším propočtem a předpokládanou vahou hřivny 253 g Je 5;08 g. Z toho 
plyne, že vá:žila..fliza Břetislava I. hřiyn,a 253 g:. n~?y!o Z III I:ne,d od ro-
čátků jejího zavedení raženo 240 denaru, ale pr1h:'hzne, 245 mmcl. 0r:ech 
pět denárů na:d sta:novený počet byl zisk pána mmce, poplatek za razbu, 
vyzískaný ze snížené střiže mincí. 

Výsledek Skalského, g, odečtený od předpok~ádané v váhy 25~ g, 
dáv~ rozdíl 0,52 g. Podle toho byl? by ~tv~ 1j~ den~~,;x ra?er:o 'nad po
čet 240 a zisk panovníka 'z ražbyzls'kany smzemm Isvtnzeml~cl by 'pr~k
ticky neexistoval. Nemůžeme ovšempředpoklá;da~,' ze ,by, :nm.covlll pan, 
byť tomu bylo v Ipočá,tcích mě~ov~ refo:my.;. nepoJlmal~vuJ mu::coyll1 re
gM jako pramen zis~u. Toh~ ~e Sl dobre vedom

o 
Sk~ls~y. ,S~ud:, z~ " 

tislav zaraziv z nove vahove Jednotky 240 kusu rumcl o prumerne ,vaze 
něco ~ad 19, spokojil se s mírným, asi 17% ražebním poplatkem, zlska
ným snížením jakosti asi na 830/1000.u8

) , o, ' o 

Avšak Břetislav I. nesnížil jakost 'Svých nových dena~u. Jakost denaru 
malého střížku, kterou uvádí ve svém díle, E~uar?- FIala 5831/~OOO), a 
které se rovněž pNdržel Skalský, je nepřesna, Jak Je ostatne u Flal?vyc~ 
zkoušek jakosti obvyklé, Nové zkoušky, jež jsme provedli vsouVJ.:SilostI 
s mou nynější prací,analysou p~epalo,v~ného ,minc~~~íhO' k~vu119) vyka-
zují daleko vyšší jakost obou typu denaru maleho strlzku: . 

Denár typu F VIII. 9 jakost . 
Denár typu F VIII. 11 má jakost . 

průměrná jakost obou typů je tedy 

896/1000 
914/1000 

905/1000 

Průměrná jakost 905/1000, kterou jsme taktozjisti~i, je)ako~t stříbra 
vypáleného na yl0 ve rstředo:,ěkých, p:r:,~menech nazyvane deCIma v com
bustio.120) OZllacovalose tak mmCOVlll s!rl:,?ro o ryz,ostI 900/1000;v co~ zna
čí stříbro načištěné jednou desetinou menehodnotneho kovu. Slllzem zrna 

118) .s k a 1 s k ý, Stručný 'Přehled, 1. c., str. 14. "v • v 

:1:19) VyglO'VUji .zde upřímný dík ředitelstVÍ Punco,:,mho .ur~du v Praze, ~ez ná.n:: se 
vzácnou ochotou vyšlo vstříc při provedení zkoušek lakostl vse,ch typfi denarfi,,? nIchž 
v této práci pojednávám. Zvláštním díkem jsem zavázán řediteli Pu~covního u:adu P: 
ing. R ou b í č k oVi, pám'lm ing. K o čim u, ing. Str án s k ém u, mg. Kva c ko Vl 
a ing. K v i čin s k é mu. 

:120) Srvn. Hó man, 1. 'c., str.S6l;. Sk a Ls ký, K dějinám mincovnictví, 1. C., 

str. 36. 

( 
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u prvých denárů malého střížku podle mého mínění vůbec neexistllje. 
Výbornou jakost 905/1000 nedosahují ani některé z typů našich neJstar
ších a metrologicky nejhodnotnějších mincí z 10. 'století, dená;ryBoIJ:e
sIava I. a Boleslava II. Katz na př. :propočítává, i když jen podle· zkoušek 
na kameni, průměrnou jakost českých denárů v 10. století na 800 až 
850/1000 a zjišťuje, že tato jakost klesá u některých mincí koncem 10. 
století na pouhých 750/1000.121 )' Přidržíme-Ii se 'Pak pochybných zkou
šek Fialových· a budeme-li je pokládat 'za správné aspoň vzása:dě,neboť 
k přezkoušení veškerých jeho údajů jakosti nemáme zatím prostředků, 
uvidíme,že z 15 Břetisll:avových denárů velkého stří~ku, jež dal Fiala 
přepá;lit,l2<2) měly jen tři z nich, a to označené jako "mince z Kanálské 
zahrady" vysokou 'jakost 950-:-960/1000, zatím co u většiny jakost klesá 
pod 900/1000 (dvakrát dokonce obsahuie jen 766 a 788 tisícin). 
Průměrná jakost Břetislavových denárů maléhostřížku 904/1000 ue~ 

představuje tudíž proti kolísajícímu zrnu denárů předchozích pokles ja
kosti. Těžko dolmd nemáme provedeny nové přesné zkoušky jakosti 
velkých BřeUslavových denárů,zda nejde~dokonce ozlepšení,ale je nepo
chybné, že při nejmenším zustá vá jakost denárů vellkého i ma1ého střížku 
nezměněna. ~ 

Není nám nesnadno vypočítat si nyní ze známých nám již fakt sku~ 
tečný zÍ'skknížeteze 'zmincování jedné hřivny čistého stříbra. Mus.Íme si 
však dříve uja'suit, co rozumíme v 11. století pod pojmem "čisté stříbro" . 
Uvážime-li, že ani v současné době nedocílíme při přepalování většího 
množstvÍ 'stříbra ani nejmodernějšími pl'ostředky kov chemicky čistý, t. j. 
kov jakosti 1000/1000, ale že vždy zústane v mincovním kovu 1-2/1000 
kovů méněhodnotných (s tím je počítá;no při stanovení největší přípustné 

.- t.zv.zákonné odchY1ky od stanovené jakosti), musíme vzhledem k tomu 
pokládat nejlepší nám známou jakost středověkých mincí 958 'až 
965/1000 - jakost ,stříbra ve středověkých pramenech nazývaného krá
lovského (Argent le Roy) , za jakost stříbra ryzího.123

) Primitivními pro
středky nebylo prostě možno v 11. sto1:etí vypálit stříbro na jakost lepší. 
Pokud se vyjímečně setkáváme s jakostí nad 965/1000 (a na českém ma
teriáluani těchto výjimek není), jde o zjevy zpusobené nikoliv dovedností 
pracovníků v mincovnách, 'ale spíše náhodnou ryzostí stříbrné rudy. Proto 
hřivna 'O skutečné jakosti asi 960/1000, hřivna ryzího stříbra ve středo
věkém smyslu, jež obsahovala přirozenou, asi 4 % příměs jiných kovů, 
byla při ražbě prvých Břetislavových denárů, zaražených podle nové jed
notky, načišť'Ůyá;na dalším, přibližně 6% méněhodnotným náčistem na 
jakost asi 900/1000. Jinými slovy, hřivna ryzíhO' stříbra 'O váze 253 g 
obsahovala ve skutečn'Ůsti asi 243 g stříbra (upouštím zde od přesnějších 
propočtů, na desetiny a setiny gramů') a asi 10 g přirozené příměsi; po umě
lém znečištění Ol dalších 6% měla obsah asi 228 g stříbra a zbytek do 253 g, 
asi 25 g, vážil její náčist. Oněch 6% náčistu, jenž byl vskutku uměle 
k hřivně přidán, ušetřilo knížeti asi 15 g mincovního kovu. 

Ukázali jsme si již, že Břetislav ra:zilz hřivny o váze 253 g nikoliv 
240 denárů, ale 'asi 245 kusů. Měl tak zisk ze snížené stříže mincí asi 2%. 
Na zrnu denárú ušetřil, jak jsme si přibližně vypočetli, asi 6%. Tak měl 

121) K atz, Chronologie, 1. C., str. 36. 
122) F i a 1 a, České denáry, 1. c., str. 113 a 116. 
123) Arnol1d L u fl ch in, Allgemelne MUnzkunde und Geldgeschichte, Mnichov~Ber-

lin 1926, 'str, 42 n. -
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Břetislav z ražby, na základě nové mincovní jednotky, ce~kový ZÍ'sk 
asi 8%. . , 

K takovým výsledkům dospějeme, vycházíme-li z váhy 253 g Jak;> v~hy 
hřivny v 11. věku, tedy přijmemeJli názor, že této váze odpovída vaha 
české hřivny v lB. století. 

Avšak pti bližším studiu všech :předpokl~dů jež nán: ~~~ují váI:,l;l m~~kJ:' 
v 11. věku na 253 g, vyvstanou nam, jak Jsem osta,tne )lZ naznacll, va:zne 
pochybnosti, je-li náš postup v samém zákla~~ spr~vnr' .' , 

Takové pochybnosti vy~stanou ihned, polozlm,e-h otazk~, '~dao.dpovlda 
váha české hřivny v 11. veku - 253 g - cell,kovemu rozlozem typu marek 
v Evropě v této době? Odpověď může být jenom 'zá!porná. A přece typ 
hřivny nebyl u nás přijat náhodně! Za novou mincovní jed:?-otku byla 
u nás zvolena taková marka, s jakou se český obchod na svych cestách 
nejčastěji setkával a která ,se mohla při směnných stycích nejlépe uplatnit. 
Prostě musíme při našem studiu vyjít ze střízlivého předpokladu, že český 
stát v polovině 11. věku ~řijal. za novou ~incoy?-í )edn?tku takov~ v tYl? 
hřivny, jaký nejlépe Odpovldal Jeho obchodmm za]mum, Jeho hospodarske 
orientaci. 

A český stát byl v polovině 11. věku ve směnných stycích plně orien-
tován na sever. Ukázali jsme si již, jaké o tom máme přesvědčivé doklady, 
kterak nám zahraniční nálezy českých mincí z 10. a 11. století odhalují 
až netušený rozs'ah českého obchodu IS pobaltskými obchodními středisky. 
Jen odtud mohla být přijata i váha české hřivny. Avšak nordické země 
jsou rovněž i kolébkou vzniku hřivny. Česká hřivna by podle toho měla 
být typem daleko původnějším, přijatým přímo od pramene a nesměla hy 
tudíž být, jak se dosud mělo zato, výsledkem delšího vývoje ve francouz
ském a západoněmeckém prostředí., 

V severských obchodních oblastech, a stejně i na místech, ležících na 
cestách, kterými český obchod na !sever putoval a které poznamenal svý
mi stopami, byla však v 11. věku váha hřivny nepoměrně nižší než váha 
oné české hřivny, z které jsme dosud vycházeli. Průměrná váha sever
ských typů hřiven pohybuje 'se nemnoho nad 200 g. Jak potom s touto 
s.kutečnosti srovnat vysokou. váhu naší mincovní jednotky o 253 g? 

Vysoká váha české marky je, vzhledem k llOSpodářské OFientaci čes
kého státu v polovině 11. století, natolik neobvyklým' zjevem, 'že na ni 
právem pohHžíme s rozpaky. Skalský124) v souhlase S Hómanem125

) ji 
pokládá ~za typ, odvozený z marky města Troyes (řeč. též pařížské). Lze 
s tím souhlasit do té míry, že pro váhu české hřivny 0253 g nenalezneme 
vskutku' ji:ného umístění než v rozsáhlé skupině hřiven odvozovaných od 
marky troyeskéo váze 244,753 g. Hřivna o váze 253 g, kterou máme u nás 
doloženu v pramenech 16. století, mohla skutečně mít 's francouzskou 
hřivnou souvislost, Břetislavova hřivna z r. 1050 ji mít však nemohla, 
neboť uvážíme-'li, že prvé použití marky ve Francii možno pol1ožit teprve 
do druhé poloviny 11. století, mezi léta 1070-1090/26

) nemohly ani zá
padoněmecké ani bavorské markové typy, vzniklé již pravděpodobněji podle 
francouzského vzoru (zvláště nejbližší nám marka řezenská o váze 

124) S k a 1 s k ý, K dějinám mincovnictví, 1. c" str. 33; týž, Mincovní reforma 
Václava II., 1. c" \Str. 16. 

125) Hó man, 1. c. str. 124. 
126} A. E n e l-R. Ser r u r e, Traíté de Numísmatique moyen age I., PaI'Ís 1891, 

str. XXXVII.; ó m a 'll, 1. c,' 'str. 51 a 53 n,; (Le Bla n c: Traité historique des mon
noyes de France, Amsterdam 1692, stT. 150 n.), 
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245,537 g)zapůsobit na Břetislavovu měnovou reformu, na přelomu 11. 
století, jakýmkoli ~livem. 

NeudržiteIi:lOst názoru o souvi~losti Břetislavovy hřivny s markou 
troyeskoustanese nám tímzřejměj$Í, uvědomíme-li si, že prvou histo
rickou zprávu .0 zvláštní če~.~é hřivně máme z r. 1074/27

) t. j. z doby, 
kdy do FranCIe marka zacmala sotva pronikat. A nikde není ostatně 
ř~čeno, že y ~~ha marky na fr~nco:U'zské půdě odpovídala od svých počátků 
vaze pozdeJsl mal'ky troyeske o 244,7529 g. S 'Počátku nebyla patrně ty
pově příliš vzdálena od anglické .marky t. řeč. ,,towerské" o váze 233 3533 
gramů, nebot; do Francie pronikla marka z Britanie což podmíni:ly'blíz
ké příbuz~ns~é a t8:k, i obchodní styky francouzského 'krále Filipa I. s krá
lem ;:t,?-gl}c~ym, 'C1.len:en: DOPf1vatelem,; . :ra~o prvá historická zpráva 
<2 zvl~stm ces~e ~rlvne, .cerpan~ z papezske lIstiny z r. 1074, v nÍ'ž papež 
Rehor VII. dekuJe VratIslaVOVI II. za poplatek "centum marcas argenti 
ad ~ensurv~m yestri pon?eris~) s~aví nás, :t:,fotože jde o jednu z nejstarších 
2lprav o hnvne nakontmente, :pred 'skutecnost, že český kníže byl nepo
c~y'bněz prv~ch na kontinentě a vůbec 'prvý ve střední Evropě, který 
prl]al marku Jako novou vahovou jednotku. 

V po'lovině 11. stoiletí, kdy 'byla II nás hřivna za Břetislava J. zavedena 
nenajdeme pro je)í předpokl~danou yáhu 253 g po celé Evropě vzoru: 
~ecvhce~e-l~. tvrdIt (a t~kove tvryzem by postrádalo jakékoli podstaty), 
ze c~ka hrlvna z. polov!n?, 11. vekuv)e san:os~atným markovým typem, 
n:muzeme souhl~Slts nazorem, hnvna Bretlslavova vážila 253 g. Mu
Slme usuzovat, ze tato' váha byla původně jiná, že prostě česká hřivna 
11. věku nemá typové s.ouvis1osti s českou hřivnou 16. století. 

Chceme-U se dopátrat, kolik č'eská hŤivna 16. století skutečně vážila 
/ mus!?-Ie vYlt .od r~~,?oruhisto~iskéh~ vÝyoje hřivny v Evropě. ) 

Pr!pom~eh Jsm~ Jl::.'., ,skan~llla.vsl{y ?ůvoyd hřivny je nyní v odborných 
k:;UZlCh vseo~eCl;e prlJlman, o ackohv neJstarsí historické 'zprávy o níčer
~ame z .an~lICkych prame~u 11. ystoletí, kde je uvedena jednak marka, 
~ednak 1 půl~arka: Skt;tecnost,z; !se v nich marka objevuje pravidelně 
Jenom v souv1:s1osb s Dany a v dansko-anglických smlouvách nás dost a
tečr:ě přesvědčuje, ab~ch?m její kolébku položili do nordických 'zemÍ. Dů
kazu Je pro, to ~~ta~?e vl~e. Z pr~menů 10. a 11. století je již zřejmé,že 
Anglo~a~ove, pocltaJl ypemze, v BolIdech, Dánové pak v markách. Rovněž 
sk~~?m;:tvske praroz~eiení vahové marky (1 marka = 8 ore 24ortuger) 
a .le]l vyskyt v starOlslandském zákoníku "gragas" mluví pro její seversky' 
puvodyB) . 

,Váha. jejích ~ypů !Se na severu pohybovala mezi 208-218 g.129) Tato 
vaha byl~ vecrml blízká ,osmi undím římské libry o váze 218 3 g a proto 
se tar;t 'zahy marka~totožnila s % římské libry. Byla jako taková v se
verskych oblastech vseobecně užívána a odtud se rozšířila po celé Evro-

127) Gustav J:!' r i e d r i ch, Codex diploma.ticus Bohemiae etMoraviae I n 72 
128) H' . . ..' ., . . 

V' _ o m a,~' L c", str .. 46 .n.; z~: uveden:- bohatý přehled 'Světové 'literatury 
o hn::n:, z ~lZ mD;0he, SplSy JSou J1Z zastarale a rovněž nedostupné; S k a 1 s k ý, 
K děJmam, mmoovnl?tvl, .!' c. str. 26 n.; Mi cha lev s k i j, 1. c., str. 84 n. a 124 n. 
O severske marce VIZ tez G. Gal s t e r a, Die MUnzen Damemarks· (bis etwa 1625) 
Halle Saale 1939, str. 9. ' 

129) ,srvn. váhy s.evers~ých markových typů u L u s chi n a, Allgemeine Miinzkunde. 
1. C., st~. 166 n.; dale Homan, L C., str, 49 a str, 126; Michalevskíj, 1. c" str: 
255; vYl1helm Je s s e, Quellenbuchzur Mtinz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
HaUe-Saale 1924, str. 313, ' 
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pě.13O) Jako 2/3 římské !!:ibry přešla do BritanÍe. V Anglii nebyla však řím
ská libra o váze 327,45 g užívána. Místo ní byla zde zavedena 'libra rto-

, werská (Tower-pound) o váze 350,029 g. Proto nebyla marka u Anglo-
sasu pojímána jako % libry římské, jako % libry towerské. To dalo 
vznik středověké anglické marce o váze 233,3533 g, kterou 'známe z 
menu pod jménem towerské nebo též londýnské marky.131) 
. Z britského ostrova přešla towerská marka na kontinent 
m.a hlavními směry: Nejdříve do Francie. A zcela obdobně 
na seyeru marku jako 2/3 tam užívané římské libry a v 
libry towerské, měli ve Francii marku za % starogalské libry o váze 

>367 g (jež byla ye Frarncii užívána v 18. stoletOa tak vznikla marka 
troyeská o váze 244,7529g,,132) Kdy se tak stalo jsme již uvedli: nejdříve 
5iiczi léty 1070-1090. Marka troyeská, zvaná rovněž pařížská, jež se stala 
oficiální vahovou jednotkou francouzských měla pak v dalších sto
letích vliv na vznik řady markových typu v Bavorsku, Rakousku a Uher
sku a pravděpodobně i na vznik české hř'ivny o váze 253 g. Vliv anglické 
marky towerské na vznik nových typu hřiven v Evropě neukončil se však 
jejím zapůsobením ve francouzském prostředí. Pro úplnost je nutno se 
zmínit, že ve 13. století přijímá towerskou marku o váze 233,3533 g za 
svou novoU vahovou míru město Kolín n. R. Tato nová kolínská vahová 
jednotka vytlačila záhy 'z užívání staré kolínské markové typy, ke kterým 
se ihned vrátíme a jalm "kolínská hřivna" (o vá'ze 233,812 g) sta~a se pru
během staletí nejrozšířenější vahovou jednotkou všech evropských tržišť. 
To však již leží mimo rámec našich úvah. Pro nás je nejdůležitější,že 
tento !první směr šíření marky 'ze / Skandinavie, směr, který oprávněně 
mužeme nazvat "britským", šel :ze severských oblastí do Anglie a kon
cem 11. 'století dospěl odtud na kontinent - do Francie. Tento směr byl 
v podstatě podmíněn rannýma vlastně neustálým mírov~'ffi i válečným sty
kem Anglosasu s Dányazpusobil brzké zdomácnění markového typu 
v Anglip33) 

Druhý 'směr vlivU skandinávské marky na vznik evropských markových 
typu byl směr ryze kontinentální. Tímto směrem pronikla hřivna přímo do 
Evropy. Mí'sta, odkud 'se tato linie jejích vlivu počala po Evropě šířit, 
není nesnadno určit. Byla to velká obchodní střediska na ev~opských 
zích Baltického moře. Ukázali jsme již, že taJÍo hrazená místa obchodu,· 
j'ež vznikla činností VikingU, soU'středi~a v :sobě v 10. a 11. století až ne
tušený obchodní ruch. Proudil sem obchod :z nejvzdálenějších oblastí ev
ropského kontinentu, aby se zde setkal 's obchodními karavanami z Orientu, 
sem spěly cesty od Černého a Kaspického moře a rozbíhaly se na zá,uad 
a na jih do všech částí Evropy a rovněž i do Čech. V jak hojné :n'iíř'e 
brali čeští panovníci podíl na tomto čilém mezinárodním 'Obchodním ruchu 
v Pobaltí jsme již osvětlili, 'stejně jako i skutečnost, jaké hluboké a 
časté st'Ůpyzanechal tam ,český obchod v podobě nálezu mincí. 

P'Ůbaltský obchodní ruch vznikl činností seveřanů a v rukou severských 
'Obchodníku, plavcú a pirátů zústal až do svého zániku na konci 11. sto
letí. Do těchto oblastí pronikla prostřednictvím skandinávských obchod
níkú 'proto hřivna nejdříve. Stalo 'se tak ne-li již v 10., tedy během prvé, 

130) H ó man, 1. C., str. 49; S k a 1 s K dějinám mineovnidví, 1. c. str. 26. 
:l31) Hóman, J. C., str. 49 n.; Skals ý, K dějinám mincovnictví,1.C., str. 26. 
132) II ó ma n, 1. c., str. 54; S k a 1 s k ý, K dějinám mincovniotví, 1. c., str. 27. 
1:3;3) Ii ó man, 1. c., str. 48. 
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poloviny 11. !století. Obchodníci z nejrůznějších končlp kteří do těchto 
oblastí přibyli, seznámili se zde s hřivnou byli s ní nudenipočítat a její 
znalost si odnášeli do svých domovů.' . 

v!outo ces~ou pronikla mark~zeseverských tržišť pravděpodobně nej
dnve do ,Koh:1a n. R.; odku? m~::ne o ní písemnou zprávu z roku 1045.134

) 

Tato 'zp~ava Je ~ruhym "neJstarsIm . dokladem o existenci hřivny na půdě 
eyropsk;eho ~ontn:ent1.}.13"J. Je nad, Jako~kO'H pochybnost zjištěno, že váha 
teto neJstarsl kolmske hnvny nem totoznás váhou mla;dší kolínské hřiv~ 
~y, kt~:á, po~ :~ivem marky towerské, se stává 'Od 13. století. (váží jak ,t 
J~m~ JIZ ~?::?deh~ ~~?,81,~ g)/ n;:jrozšířenější vah.ovou jednotkoust~edo-' é ~ '. 

ve~:Y9htrzlsG. A.~~fn~~7hrIVll~ v ~l.století byla nižšÍ. I Hil1ig~r ji","",' 
urcuJe r;a 2!5, .... o:? g. vedle n::. ~ eXIstovala, podle jiných. pramenů, .' . 
st3;r?kalmska .}lrlvna

v
, obchodm o vaze 201,98 g."36) Ty~o nízké, ,váhy 

l1~JI~e ukazu~l na pr:lb;tzno~t ~ta.r~kol!~?kých markových, typu s. puvod-
mml m~rkaI;ll skandJ:n~vsk:ynl1, Jez vazIly 208-218 g.' Ale :ze znalosti 
~!arokol~nskych mar~k c~rpame poučení ještě významnější. Již :z nejstar-
slCh zprav o staroko~msI:e marc~ <!ovídáme se současně, že jedna kolínská 
marka ~~ rovnala Jedne polovme karlovské libry.137) V Kolíně n. R. 
byl!a totI~ O? :doby lFarlovců od 9. stol~tí. užívána jako vahová jednotka 
Karlovska ~:bra o vaze 408 g. Podobne Jako ve Skandinavii v Britanii 
nebo ~ran~ll bXI~ váha hřivny při svém zavedení. vždy v určitém poměru 
kv~tare mIstm J~dnotce, tak i v Kolíně n. hned od počátku užívání 
hn:rny v o~chodpICJ:: ~ty~íchbylo nutno, aby byl upraven vztah hřivny ; 
k h?re :kaDtovske a ;es~~ll bylo na~ezeno v stanovení poměru 2:1. 
,?:m Jsme ~s~ sez,namlh seskutecl10stí pro nás rozhodující. Víme, proč 

I ~azIla staro~ol~n~ka marka ~e~ něco málů nad 200 g a jaký byl její poměr 
ke karlovske lIbre. A poznavame z toho ,souča;sně' jakým způsobem byl 
u~raven od nejstarších ,časů poměr marky k libř~ v celé velké oblásti 
vI~ady karlovské~ibry. ~eboť právě tak, jako pro severní, :západní a střed
~l Evr?pu, t~k 1 V naslCh zemích byla do poloviny 11. století karlovská 
~lbra~akl~~m , vahovou je~notkou. A vyjdeme-li od známé již okolnasti, 
ze neJst~rsl plsem,,?,o'U zpravu o :zvláštní české hřivně máme již :z roku 
107,4, t., J. 'z d?~y Jer: o ~1ece!ý~~ 310 let mladší nejstarší zprávy o hřivně 
~olli:;ske, . a muzeme-h, p~~svedclve,' ,podle hmotných pramenu - minCÍ, 
SPOJIt datum zavedem hnvny u nas s datem měnové reformy Bi'etislava 
I .. kolem :r:oku 1059..1 tedy nelze ,~ež př<:dpokládat,že severská marka pro
~llkla k nan: toutezcest,:u vV teze. dobe !a :za týchž okolností a podmínek 
Jako do Kolma n. R. Prave tak, Jako kupci kolínští. se seznámili s hřiv
novu ;'" obch?d~!ch s!ředi~cích .:r;~ baltické~ pobřeží a zavedli ji ve svém 
rp.es~e" tak} ucast ceskychkmzat :z prve poloviny 11. sto~etí na tomto 
l!lezmarodmm~bcho~ním ruc~ua styk se seveřany přinesly sebou do 
C:ch znalost puvodm .;;everske :ya~ové jednotky, hřivny, jejíž váha 208 
az 218 g mohla se v ITasem prostredl rovnat zase toliko polovině vžité libry 

134) G I' 'o tel c Fl str H ' 
MUnzkunde 1. 'c.' st;.. 163' S'k a sk 0y' mK~ nd, v~: ?, str; 50 ~.; L u se h Allgemeine 

Z'." ". . _.' .' eJmam n1l!nCOVlllctví, 1. c., str. 26. 
a pIVy neJst~rSl d()lklad. ex,rstence marky na půdě evropského kontinentu ·J·e -

neda1tovana h()Jandska hstina v níž -te . po 
Jenses hoc sunt 40 marce" Tat r t· ,.' AV e, me. ".,. persolveret 20 Ubras .Thie
k r .'V"' o 18 ma muze byt podle osob v ní uvedených kladena 
st~o;~2~~ J; ;zl~laště dfiJeZlta pro poznání :poměru marky k libře, neboť tento poměr 

136) Hillig St ď . . 
jahrsehrift 1900) r'str. ul~~~~~o.m:t~la~terlIChen Maassen u. Gewichten (Hist. Viertel-

13-) L' ,m a n, 1. C., str. 51. 
I u s Chl n, Allgemeine MUnzkunde, 1. C., 167' H ó man 1 t· 53 , 1 • c~, s r. . 
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karlovské o váze 408 g. Z toho múžeme usoudit, že i původní váha 
hřivny pohybovala se kolem 204 g. 

Toto tvrzení, k němuž jsme dospěli rozborem okolností, za nichž hřiv
na-marka pronikla na evropský 'kontinent a vzali v úvahu tehdejší hos
podářskou 'Orientaci českého státu, nemuselo by 'být ještě přijato se vše
obecnou platností, kdyby nebylo podloženo dalšími důvody. 

Jiným dokladem je pro nás i pozdější ,situace v rozložení typů marek 
ve středověké Evropě. Obrázek, který silně dokresluje 'Oprávněnost na
šich názorů 'O nízké váze půvDdní české hřivny podává nám přiložená map
ka (obr. č. 16); na které jsou jednak vyznačenysnfěry pronikání marky 
na evropský kontinent v 11. století, jednak pozdější její uplatnění v ev- . 
ropských obchodních střediscích. Z mapky vidíme,. že ve všech ob}ast~ch, 
kam nordický vliv bezprostředně 'zasahoval, ujal se severský markový' 
typ o ní'zké váze. Tak se s původní s.1mndinávskou hřivnou setkáváme na 
kontinentě všude na pobřeží Baltického moře, v Liibecku (215,645 g), 
Gdaňsku (219,7528 g), Kralovci g), a i severněji, v a Rus
ku. Zvlášť významná je však pro nás skutečnost, svědčící 'O rozšíření 
markQvého typu o nízké váze rovněž na eestách k pobaltským obchodním 
střediskům. Především nás zaujme nízká váha 'polských typů hřivny, jež 
se pohybuje kolem 195,7 g. Vedle již uvedené ,váhy hřivny gdaňské a 
kralovecké váhu hřivny toruňské (195,7050 g), poznaňské (195,7050 
g), varšavské (200,0170 g) a krakovské (195,7050 g). Nejdůležitější je 
pro nás znalost váhy markového typu, jenž se upllatnil v našem riejtěs
nějšímsousedství, které od nejstarších časů tvořilo součást českého stá
tu - ve Slezsku. A zde vidíme, že rovněž váha hřivny slezs.ké je velice 
nízká, že se pohybuje mezi 187,024---195,7050 g. Váhy 195,7050 g dosa
huje hřivna vratislavská.13S

) 

Z těchto skutečností zjišťujeme: Ve všech oblastech na evropském kon
tinentě, jež měly významnější podíl na obchodu s pobaltskými obchodními 
středisky v 10. a 11. století, uplatnll se od počátku markový typ o nízké 
váze. Nízkou vahu hřiven na pobřeží Bal!tu, hřiven polských a slezských, 
l'ze vysvětlit jen tak, že tyto váhy byly nejen markou severskou bezpro
středně podmíněny, nýbrž přímo nutně i upraveny takovým způsobem, 
aby vyhovovaly potřebám směnných styků se seveřlWY. Víme, že Slez
sko a Polsko bylo spojkoučeskýeh styků s pobaltskými obchodními stře~ 
disky. Dokladem toho je řada nálezů českých denárů na 'Obchodních ces
tách k Baltu. Byly-li polské a slezské typy hřiven upraveny tak, aby 
odpovídaly potřebám směnných styků v Pobaltí, mocný český podíl na 
obchodu se severem činí tím pravděpodobnější možnost, že váha české 
hřivny se rovněž přizpůsobila potřebám tohoto obchodu. Nevyplynul-li 
její vahový typ přímo ze styku se seveřany, zapůsobily na její váhu styky 
s nejbližším sousedstvim - Polskem a Sllezskem, jejichž prostřednictvím 
mohla k nám jedině v 11. století proniknout. To rozhodně vylučuje, aby
chom v českém prostředí v 11. století hledali markový typ, o vyšší váze 
než něco málo nad 200 g, neboť obchodní oblast, do jejíž sféry patřil 
plně i náš stát, vyšších vahových typu neznala. Ve SLezsku a Polsku se 
typy hřiven 'O nízké váze udržely až do novověku. U nás došlo později 
k nahrazení hřivny 'O nízké váze jednotkou vyšší - hřivnou o 253 g. Vy
světlit, kdy k této změně došlo, není již ,předmětem našich úvah. Uvedu 
jen, že podle mého soudu setrval u nás jako mincovní jednotka markový 

:1.38) Srovnej, mapku rozložení typfi hřiven v Evropě II H ó man a, 1. c., str. 122 n. 

G3 

( 
I 



64 

typ O ní·zké vá:zepo celé denárové údobí, t. j. až do konce 13. století. 
Pojímáme-li v souhlas·e s Hómanem a Skalským českou hřivnu o váze 
253 g jako typ odvozený od marky pařížské (244 , musíme její up1at
nění v našem prostředí spojit s nejbližším možným datem, kdy na naše 
mincovnictví vlivy francouzsk,é zapúsobHy vskutku převratným zpúsobem. 
Takovým datem je rQk 1300. S tímto rokem spojujeme měnovou reformu ( 
krále Václava II., který podle vzoru francouzského mincovnictví, podle 
těžkých tourských grošů francouzských králů zarazil v Kutné Hoře prvé , 
pražské groše.139

) 

. Písemným zprávám o české hřivně jsme již věnovali poněkud pozor-
nost. že její nejstarší doklad máme v papežské listině z roku 1074, 
a neuniklo nám,čÍm je pro nás tato zpráva mimořádně cenná - že ,se 
zde již mluví o zvláštní české hřivně. Jiné listinné památky a prvých, 
tří desetiletí 12. století se o hřivně nezmiňují. Tato skutečnost však niC 
neznamená. Neboť skrovný počet zlistinněných pořízení, jenž se nám z této 
doby dochoval, nepřřnáší ani jiných vahových nebo platových údajú. 
V našem prostředí trvala tehdy ještě doba úpadku listin a právní poří~ 
zení dála se především ústně před shromážďeiiím-·-svědků. Mnoho zpráv 
o české hřivně čerpáme však z Kosmovy Kroniky, psané v létech 1110 až 
1125. S hřivnou se zde setkáváme asi na dvaceti místech a to dostatečně 
dokazuje, jakého rozšíření došla od poloviny 11. století v našich zemích. 
Tak vypravuje Kosmas k r. 1040 v souvislosti s Břetisl~avovým tažením 
do Porska,že cí'sař Jindřich llI., když se k jeho sluchu donesly báječné 
zvěsti o velké kořisti, kterou si Čechové z Polska přinesli, požádal Čechy, 
hroze válkou, aby mu kořist do posledního haléře (v orig. obolus) ode
vzdali. V odpovědi, jíž se mu dostalo, upozorňují jej Čechové, aby se k nim 
choval spravedlivě a uvážil, že oni se k němu chovají věrně a pravidelně 
mu odvádějí poplatek, který jim uložil již " Pipin , syn Karla Velikého". 
V originále čteme:140 ) "Talem enim nobi:s legem in:stituit Pippinus, magni 
Karoli regis filius, ut annuatim imperatorumsuccessoribus CXX boves 
electos et D marca;s· solvamus m a r cam n IQ str e m o n e teC C 
nu mm o s di c i m u s - hoc testatur nostrarum etas in etatem." (Ne
boť takový závazek nám uložil Pipin, syn krále Karla Velikého, abychom 
jeho nástupcům na císařském trůně platili ročně 120 vybraných volů a 
500 marek ma r k u na š í m i nc e p oč ít á m é p o 2 O Op e n ě 
z í c h - to dosvědčuje pokolení našich lidí do pokolení). 

Tato zpráva čerpaná z Kosmovy Kronj,ky je nesporně pro naše úvahy 
velice cenná. Možno dodat: Tak cenná, že málokde v našem sousedství 
se setkáváme na počátku 12. století 's metrologickými údaji tak konkret
ními. Nutno ji ovšem zhodnotit kriticky. Doslova nelze ji brát. Za Kar
lovců se u nás mince ještě nerazily a nebylo ani hřivny. Z Kosmových 
slov: ,,- to dosvědčuje pokolení našich lidí do pokolení" lze však usu
zovat, že jeho zprávu nutno považovat za platnou pro. velmi vzdálenou mi
nulost. Uvážíme-li, že Kosmas se narodil kolem r. 1045, lze věřit, že mohl 
být dobře znalý obvyklého poplatku českých panovníků do říše. 

139) Dokona'jejší objasnění otázky, kdy u nás skončila svou platnost jako mincovní 
jednotka hhvna o váze 210 g a byla zavedena hřivna o 253 g, vyžadovalo by hlubší 
pohled do řady pm·blémfi nejen českéhŮ', ale i moravského mincovnictví 13. století. 
To však rozsah této práce nedovoluje a doufám, že budu mít příležitost znovu se 
k této otázce vráti'Í. 

140) C o s m a e Pragensis Chronica Boemorum, vydání B. Br e t hol z ev MGH, 
Nova Series, J. II., Berlín 1923, str. 93 n. 
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Smolrk141
) a Skalský,142) kteří se kriticky touto zprávou obírají, pojí

mají ji s odlišných hledisek. Oba vycházejí, jak známo, z váhy hřivny 
vll. věku o 253 g. S touto vahou však Kosmův údajllesouhlasL Dvě stě 
denárů knížete Břetislava I. (neboť na jeho vládu se Kosmova zpráva 
vztahuje) s průměrnou vahou kolem rg nam přirozeně nedá; váhu, která 
by se třeba jenzda~eka blížila k číslici 253 g. Přece však ani Smolík ani 
Skalský nepochybují o věrohodnosti Kosmova údaje. Smolík dospÍVá na 
konec k přesvědčení,že Kosmova zpráva vztahuje se na 200 denárů stal"~ 
ších a těžších, na denáry BolesllJavů z 10. a Jaromíra z počátku 11. stoo. 
letí. Z průměrné váhy těchto . mincí, znásobéné číslicí 200 lze vskutku 
dostat výsledek, který se váze marky o 253 g aspoň blíží. Avšak SkaLský 
správně pouká:zal, že SmoUkuvy závěry jsou v zásadě pochybné, neboť 
Smolík měl zatu, že hřivna existovala u nás jako vahová jednotka už od 
prvé poloviny 10. sloiJietí, zatím co, jak jsme ukázali, po celé 10. století 
nelze 'znalost hřivny předpokládat ani u nás, ani jinde na půdě evropského 
kontinentu. Denáry z 10. století nelze s Kosmovou zprávou spojovat. Byly 
zaraženy podle zcela jiného mincovního čísla, na podkladě Karlovské 
libry. . 

Cenné je pro nás, zhodnocení Kosmovy zprávy SkaJlským. I on trvá na 
váze--Břetislavovy marky o 253 g,ale zcela objektivně vztahuje oněch 200 
Kosmových penízů na mince Břetislava I. Vzal za základ jeho nejmladší 
denáry, zaražené jako prvé mince měnové reformy a zjistil, že 200 těchto 
denárů a rovněž 200 mincí Břetislavova nástupce Spytihněva II. váží něco 
přes 210 g (s 5% přídavkem na opotřebení). Upózorňuje sice, že tato 
váha se blíží nápadně váze marky Kolína n. R. v 11. a 12. století o 215 g, 
ale z toho vyvozuje závěr:"Kosmova s~ova vztahují se na marku němec
kou, t .. j. kolínskou a . lze je vY'ložřt v tom smyslu, že. v Čechách na ni ten-
krát počíta.li 200 denárů domácích". ' 

My však na základě předchozíCh úvah musíme Skalského zjištění vy
ložit jinak. J€l...!l~c~prav:da, váha~OO kusů Břeti:slavových denáru se 
kryje s vahou hřivny kolínské. Co vša;k jeve skutečnosti hřivna koUnská? 
JeTi).~ďó· KóHnan.R: přenesená původní marka skandinávská o ntzkém 
vahovén:; t~u něco nad. 208~. 2.00 k_~sÍ!~řetislavových dená,rů kryje .se 
tak soucasne s vahou puvodm severske marky. Kosmova zprava nenilu:ví 
výslovně ani o marce skandinávské, ani o marce koli:nské,. mluví :všeobecně 
o takové hřivně, jež byla tehdy nejrO'zšířenější, typově nejstarší a nejob
vyklejší v celé střední Evropě a západním Německu. Tento typ byl pří-

. moz marky severské odvozen a ujal se i u nás. Kosmova zpráva je jedi
nečným dokladem, že váha této marky se u nás přibližně rovnala počet
nímu souhrnu 200 kusů denárů Břetislava I. 

Součet vah 200 BřetisWavových denárů dal, jak jsme ukázali Skalskému 
výsledek "něco nad 210 g". Skalský zde vychází z průměrné ~':'hy denárů 
Břetislava 1. malého střížku 1,052 g (zvýšené již o 5% přídavek na opo
třebení mincí). Naše vážení nám dalo výsledek nižší; průměrně váží Bře
tislavovy denáry malého střfžku 1,033 g (t. j. 0,984 g + 5%). Váha 
200 kusů těchto· mincí je proto podstatně nižší než váha Skalského, i. j. 
toliko 206,6 g.143) 

Zjišťujeme-li, že 200 kusů Břetislavových denárů váží asi 206,6 g, mů-

14Je) Památky aroheologické XL 1878-1881, str. 434 a XIII. 1885-1886 str. 172 n. 
142) S k 'a 'l: 's k y, K dějinám mmcoiVnictVí, 1. c., str. 31-33. ' 
143) V téit-o souvislosti podotýkám, že angličtí badatelé s 5% přídavkem nepočítají 

nýbrž spokojují fle s přídavkem 1-2%. ' 
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žeme směle pojímat Kosmovu zprávu o českém ~!?opl~atku do ří~e jako dů
ležitý prameÍl.pro poznání púvodní váhy české hn,:ny. ,Neboť ~~vh~ ~06,? g 
je pro nás číselným dokladem správnosti předchozlCh uvah. ZJlst:n~ vah~ 
dokazuje že hřivna se v našem prostředí vskutku rovnala polovl:Ue stare 
kadovské libry o váze 408 g, že vážila nemnoho nad, 200, g a byla tak 
'bezprostředně příbuzná hřivnám severským a~t~roko!ms~ym. Nebyla t? ( 
tudíž libra taJlrentová, t. j. nešlo na ni 240 dena!,u, avsak ]en0,?1 ~OO kusu 
mincí. Chci však upozornit, že nemůžeme povazovat tento pocetmsou~rn 
vah 200 kusů Břetislavových denárů maléh~ střížku - 2C:S,6 g :;-za :ahu 
původní české hřivny vypočítanou s konecn~u. plat}lOsb. ?n~ch v .510y, r;a 
Ópotřebení mincí, jež k průměrné ~ázeBřebs~~v~v;Vch d~naru pnpoClta: ' 
váme, představuje stále jen pravdepodobnou v,ClS~lCl. Obe tyto okol~?st: 
mohou mít vliv na malou -+ odchylku od ::asl vahy ~06,6 g. , Za sc:uc~s , 
ného 'stavu badání musíme se tudíž SpOkOjIt spravdepo,dobny~ ~rcer;uro 
váJhy ,původní hřivny. V dalších úvahách. bl!deme vyc~a~et z JeJl vahy 
210 g. Proč volím za východisko metroilioglCkychzkouma:m tuto vahu, vy-
světlím na dalších stránkách. . y " 

Neméně významná pro naše úvahy je i druhá zpráva cerpanaz Kos-
movy Kroniky}44) . . y • 

Toto vyprávění Kosmovo, jež se vztahUje k r. 1107-1108" roúozm~ Sl 

hned na několik bodů. Text v tě?h~O bodech ~e tak up::ave~y, a}>~ da'.'al 
celkový smysl, který by dos'lovn~, Clt~C~ porusov,aly. , Presne znem latm
ského textu možno'porovnat v prlslusnych poznamkách. 

, 1. Kníže Svatopluk zajaty. německým . krámem, slíbil za své '!?roPhuštění 
Jindřichu V. 10.000 hřiven stříbra (decies mille marcas argentl).'40) _ .. -~~~~ 

(2. Kdo by neslíbil 'za svůj život třeba 100.000 talentú [cencies, mille 
taleniaJ?! volá Kosmas.)146) 

'3. Svatopluk, navrátiv se do Prahy, stěží, sehn~l )en 7.~00 ,hři~~!:.stříb;a 
(Vll. ffií:trcarum mma), Za zbytek by!! dan krah v rucem "13vatoplukuv 

. bratr Ota.147) .. 

m~kUlp Heřman půjčil z důchodu kostela knÍ'žeti 70. ~e,p.čisté~o 
zlata (LXX roarcas obrizi auri) a 500 hfive.!l.sttí'l)ra (qumgentIs marCIS 

arg·enti) za zastavené pláště z téhož kostela.HS
) 

5. Král byl kmotrem Svatoplukovu synu. U příležitosti křtu odpustil 

l'Ú} Vyd, BrethoIIZ, MGR 1. c., str .. 187 a 188, cap. XXI. a XXII., " 
1.45) Vyd,::::;retho'lz., MGR 1. c., stl". 187, cap. X~I. (Sed quoniam .m:mu v~cua 

frustra:pu1llatur regum ,i:anua, manus vero uncta franglt adamanta, promlttlt regl de
des mille marcas argenti). 
. 146) Vyd.' B r €l th.o 1 z, MGHl.c., str. 187, cap. 2fXI' (Atq~ si rex ab eo cencies 

miUe tálooJta cocigeret,nihilo stultiusesset, si pro VIta 'sua etlam mantes apreos non 
promitteret? ) , 

147) Vyd. Br e th o) z, MGII 1. c., str, 187 n., cap .. XXI. .( Qu~ cu~n ve:uSS'~t pragam, 
contfuuo S!lJcra sp'Oliat delubra,' ornamenta ,contrahlt muhebna e., ,qUl~'9-U1d micabat 
au:ri et argenti fu Boemia, corrasit €i vix collegit VII marcarum ml1m; de cetera 
fratrem suum ottonem dat regi obsildem). 

.. d48) Vyd. Br e t II o 1 z, MGH 1. c .• str. 188, ca,p. XXI. (Sl:milite~ ~t pr~su.r Her~annu:s 
adveniens de date sancte ecclesie prestíti;t duci LXX marcas ·obnzl aun; ltem elUsd~m 
~lesieVpalia' 0Um limbisRatíspone a'pud Iudeos sunt posita fu vadimonio proqum
gentis marcisarg;enti). 

Svatoplukovi dluh 
Ota.149

) 
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tffl'entú (tria milia talentorum), za nějž ručil 
-~ 

I tato zpráva je nesporně hodnotná, i když dosud jistáneja..QJ1ost v mís
tě, ,kde je řeč o půjčce biskupa Heřmana, dávala podnět k jejímu rozlič- \ 
nému vysvětlení. O bisklxpově 'půjčce usoudil Smolík/50

) vycházeje z~teh
dejšího poměru 'zlata ku stříbru 1: 14--15, že vedle 7.000 hřiven" jež 
;,8 tíží sehnal", vyplatil Svatopluk císaři jako prvou splátku na zbytek 
dluhu dalších 1.500 hřiven a slevil-li tudí:žcísař knížeti 3.000 talentú, sre-. 
vil mu tím zbytek - 1.500 hřiven. Takto s~ podle Smo[íka rovnala hřivna 
dvěma talentům. A jelikož pod pojmem' talent rozumíme vždy početní 
souhrn 240 denárů, odpovídal jedné hřivně počet 480 denárů. 

Jinak Kosmovu zprávu hodnotí Skalský.151) Soudí, že zmínku o bisku
pově pújčcenutno vyložit tak, že biskup ji sice knížeti poskytl, ten jí však 
nepoužil keSlplátce,' neboť mezitím rou králceilýzbytek dluhu odpustil. 
Vyplatil-li tudíž Svatopluk Jindřichovi jenom 7.000 hřiven a odpustil-li 
mu král 3.000 talentú plyne z toho, že 3Jl:QQ_t.alentů 3.000 hřiven,čil'i 
1 hřivna 1 talent. Tento výklad zdánlivě p~odporujéSkaIskéh6teorii, 
že hřivna, zavedená u nás v 'polovIně 11. století Břetislavem J. jako min
covní jednotka, navázala na systém karlovské libry (1 libra 1 ta}ent = 
240 denárů) takovým způsobem, že rovněž značila početní souhrn 24.P de
nárů. Smolíkúv výpočet odmítá Skalský především poukazem na. neudrži
telnost názorů o poměru zlata ke stříbru ve 12. století 1 : 14--15,z něhož 
Smolík vyšel, a dokazuje na základě ~ našich i cizich pramenú, že tento 

. poměr nutno pro 12. století stanovit spíše jako 1 : 8--12. 
Nutno jen souhlasit s názorem Ska:l'ského, že poměr zlata ke stříbru byl 

v 12. století nižší, než poměr 1 : 14-15, na němž jezávi1slý Smolíkův vý
počet. Avšak na druhé straně jisté okolnosti mne nutí, abych vlast
ním názorem byl blíže Smolíkovu výkladu Kosmovy zprávy O' bisku
pově půjčce. SoudÍm, že biskupova pújčka byla Svatoplukem opravdu 
použita jako prvá splátka na dluh 3000 hřiven, za l1ějž ručil Ota. Ne,
cháme-li stranou fakt, že samotné 'znění Kosmovy zprávy O' půjčce biskupa 
Heřmana, způsob jejího. umístění v textu a poměrná obšírnost, s jakou 
je o ní mluveno, nasvědčuje podle mého soudu spíše tomu, že biskupovy 
peníze nerustaly nevyužity, jsou to především tyto hlavní dúvody: 

V Kosmově zprávě všude, kde jsou konkretní číselné platové údaje, je 
řeč o hřivnách. Svatopluk slíbil králi 10.000 h ř i ven, stíží sehnal 7.000 
hřiven, biskup mu pújčil 70 h ř i v e nzlata a 500 h ř i v e nstříbra. 
Avšak nakonec dsařodpouští Svatoplukovi 3.000 t a len t ů. 

Tato skutečnost,. že ved:e platových údajů v hřivnách~markách 
objevuje se náhle na konci řady počítání na talenty, je podle mého soudu 
přesvědčivým dokladem, že. poslední vahový údaj bylo Kosmovi obtížno 
vyjádřit hřivnami, lépe však již talenty. To pak ovšem nasvědčuje, že 
mezi prvou Svatoplukovou sp~á:tkou 7.000 hřiven, již "s tíží" sehnal, a 
mezi tím, co král nakonec knížeti odpustil, musí nezbytně ležet příčina 
této změny v počítání. A takovou příčinou jé biskupova pújčka, .. kterou 

149) Vyd. Br e t hol z; MGR 1. C., str. 188, cap. x,'GI. (Pro quo rex Remrlcus po'st 
quinque menses misit et de sacro fonte baptimatis euru levat a:tque nominesuo Hein
ricum vocat. Quem remittens ad patrem omne debitum, scilLc.et tria mllia talentorum 
compatri suo Zuatopluk dimistt e1 precepit, ut paraJtus sit secum' in expeditione~ 
contra seviciam Ungarorum). ' 

150) Památky archeologické XI. 1878-1881, str. 436. 
151) 18; k a 113' k ý, K dějinám mincovnictví, 1. c., str. 34 n. 
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ta;kto nutno považovat za skutečně zaplacenou druhou splátku na dluh, 
za nějž ručil Ota. Neboť kdyby Svatopluk zaplatil císaři jenom 7.000 hři
ven a nepoužil biskupovy půjčky jako da:l~í SI~~át~y, zůstal by dlužen,cj
saři 3.000 hřiven a Kosmas by nepochybne vYJadřil tuto sumu zase spIse 
ve hřivnách než v talentech. Uvedl-li zbytek dluhu v talentech, měl k to
mu hlubší příčiny, než aby jen z pouhé záliby střídal dva ter~íny, obsa
hově podle Skal'ského shodné - termín hřivna 's termínem talent. A ta
kovou hlubší příčinou byla skutcčnost,že v době Svatoplukově se hřivna 
talentu nerovnala. 

Již v předchozích úv~hách ~nesli jsme důkaz~, žeax:i pův~d~í Břeti
slavova hřivna, zavedena u nas kolem r. 1050 Jako mmCOVlll Jednotka, . 
nenavázala svou vahou na :systém karlovské libry. Neby'l'a rovna talentu,' 
t. j. 240 der:~rům,avšak ~ned od počát~u Jejího upl~tněn~ ,!", n~šeJ?1 ~ro
středí přepocltávaI.a se tohko na 200 denaru. D_okaz;tJ~ tOv.JeJ: ~ka vaha 
a rovněž předchozí Kosmova zpráva o vzkazu Cechu Clsarl Jmdnchu ll., 
jež se vztahuje k letům vlády BřeUslava I. Jestliže není možno českou 
hřivnu z r. 1050 položit na roveň talentu denárů, tím spíše nelze ztotožnit 
s. talentem Svatoplukových denárů hřivnu z prvéhO desetiletí 12. století. 
Nemůže být totiž pochybností, že závazek, jejž vzal na sebe Svato
pluk, že vyplati za své propuštění 10.000 hřiven stříbra, byl ~íněn 
ve hřivnách Č i st é h os tři b r a, stříbra neraženého, ve forme'shtků. 

Takto pojímáme veškeré Kosmovy údaje, pokud hovoří o platech 
v markách 'stříbra a tak nutno' 'pojímat i hřivny stříbra, o nichž 
se mluví v souvislosti se Svatoplukovým dluhem králi. Správnost tohoto 
názoru potvrzuje skutečnost, že k ú~ra;dě bylo použito ;o.vněž hři.v.el!,.VÝ
slovně ·čistého 2ltata. Kosmovu zvo~alll: "Kdo by neshbllza sVUJ Zlvot 
třeba 100.000 talentů!" nelze v této souvislosti přikládat žádnou důležit9St. 
Jde jen o určitý osobitý způsob Kosmova 'básnickéhO' nadsazení a setká .. 
váme se s nLm i na jiném místě jeho Kroniky/52) Kdyby měl Svatopluk 
s králem ujednáno, že mu svůj závazek uhradí v denárech,zaznamenal 
by Kosmas své početní údaje buď jen v talentech, spíše však výslovně 
ve hřivnách denárů, což bylř způsob obvyklý při zaznamenávání platu v pe
nězích jak u Kosmy, tak i u jeho pokračovatelů v polovině 12. stoletLJ.53) 
Všechny tyto skutečnosti nasvědčují jednomu: Kdybychom. připustili, že 
Svatopluk zaplatil za svůj dluh jen 7.000 hřiven stříbra a nic více a císař 
že mu celý zbytek, t. j. 3.000 hřiven střibra odpustil, nemohli bychom ta
kový výklad na žádný způsO'b isloučit s názorem, že na uhra'zení 3.000 
hřiven stříbra, stříbra neraženého a "čistého" ve středověkém smyslu, 
stačilo by Svatůplukovi zaplatit 3.000 talentů denárů. Neboť, vážila-li nej
starší česká hřivna stříbra 210 g, vážil naproti tůmu talent Svatůplukových 
denárů asi jen 170 g.'54) (1 denár Svatoplukův = 0,7 g. 240 = 168 g). 

152) VJ"d. B re t hol z, MGH 1. c.,str. 71, cap. XXXVIII. (Dommus enim noster 
lesus Christus a nobis nou argentum,sed boneoperationis duplex exigit talentum). 

153) K os m a.s, vyd. ;ES ret ho 1 z v MGH 1, c., str. 100, cap, XIII, (Insuper ei pro
mirttit millect quinge:ntas marcas denariorum, quod erat tributum trium annorum 
iam proteritorum); K 'a n o v n í k Vy š e hra d sk ý, vyd. FRB (Prameny dějm čes
kých) II. 1874, str. 224 (k r. 1136: Imperator Lotarius Romam iturus auxilium a So
bieslaó duce petiit. Ille imperatoriae petitioni annue:ns, congregato exercitui W1adizlaw 
pauloante de exiliQ reductum praefecit, cumque donativum militi:bus erogaret, Wla
dislao nongen:tas marcas denariorum tradidit, quibus me acceptis cum suis complicibus 
fugam, latenter initit). 

154) Za metrologický základ voHm v tomto ptípaděprúměrnou váhu nejstarších de
nárů. Svatopluka typu F. XII. 1'6, neboť Kosmova: zpráva se vztahuje na počátek 
:Svatoplukovy vlády. (Srvn. dále mincovnictvt knížete Svatoplu~a.) 

( 
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Musíme však rilíltstale na zřeteli, že v těchto 170 g mincovního střfbra 
byla za Svatopluka asi % méně hodnotného náčistu, což znamená, že 
místO' každé hřivny čis!ého stříbra musil by se král spokojit nakonec jen 
128 g čistéhO' stříbra. Ze by s takovým řešením asi nesouhlasil, je mimo 
pochybnost. Nemusím ani zvlášť vypočítávat, O' co by se tento nepoměr 
mezi talentem Svatoplukových denárů a hřivnou:stříbra dále zvětšil,'kdy
bychom vycházeli z váhy české hřivny 12. věku O' 253 g! 

Talent Svatoplukových denárú není prostě možno postavit na roveň 
hřivně stříbra. Ta;kové mechanické přepočítávání ne:tzesi, pokud jde 
O' plat 'za hranice státu, ve 12. století představit. Jedině uvnitř státu mohl 
kníže donutit své poddané, aby 200 kusů jakkoli znehodnocených denárů 
nadále kladli na roveň hřivně stříbra a mO'hl si vůči svým poddaným vy_ 
hradit jakl(oli vysoký zisk ze zmincování jedné hřivny čistého stříbra. 
Avšak tytéž praktiky nebylo mu možno uplatnit při vyrovnávání záva;zku 
vůči německému králi. Oněch Kosmových 3.000 talentů neznamená že 
by král odpustil Svatoplukovi 3.000 hřiven čistého stříbra avšak tatOl s~ma 
označuje položku daleko nižší. Poměr talentu k hřivně stříbra nebyl podle 
tohO' zřejmě poměrem pevným, ale měnil se podle toho jak klesala jakost 
denárů.155 ) :právě tato Kosmova 'zpráva je tůho dokl~dem. Jak ji tudíž 
vysvětlíme? Nejspí'še tak, budeme~li počítat; 

1. Svatoptuk slí!bil králi 10.000 hřívenstříbra. 1 hřivna stříbra 
210 g . 10.000 = 2,100.000 g stříbra. 

2. Sehnal 5, tíží 7.000 hřiven stříbra. 1 hřivna ,stříbra 
1,470.000 g stříbra. . 210g . 7.000 = 

3. Biskup půjčil: 70 hřiven zlata a 500 hřiven stříbr.a. ,(Zlato: stříbru 
= 1: 10); (70 hřiven zlata.= 700 hřiven stříbra); :(700 hřiven 'st:říbJla 
+ 500 hřiven stříbra 1.200 hřiven stříbra) 1 hřivna stříbra 
210 g. 1.200 252.000 g stříbra. 

, 4. Svatopluk tedy celkem králi zaplatil: 
1,470.000 g stříbra + 252.000 g stříbra 1,722.000 g stříbra. 

5. Zůstal tudíž dlužen: 
2,100.000 g stříbra - 1,722.000 g stříbra 378.000 g stříbra. 
378.000 g stříbra 1.800 hřiven stříbra. 

6. Císař odpustil Svatoplukůvi 3.000 talentů. Talent 240 denárů. 
Del:;ár (~vatoplukův) O,~ g . 2~0 !.68 g . 3000 = 504.~OO g. 
Avsak techto' 504.000 g mmcovnlho' strl br a obsahovalo aSI méněhod-
nůtného nMístu. Náčist vážil: 

(504.000 g : 4 ) 126.000 g. 
504.000 g mincovního stříbra 

- 126.000 g náčistu 

378.000 g čístéhostříbra = 1.800 hřiven. 

Takto lze podle méhO' soudu jedině správně vysvětlit celou Kosmovu 
zprávu o Svatoplukově 'závazku ke králi. Vidíme, že zbytek dluhu _ 
378.000 g čistého s<třibra, t. j. 1.800 hřiven čistého stříbra, mohl být 

155) S mol í k v PA XI. 1878---'1881, str. 437. 
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v~kutku vyrovnán 3.000 talenty Svatoplukových denárů, aniž byl'a některá 
z obou stran poškozena. Je možné, že poselstvo" jež ?dváželo Svatoplukova 
syna za králem ke křtu, vezlo s sebou posled11l, splatku na ,dluh. - 3.000 
talentů denárů. Král nezklamaJ~ pravdepodobny Svatoplukuv predpoklad a splátku velkomyslně při této příležitosti nep~ij3;.l, dlu~ mu.odpUS~ll, spo
kojivse tím, že přizval Svatopluka k vojenske 'yypr~ve proh Uhrum., 

Shrneme-~i poznatky, jež získáváme z vpr~poctuv ~eto Kosmo~zpravy, 
vidíme že v době Svatopil:ukově byl uplatnovanp r 1 pIa t e b nIm s t y-
. k u s 'c iz i n o u ténto poměr mincovních jednotek: " . , 

1. Vztah hřivny čistého stříbra (210 g) k taleptu d~n~ru (240 mmCl) 
byl v důsledku nízké váhy a jakosti Svatoplukov~c~ mmCl ';I?raven .! l?~- " 
měru 3 : 5 (1 hřivna stříbra 1,666 ta}entu fleparuL n~QXJ~me~Jlst1h, 
že 1 800 hřivenstřrbra = 3.000 talentu' denaru. Hnvna :stnbra nebyla 

. tudiŽ talentovou, jak s.oudí Skalský. Nebyla přepoč~t~vá~a na ,~.40 ku~{: 
mincí a Kosmova zpráva o Svatoplukově závazk,?-. !UCl nemeckemu. krah 
není tudíž dťfkazem, že by již měnová reforma Bretlsřava I.z r. 1050 na-
vázala na hřivnu talentovou. , v' 

2. Hřivna čistého stříbra o 210 g = 400 denárů , (neb~ť ,vlme 'z naSl~? 
výpočtů, že 378.000 g čistého stříb:;a o 3.00q taler:tu v denar;l ~ }.80g hrl: 
ven čistého stříbra 720.000~enaru) .~~~sr:nesl ysak st;tl.e .b~t vyedo:nll 
toho, že případ Svatoplukova zavazlm vuel net;leckemuk:~hJe pnpadem 
pl:atebního styku ,s cizinou. Proto nebudeme vy:sledek 1 hrl~na . = v ~~?de
nárů aplikovat na 'poměry české. v Dom~ kníže l:~ ~e~ohl~d~e :,ykorlst,ovaJ: 
Teritodsace mince; renovace pene! a za~az pouzlVan~ nera,~~neho~kov'-:P~l 
směnných stycich mu nepochybne umoznovaly, a:by 1 na!daJle udrzel Bretl
šlavovo mincovní číslo t. j. 200 denárů z hřivny stříbra a zvyšoval tak 
neustále své zisky, odváděje 'za hřivnuzJ?inco!anéhvo. stř!~~a~OO . ~usu 
mincí rok od roku horších na stříži i na Jakosti. A vsak VUCl nemeckem~ 
králi . nešlo takových machinací uplatnit. Císař chtěl od Svatopluka sl:
bených 10.000 hřiven střibra a kníže by asi těžko obst~~, k;dyby, se ch~e} 
z obtížné situace vyv!l'éci poukazem, kterého ~e n;ohl pr~, ,:yborne k::-~hte 
svých mincí odvážit Břetislav 1., že totiž v Cechach poc:~a se na hrlvnu 
stříbra 200 peněz. C~sař požadoval za SlÍbených lO.OaO h:wen plnOl). hod
notu střťbra a proto, měl-U Svatopluk v úmY!l~u ,uhr::{htzbyte~dl~lhu 
v mincích ;(pa:trně mu z toho plynul přece neJaky UZltek), .musII vaEu, 
jakos,t a tudíž množství ~~výs1; den~.rů, zladity,se zbytk:?I dluhu v"eI:~lv: 
nách stříbra. A tak mUSIl hnvnu Cl'steho strlbra p~IOZlt na rover; mko:l 
200, ale 400 svých denáru, neboť jen s tímt.o po~erem .~0I:~byt kral 
uspokojen, jen tento poměr odp~vída} .váze a Jakost! tehde]Sl v~rI,:ny. 

Kdybyplati:l SvatGpluk cely SVU] dluh v denarech, pocltah bychom 

takto: 

1. Svatopluk 'se zavázal zaplatit: 
10.000 hřiven . 400 = 4,000.000 denáru. 

2. Stiží sehnal (I. splátka): 
7.000 hřiven. 400 2,800.000 denárů. 

3. Biskup půjčil (II. splátka): 
. 70hřivenzl,aťa + 500 hřiven stříbra = 1200 hřiven 

stříbra. 400 = 480.000 denárů. 
4 .. Celkem Svatopluk zapla;til: 2,800.000 denárů 

-I- 480.000 " 
= 3,280:000 denárů 
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5. Dlužen zůstal: 4,000.000 denárů 
3,280.000 " 

720.000 denárů 
6. Císař odpustil: 

3.000 ta~entu denárů . 240 = 720.000 denárů a dluh byl beze zbytku 
vyrovnán. 

, 
TentO' výpočet matematicky ověřuje správnost předchozího výpočtu . 

Avšak v praxi si jej těžko můžeme představit. Zmíním se ještě v jiné 
souvislosti o přibližném počtu tehdy obíhajících denárů, který nepochybně . 
sahal do několika milionů minCÍ, avšak Svatoplukův dluh byil jistě v prvých 
dvou splátkách vyrovnán hřivnami neraženého stříbra, nebo'ť při veškerém 
obdivu k tehdejší produkcí mincovny, nenJ nám možno předpokládat, že 
by její schopnosti stačily najednou krýt tak velkou částku. Doufám však, 
že tento druhý výpO'čet, t. j. převod Svatoplukova dluhu na oběživo, po
máhá nám k tomu, abychom si mohli učinit představu, za jakou, na tehdejší 
poměry vskutku obrO'vskou, sumu koupil si Svatopluk svobodu a trůn 
a jaké nesmírné zatížení a ochuzení státu musila .tato milionová položka 
představovat aza jakých obětí musila být hrazena. V tomto smyslu zdálo 
by se, že Kosmova zpráva, kterou jsme právě vysvětlili, má význam je~ 
nom pro dobu, na kterou se vztahuje, na leta vlády knížete Svatopluka. 
Avšak ta;k tomu není. Hlavní přínos pro naše da1ší úvahy nutno spatřovat 
v tom, jsme pomocí jejího výpočtu získali významný doklad, že původní 
váha české hřivny nebyla 253 g, avšak pohybovala se ko,lem 210 g, nebQť 
z 'váhy 210 g jsme vyšli při výpočtu Svatoplukova závazku ke králi. 

A tím současně uzavírám .snůš:ku důvbdil, jež mne přesvědčují, že váha 
české hřivny byla původně nižší než 253. g. Jak jsem již naznačil, vážila 

. podle méhO' soudu nejspíše 210 g. Tuto váhu jsemzvoJil za východisko 
dalšíchy metrologických úvah. Jsem však dalek toho, abych ji· považoval 
s konecnou platností za pevně stanovenou. Připouštím, že je možno počítat 
s menší +- odchylkou. Svou prací J'sem však doufám splnil ílčel ktery' ~.." , , , 
Jsem od pocátkusledoval, totiž dokázat, že česká hřivna 11. a 12. století 
vážila půvcodně da:leko méně než 253 g a že nebyla o mnoho těžší než 
?OO g. S, tímt? ~jištěnímy musíme se zatím spokojit a jsem přesvědčen, že 
1 b~O?Cl~'h;adaIll bude vzdy nucenopra;covat jen s praY(fěnejpodobnějšim 
\T~hO'~z:a,kla;pelJl. ~!eboť v~o:kud. budou p<?,mocné prostředky, jichž uží
vam~ P::l vypoct~ch vahy hrlvny, Jen pravdepodobne, do té doby hudeme 
mUSIt vsechny vysledky, k nimž dospějeme, považovat za přibližné. Že jsme 
při 'stanovení váhy Břetislavovy hřivny na 210 g nejblíže pravdě o tom 
mne přesvědčují tyto důvody: ' 

1. Tato váha leží v rozmezí vah původních severských markových typů 
o váze 208-218 g. 

2. Tato váha odpovídá váze, současných starokolínských markových ty
pů tak, že leží mezi vahou kolínské marky obchooní o váze 202 ga marky 
o váze 215 g. 

3. Tato váha mohla se rovnat jedině polovině karlovské Ubry o váze 
asi 408 g. Ma;tematicky správná poQovina karlovské libry byla by ovšem 
váha 204 g. Avšak rozdíl 6 g mezi mechanickou polovinou karlovské libry 
a vahou 210 g nás nesmí mýlit ze dvou důvodů. Jednak máme písemný 
d?klad, že r~vně~,~taré kolín~~é hřivny ?1. věku, třebaže. nevážily prá
ve 204 g,prepocltavaly se tez na pOlOV111U karlovské libry, jednak si 
musíme být vědomi té skutečnosti, že ani váha libry Kada Velikého není 
dosud stanovena na přesných 408 g s konečnou platností. 
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4. Tato váha tvoří součá'st správného výpočtu Kosmovy zprávy o SV!'1to-
plukově závazku k Jindřichu V. . ,y. "y • 

Z váhy hřivny o 210 gramech vyjdeme nym prl zkoumam Brebslavova 
užitku z ražby denárů malého stříŽku. Propočítáváni zi:sku

y 
z ražby lze 

provádět několika způsoby, čímž si ověřujeme správnost naseho postupu. 

I. poč e tni v z o r. 

Dělíme váhu hřivny stříbra (210 g) průměrnou vahou mince, k níž. p~i
počítáváme 5% přídavek-na opotřebení. Výslede~ rovn~ se P.očtu d~~árů, 
vyražených z hřivny při téže )ak<:sti (?~O /l~OO) Jako ~:la ,hrl~~ya strl~r~" . 
t. j. vypočítáme si tak, jaky mel kmze uZItekze smzen~ Istn~e I?:lllCl. 
Protože ryzost denárů je vždy ni'žší jak 960 /1000 (kní~e mel ~.Q!lc~ne , , . 
tekze snížené jakosti), je nutno dále :vYpočí~at, ,kohk ~den~ru o~P?vlda 
nižší ryzosti. To lze zjistit, násobíme-ll vypoctene mnozstvl dena;u, ra
žených z hřivyny př~ sníž~né st!í~i, ~a~o~tí hři~ny ~960/1009) a ~sle~ek 
dělime skutecnou JakostI denaru) Jez JSou predmetem naseho. vypoStt:~; 
Z výsledku tímto způsobem dos~ženéh~ zjiš~ujer;te vJ?řesně, y~ohk denaru 
podle své váhy a jakosti mohlo být vyblto z Jed~e hr;vny stnbra '? ~10 ,g. 
Jelikož víme že z hřivny stříbra o 210 g mělo byt razeno 200 denaru, ZlS
káváme základnu, s níž porovnáváme počet dená~ů, je~ byly 0J'r~vd~ze 
zmincování jedné, hřivny stříbra vytěženy, a rozdllem )e skutecn~ uZltek 
knížete 'z ražby, jejž možno vyjádřit jak v kusech (denarech) tak 1 v pro-
centech. 

II. početní vzor. 

Téhož výsledku docílíme, jestliže průměrnou váhu mince, zvýšenou 
o 5% na opotřebení, násobíme její skut~čno;x j~:ostí a vj~ledek, dělímy~ ry
zostí hřivny stříbra (960/~OOO). Vypoc,te~ym ,cu~,le:n d~lrme v~h!l hn"y?y 
(210 g). Výsledné 'čislo nam znovu udava skutecny P?cet denaru ,:,yteze: 
ných ze zmincování jedné hřivny čistého stříbra o vaze 210 g a Jakosti 
960/1000 s ohledem na ni:žší váhu a jakost denárů. 

III. poČetní vzor. 

Téhož výsledku docílíme, jestliže jakost ryzího stříbra ve středověkém 
smyslu (960/1000) násobíme předepsaným počtem denárů, jenž měl být 
vybit z hřivny stNbra (200 kusů) a výsledek dělíme skutečnou jakostí 
denárů. Toto Čí!s.lo násobíme vahou denárů, jakou by měly, kdyby se jich 
opravdu razilo z hřivny stříbra o 210 g předepsaných 200 kusů (čili 
1,050 g) a výsledek děllíme zjištěnou průměrnou vahou mince 'zvýšenou 
o 5 % opotřebení. 

Je ještě mnoho způsobú, jak lze zjistit počet mincí skutečně z hřivny 
vyražených, stanovit zi:sk mincovního pána a ověřit si počet~ výsl~d~{y. 
Můžeme vycházet·· z kteréko~iv Známé číslice' a to . z váhy a JakostI Jak 
hřivny, tak denárů, a výsledek bude vždy týž. 

Přistupme nyní ke konkretnímu přípa;du. Průměrná váha denárů Bře
tis!lava I. maléhos:třížku činí u typu F VIII. 9 0,975 g. Připočteme,.1i5% 
va;hové ztráty (opotřebení), poči:táme pak s vahou 1,024 g. Zjištěná ja
kost tohoto typu, získaná ze zkoušky přepalováním činí .§9§L1:!lOJt 

~10 g : 1,024 g = 205 denárů (při jakosti 960/1000). -
205 denárů . 960/1000 = 196800: 896/1000 = 220 kusů, 
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Takto zjišťujeme, že ,~řetislavl.dal razit z hřivny stříbra o váze 
210 gasi 220 d~nárů, místo stanovených 200 kusů. Jeho ZÍ!sk z ražby to
hoto typu činil tudíž 20 kusů mincí, t. j. měl z ražby užitek 10%. 

U typu F VIII. 11 byl zisk oz ražby nižší. Denáry tohoto typu jsou 
těžší, i když nikoliv podsta;tně, a jejich jakost je lepší. Váží průměrně 
0,994 g (s 5% přídavkem na opotřebení 1,044 g) a mají jakost 914/1000, 
Známým nám ji'ž způsobem snadno vypočteme, že Břetislavův zisk z ražby 
tohoto typu činil asi 6 %, neboť razil z hřivny asi 212 denárů. 

Ve snaze o. nápravu pokaženého mincovního čísla a o obnovení důvěry 
v minci spokojil se kníže BřetisJav s velice nízkým ražebním poplatkem 
jenž pravděpodobně nepřesahoval 10%. A tak jsme na konkretním pří~ 
kladu metrologického svědectví nejmladších denárů Břetis!l:ava I .. ukázali, 
že měnová reforma Břetislava I. měla všechny předpoklady, aby ozdravila 
poměry v českém mincovnictví; zisk Břetislavův z ražby byl vlastně ne
patrný v poměru k zi'sku jeho nástupců, k jejichž měnové politice obraťme 
nyní svou pozornost. 

VIn. 

Mincovnictví Spytihněva II. 

(1055-1061) 

Očinky měnové reformy BfeUslav.a I. na mincovnictví jeho nástupců. 
~a české ražby Spytihněva II. můoom6: pokládat toliko denáry typu 
F VIII. 19 a. 18. Denáry typu F VIII. 16 a 17 jsou pmvděpOOobně momvské 
provenienoe. Typ F VIII. 19 je starrší typu F VIII. 18. Nález na Plešivéi 
u Loohovic. Metrologické a ikonografické odůvodnění úpmvy cMonologie 
obou typů. Spytihněvův zisk z ražby. Oelkový 1'áz jeho mincovnictví. 

Měnová reforma Břetislava l., jež měla vnést nápravu do po.kaženého 
~incovn,ího sy!,tému, v~vlivnil~. sice ~áz minsovn~ctví všech Břetislavových 
nastupcu, kterl rovnezzalozlh SVOJI vlastm razbu na nové, Břetislavem 
zavedené mincovní jednotce hřivně o váze 210 g avšak trvaJlých 
Úči~lk~ na ozdra.:rění y m~ncovních pv~měr~ neměla. Skrovný zisk z ražby, 
s mmz se spokOJIL Brebslav, nestacll am zdaleka k ukojení ziskuchtivosti 
dalšíc~ ~řemyslo~ců. Ji.ž ~incovnictví be~prostředních Břetislavových ná
stupcu, Jeho synu Spybhneva n. a Vrahslava n., je ve znamení stálého 
zhoršování ~in?ev na ~tříži i zrnu. Ačkol,iv.tehdy ještě trval, i když už 
zvolna odum1raJl, cesky obchod se severskyml oblastmi a česká. mince na
cházela dosud své uplatnění 'na zahraničních trzích, již tehdy v leteCh 
1055-1092 kvalita českých denárů od emise k emisi nepřetržitě kle
sala. POlčet mincí, vyražených z hřivny čistého stříbra nad pevně stano
ve~ý :ročet v ~O.O k?st: se. neust~le ~vyšoval. Metrologické poznatky dovo
lUJI p n~m ';lCllllt Sl preds~~vu~ Jaky. ~rl zis~ Břetislavových synů z ražby 
denaru a Jak dalece se JIZ behem JejIch vlady Břetislavem zavedené min
covní číslo pokazilo. 

Ze
v 
sk:o~éh~ po~tu typů denárů knížete Spytihn~van., jež se nám z jeho 

p.o~erne kratke vlady (1055-1061) dochovaly, mužeme pokládat za české 
tolIko dva. Jsou. to: . 
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1. Typ (F i a I a VIII. 19) 

(Tab. 1. obr. Č. 4) 

Líc: Prostovlasá hl}avičk:a muže v řasnatém plášti' zpřima .a .kopfm oboustranně za-
hroceným .vpravíci. . . . . . 

Rub: Postava muže v lineáI1llě naznačeném plášti zpříma 's hlavičkou v profIlu vlevo, ( 
držic!ho v pozdvižené.pravici křížek ozdobený čtyřmi perličkami. 

27 kusu (17 mm) ~ - ~86/!2~~~, 

Ir. Typ (F i a I a VIII. 18) 

(Tab. 1. obr. Č. 5) 

Líc: Prostovlasá po'stavi!čka muže v suknici zpříma cz pozdvíženým kopím v pra-. 
VlCi. 

Rub: V hl. kruhu prO'stO'vlasépoprsí muže s krátkým plnovousem v profilu vpravo, 
před poprsím křižeko dlouhé žerdi, ozdobený čtyřmi kuličkami. 
20 kusu (16 mm) O,9Q2g ---"' 87?/1000* . 

Eduard Fiala vyobrazil a popsal v Českých denárech celkem čtyři tyPY 
Spytihněvových mincí (Fiala tab. Vll. Č. 16-19, str. 299 n.), nepov~zu
jeme-Ii . za zvláštní typ denár F. Vll. 20, jenž je. nepoc~ybně zbarb~rIso~ 
vanou napodobeninou denáru typu F. VIII. 19, vzmklou nekde za hramceml 
českého státu. Typ F. VIII. 16 a 17 řadí Fiala mimo vlastní ražby. 
Turnwald156) však umístil tyto typy mezi české mince 'a má je za Spyti
hněvovy "starší pražské dená;y". Přip0;tští však; že námět~m a ~a~ri~ou 
odpovídají starším olomouckyrr:. de!laru~ yratlslav!l II. v Jako ll:de~ne?~ 
knížete moravského. Není to vsak Jen namet a fabrIka techto mInCl, Jez 
nás nutí nadále hledat proti Turnwaldovu názoru místo jejich vznik;t jinde 
než v Čechách. Neznáme totiž dosud jediného nálezu Spytihněvovych .de
nárů v Čechách odkrytého, v němž by se tY'P F. VIII. 16 a 17 vyskytl. 
A víme-Ui nyní že Spytihněv skutečně panoval ji:stý čas za života svého 

. otce na Mora~ě (dokazují to výsledky studia numismatického) a razil 
zde Již 'před r. 1050 mince/57

) musíme na názor Fialův o moravské prove
nienci těchto denárů pohlížet nadále jako na přijatelný. Skutečnost,že na 
těchto denárech je uvedeno jméno patrona sv. Václava, nemluví proti je
jich moravskému původu, neboť vÍme,že i někter~ typy nejstarších mo
ravských denárů Břetislava 1. jsou opatřeny jménem tohoto světce.158) 
Nruproti tomu vidím velmi pádný důvod pro umístění typu F. VIII. 16 a 17 
na Moravu v tom, že jméno knížete Spytih!lěva je r;a ra~bě F. Vll .. 16 psá~ 
no ve tvaru ZPITIGNEVDVX, tedy se Z Jako prvym plsmenem OPl'SU, coz 
je způsob psaní Spytihněvova jména, s jakým se ,setkáváme i na nejstarší 
Spytihněvově moravské minc~ velkého střížku, ražené ko~~~ ~. ~050.159) 
Na českých denárech Spytihneva typu F. VIII. 19 a 18 zaClna Jmeno km-
žete vždy jen písmenem S.' . , " 

Za vlastní české mince Spytihněva II., ražené za Jeho samostatne v[ady 
v Čechách v ústřední knížecí mincovně, pokládáme tudíž jen denáry tY'Pu 
F. VITI. 19 a 18. Dva, a to jistě nejzávažnější důvody mne přesvědčují, 

pozměnil chronologické seřazení Fialovo a považoval typ F. 19 

156) Kl'Í'stián Tu 1" n w 'a 1 d, éeské a moravské denáry a bra:kteáty, Praha 1949, 
str. 49. 

157) Rad o m::ě I' fl, k ý, Počátky mmcovnidví na Moravě, I. ·c., \Str. 75 n. 
:t58) RadOIněrský, Počátky mincovnictví na Moravě, 1. c., str. 74 (typ IV. b). 
159) Rad o měr s k ý, Počátky mincovni&ví na Moravě, 1. c., str. 76. 
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za starší. typu F. VIII. 18. Především se v nejduležitějšÍm nálezu Spyti
hněvových denárů, odkrytém na české půdě, v nálezu na Plešivci u Locho
vic, 160) vyskytl vedle nejstarších denárů Spytihněvova nástupce Vratislava II. 
toliko jediný typ 8pytihněvových denáru a to typ F. VlIl. 18,zastou
pený zde řadou variant. Jelikož neznáme jiného významnějšího CeSIreho 
Hftlezu--Stpylilii1ěvovýéh deúárů, který by nás poučoval jinak (složení ně
kolika zahraničních nálezů s jeho mincemi, jež jsou zachyceny u Fialy,roiV
něž podporuje toto nové sestavení), nemůžeme soudit jinak, než že struk
tura plešiveckého nálezu dokazuje, že .denár F. VIII. 18 je Spytihněvovou 
nejmladší ražbou. 

Avšak i metrologické poznatky, čerpané ze Spytihněvových mincí, nás 
upozorňují, abychom umístili denáry F. VIII. ·19 jako prvý, a denáry,F. 
VIII. 18 jako druhý typ. těchto mincí a jejich přesné zkoušky 
jakosti nám totiž Ukázaly, že typ F. VIII. 19 je průměrně da!leko těžší 
a rovněž kvalitněj~í (srovn. metrologické údaje výše při popisu obou typů). 
Vahou a jakostí je tudíž typ Jr. VSI.Il. blíže denárum Břetislava I. než 
typ F. VITI. 18 a jelikož máme bohaté zkušenosti snad ze všech údobí dě
jin mince, že panovník (pokud nepřistoupil přÍ:mo k reformě své měny) 
během své vlády kvaJi'tu svých mincí spíše zhoršoval než zlepšoval, že 
kvalita mincí mim:a nejčastěji tendenci klesající, múžeme tento metrolo
gický fakt považovat rovněž za důkaz většího stáří typu F. VIII. 19 než 
typu F. VIII. 18. 

Po stránce vnější úpravy nevynikají Spytihněvovy denáry obpu typů 
uměleck~'ID provedením. Svou zvláštní hrubou, takřka primitivní kre,s
bou celých postaviček tvoří po ikonografické stránce mezi českÝlni denáry 
11. století zvláštní skupinu, jež jakoby se vymykala z celkového vývoje 
vnější stránky českých denárú. Toliko, 'kresba na rubní straně denáru 
typu F. VIII. 18 i(;t,ab. J . .obr. č. 5), má znázorňovat poprsí světce, tvoří 
po stránce motivické a technikou provedení přechod mezi ražbami Břeti
slava 1. (tab. J. obr. Č. 2) a nejstaršimi mincemi Vmtislava II. (tab. J . 
obr. Č. 6), na nichž vidíme podobnou kresbu světce s křížkem. Kres-
ba poprsí na Spytihněvově denáru F. ,nIT. však bližší mincím Vra-
tislavovým než BřetisUavovým. na t,ab. J . .obr. Č. 5s obr. 
Č. &3 a 6) vi:díme, že jak na minci Spytihněvově (č. tak Vratislavově 
(č. 6) je poprsí sv; Václava obráceno (heraldicky) vprofilu vpravo (na 
denáru Břetislava 1.č. 2 vlevo), hlavičkas.větcova má podobně vypraco
vaný krátký plnovous (na Břetislavově minci vyznačen není), denár Spyti
hněvův i Vratislavúv má obvodky hladké (u Břetislava jsou perli'čko
vité) a rovněž způsob kresby jednotlivých písmen opisu a jejich umístění 
na Spytihněvově denáru je daleko bližší legendám na mincích Vmtislava II. 
Proto ani po ikonografické stránce není příčin, abychom kladU typ 
F. VIII. 18 před typ F. VIII. 19. Na.opak, i zevnějšek denárů nás vede 
k tomu, abychom jejich chronologii 'změnHi.m) 

Ukázali jsme v předchozích úvahách jaký užitek čerpa:l z ražby mincí 

160) Kristián Turnwa.ld, Nález v Pleši.vci u Lochovic, Néés1. II. 1926, str. 125 n. 
Cha u r a, jenž se r. '1938 znovu tímto nálezem zabýval (Denáry. Spytihněva II.·a 
VZácný' denár Vratislava II. z nálezu na vrchu Plešivci, Numismatické zprávy V., 
č. 1, str. 73 n.) popisuje rovněž exemplář typu F. VIII .. 19. Tato okolnost při-
rozeně niktera.k nesvědčí proti v chronologickém pořádku obou: Spytihněvových 
typu, k nimž jsme v této práci dospěli. 

161) Rovněž Karel C ha.u r a (Denáry českého vévody Vratislava II., Praha. 1937, 
s~r. 3 a 6 n.) ukazuje na :úzké ikonografické příbuzenství denárfi Spytihněva typu 
F. VIII. 18 s nejstaršími mincemi :Vratishwa II .. a zdurazňuje, že "na sebe navazuji". 
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Břetislav I. Zjistili jsme, že jehoy re!orma" s~ojená se ,~av;de~~t;t ~řivny 
o . váze 210 g, předpokJádala pomerne m~~y zIsk. ze sn;zem ~trlze 1 z~na 
mincí. Zajímalo by nás nyní, jak se utvarely mmcovm pomery za vla~y 
knížete Spytihněva, jaký užitek vytěžil pro svou poklad~u te~to ypan?vmk 
ze zmincování jedné hřivny českého stříbra: ~řidržíme-h s~. t~ho~ zpus~bu 
počítání, kterým jsme vypočetli rozsahl:!retllIl!l,vova VYUZIt:. n:;mco~mho ( 
regálu,.(t. j.l0% .zisku u typu I.~a.J)j!L· ZIsku u t!PU II) ~Jlsbme, ze za 
knížete Spytihněva pakazillo se Břetislavovo mmcovnl Clslo v tOI?to 
rozsahu:' . 

Typ I. (F. VIII. 19) : při prů~ěTné, váz~ .denárů toho!? ~ypu: ~\945 g, 
zvětšené o 5% přídavek na opotrebem, t. J. í:b992g a pn Jakosti ~ohot<? 
typu:§86/1QQQ razil Spytihněv z hřivny st~br~ 0, váze 210v. g a Jak,?sb 
960/10tJU-místo 200 denáru celkem 230 kusu mmc!. Jeho uZltekz razby 
tohoto typu byl tudíž 15~~každé mincované hřivny stříbra. 

Typ II. (F. VIII. 18): při průt;těrn~ váz; denárů toho~~ .typu ~,902 g, 
.zvětšené o 5% přídavek na opotrebem, t. J. 0P!7 g a prl Jakosti ~ohot~ 
typu 872/1000 razil Spytihněv z hřivny st~íbr~ o, váze 210v. g a Jak~sb 
960/IOOO-mfsto 200 vdenárů cel~e~24~ kusu ,ml~.Cl. Jehv~ uZltek z razby 
tohoto typu byl tudíz 15% z kazde zmmcovane hrlvny 'strrbra. 

Již za Spytihněva fl. zvýši~ se !lžitek knížete z ražby ,téměř vdvojnásobně 
- asi na 20% - oproti razebmmu poplatku zavedenemu Brebslavem I. 
- asi 10%. Vcelku však Spytihněvovo mincovnictví zachovává zásady 
měnové reformy Břetisl~va I. a rušivých zásahů do mincovního čísla, pro
vedených pro podstatnější využití mincovního práva, na je~o mincích ne
zjistíme. Váhy obou typů jeho denárů (srvn. vaihovy sowptS na str. 121) 
představují homogenní metrologické řady. Za Spytihněva n. neby~. dO~l!d 
zaveden kořistný systém obnovování peněz, kníže :se patrně SpOkOjIl uZlt
kem, který mu vyplynul z dokonalého stažení oběživa jeho předchůdce. 
Prvý, kdo přistoupil ke kořistnému využívání mincovního práva 'systé
mem renOVace peněz byl jeho nástupce, Vratislav II. 

IX. 

Mincovnictví Vratislava II. 

(1061-1092) 

Rozsah českého mincovniotví Vra,tisZava II. Razil během své vlády oelkem 
9 typů mincí. Popis typů a výpočet užitku knížete z jejich m,žby. Ni'3homo
genní metrologíckťi ř,ad,a u typu IX. Dvě skupiny mincí typu IX. a smysl 
jejich vnějších znaiků. Renoooce peněz za vlády V ratisZaV:ai II. 

O mincovnictví Vratislava n. máme vedle celkového zpracování Eduarda 
Fialy v Českých denárech162

) cennou studii od Karla Chaury,163) jež 
vznikla na základě Chaurova popisu nálezu Vratislavových denáru 
v Dnespekách (Nespekách) u Benešova a ve které se Chaura s úspěchem 
pokusil rovněž o opravu Fialova chronologického seřazení Vratislavových 
mincí. Chaurovy chronologie se přidržel i Turnwald,1G4) avšak s tím roz-

162) F í a 1 a, České denáry, 1. C;, str. 302 n., tab. IX. č. 1 n. 
163) lG h a u r a, Denáry Vratislava II., L c. (viz pozn. 161). 
164) Turn w a 1 d,České denáry, 1. C., str. 49 n. 
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dílem, že řadí typ F. IX. 4 před typ F. IX. 3 a za Vratislavovy české 
ražby pokládá denáry, které již Fiala zařadil mezi mince moravské, totiž 
denáry typu F. 'VIII. 24, 25, 26, 27 a 28, dále F. XIV. 21 a rovněž 
Turnwald XXXXII. 4. Umístění těchto mincí mezi české ražby však 
Turnwald neodůvodnil (většino\! ani jejích stránkou ikonografickou ani 
technikou provedení) a dokud' neprokáže své názory konkre'tněji,. musíme 
zařazení těchto mincí mezi české 'ražby mít za p.Ochybel!é, rreboť~všechny 
okolnost~ a jmenovitě nálezy mincí nasvědčují~ že Vratislav během své 
vlády v Cech ách razil toliko 9 typů mincí. }sou to: 

I. Typ (F. I X. 2) 
(Tab. I. obr. 6) 

Líc: V hladkém kruhu ·prostovlaS!é poprsí' muže zptíma, s kopím s třit:lílným pra
Tporcem v pravici. 

Rub:;' Prostovlasé poprsí muže. s ·krátkým plnovousem zpříma s hlavičkou v profilu 
vpTavo, s ktíŽ'kem o delší žerdi umístěným na pravé straně poprsí. 
15kusi't (15,5 mm) 9,850 g ~. _782/~0~0* 

Z hřivny čistého stříbra (960/1000) o váze 210 g bylo při známé nám 
průměrné váze (zvýšené o 5% přídavek na opotřebení) 'a jakosti denárů 
tohoto typu raženo asi 288 kusů mincí, přičemž zisk knížete z ražby 
činil 44 % . 

~_. 

: ~ 2Q 

~,~~~···._~~~~t-~~~~~~~~~~~piHA 
~ ~ 

Obr. Č. 17 .. Gaussova čára vahovýchčetností II. typu denárU Vratislava II. (F IX. 1). 
Příkl8Jd homogenní metrologické řady s pravidelně rozloženými vahovými< četnostmi. 

II. Typ (F. IX. 1) 
(Ta,b. J. obr. Č. 1) 

Líc: V hl. kruhu prostov~asé poprsí s krátkým plnovousem v profiilu vpravo II kopím 
a praporcem do OplSU zasahujícím. . 

Rub: V hL kruJ:lu. prostovlasé .poprsí v profi1u vlevo. 

147 kusů (15 až 16 mm) ~:2~g ~ 858/1000*. 

Z hřivny čistého stříbra (960/1000) o váze 210 g bylo při uvedené prů
měrné váze a jakosti denárů tohoto typu raženo 280 kusů mincí při čemž 
zisk knížete z ražby činil ,iQJQ,- ' 
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III. Typ (ll'. IX. 

(Tab, I. obr. č. 8) 

Lic: V h1., nahoře otevřeném kruhu prostovlasá postavička muže na trfině s kopím 

V' pravici. . ~ . . . ('t) hl vě 
Rub: V hl. kruhu poprsÍ' zpříma s třírohou 'čapkou mlrou na a , 

61 k. (14,5-16 mm) ~_g- 905/1000*, 

Z hřivny čistého stříbra (960/1000) o váze 210 g bylo raženo 272 de
náru tohoto typu a zisk 'knížete 'z ražby čini:!_~%., 

IV. Typ (F. IX. 8) 

(T,ab. I. obr. Č. 9) 

Líc: V er1. kruhu hlavička muže z:při'ma li> tJ~?jzubo~ ~aPI:0l!'. .. . 
Rub: V hl. kruhu praváTUkas částí rukávu, drzlcí ~Opl, ]ehoz sp~čka proniká do OpISU. 

28 k. (14,5-15,5 inm), 0,788 g - 832/1000*. 
~-~ 

Z hřivny. čistého stříbra r~960/1~OO) o ~áze v?1.0 g 'by~o raženo 293 de-
náru tohoto typu a zisk kmz~~e z )e~o ra~by .cm!l)!:J?Yt%· . .' 

U těchto 'prvých a nejstarslCh ctyr typu mmCI V::atIslaya, II. pc:hybuJ.e 
se ZIsk knížete z ražby přibližně kolem 40% a toto clslo preds~avuJe ~voJ
násobek zis,ku Spytihněva II. MŮ'ž~me P;?tc:v rr;luvit ? ~om,.ze yrat!slav 
II~ hned od samého počátku své

v 

vl~d'y p~lbh:me z~voJnasobll rvaz~~m po
platek svého předchůdce a asi zctyrna:?b!l p':,vodm po~late~ ~retIs~ava 1. 
Přibližně táž výše ražebního popl~tkucml z tec~to yrvych ctyr typ,u yr::
tislavových denáruzvlášt~í. sk1fVmu a metro:loglCka • fakta :~okazuJl, ze J~ 
právem považována za neJstarsl. Tutoskupul,u typ~ vystr~dal3: I?!:k (po 
dle Chaurovy165) chronologie asi r. 1081) druha skupma typu, z JeJlz razby 
čerpal kníže již daleko vyšší zisk. Náleží sem: 

V. Typ (F. IX. 3) 

(Tab. I.obt'. Č. 10) 

Líc: V hl. kruhu nad trfinem prostovlasá vousatá hlavička muže zpříma, nahoře 
nlírně pronikající do opi,su. . v • 1 hl _ 

Rub: V hl. nahoře otevřeném kruhu poprsí prostovtaseho muze v profi1u vevo, s a 
Vičkou pronikající do opisu. 

38 k. (15-16 mm) 0,704 g ~ 782/1000*. 

Z hřivny čistého stříhra (960/1000) o váze 210 g bylo taženo 349 de
nárů tonoto typu a zisk knížete z jeho ražby činil 74% %. 

VI. Typ (F. IX. 4) 

(T,ab. I. obr'. Č. 11) 

Líc: V hl. kruhu nad trfinem prostovlasá hila,vička muže v profilu vlevo, nahoře pro-
nikajfci mírně do opisu. . ".' . . . 

Rub: V hl. kruhu pravá ruka s rukávu, držicí kopí, promkaJlCl hrotem do OpISU. 

6 k. (15-16 mm) 0,712 g 771/1000*. 

166) Cha u ra, Denáry Vratislava II, 1. C., str. 35. 
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Z hřivny čistého stříbra (960/1000) o váze 210 g hylo raženo 350 de
nárů tohoto typu a zisk knížete z jeho ražby činil 75%. 

V II. Typ (F i a 1 a I X. 6) 
(Tab. J. obr'. Č. 12) 

Líc: V hl. kruhu hlavička muže v tříTOhé č8!pce: (mitře) zpříma. 
Rub: V perl. kruhu prostovl3Jsá hlavička muže s krátkým pInOlVousem zptima. 

14' k. (16~-161h mm) 0,731g -~ 684/1000*. 

Z hřivny čistého stříbra (960/1000) o váze 210 g bylo raženo 384dé
nárů tohoto typu a zisk knÍ'žetez jeho ražby činil 92%. 

V I I 1. Typ (F i a 1 a I X. 7) 
(T,ab. I. obr'. č. 13) 

Líc: V hl. kruhu pravá ruka S 'částí rukávu, držící kopí, pronikající hrotem do opisu. 
Rub: V hl. kruhu prostovlasá hil'ava muže s krátkým plnovousem, v profllu vle.vo. 

39 ~. (16%-17 mm) 0,724 g 796/1000*. 

Z hřivny čistého stříbra (960/1000) o váze 210 g bylo raženo 344 de
nárů tohoto typu a zisk knížete z jeho ražby činil 72%. 

Oproti prvé skupině čtyř druhŮ' doka~jí další čtyři Vratislavovy typy 
znovu přibližně zdvojnásobení předchozího zisku z ražby, který ze 40%, 
jež dosahoval někdy v šedesátých a sedmdesátých letech 11. století, do
stupuje v osmdesátých letech 70-,-90%. 

Popsaných osm typú mincí představuje Vratislavovo mincování před r. 
1085, t. j. před rokem, ,kdy úskal pro svou osobu královskou korunu. Po
dal jsem je v témže chronologickém 'sledu, k němuž dospěl Chaura166 ) a 
který pokládám v zásadě za správný, i když jsem přesvědčen, že ani v chro
nqlogii Vratislavových denárů nehylo dosud řečeno poslední slovo. Tak je 
na př. možné, že hudoucí hadánízařadí VIII. typ před typ vrr., neboť 
daleko vyšší jakost mincí typu VIII. (769/1000) mUže nasvědčovat jeho 
většímu' stáří, než se dosud soudilo, a totéž platí i o časovém zařazení 
typu ll. V celku však přesvědčivějších chronologických závěrů nelze do
cílit při možnostech, které nám poskytuje studijní materiM mincovní a 
nálezový, jejž máme zatím k disposici. .. .. 

Metrologické poznatkyčerpané z těchto prvých osmi typu poučují .nás 
o tOm, že měnová poliUka Vratislavova byla již v letech 1061-1084 za
měřena k využívání mincovního práva daleko pronikavějším způsobem než 
pozorujeme u Vratislavových předchudců .. Pokles kvality Vratislavových 
minCÍ nemá ráz poklesu pozvólného a nenásilného, naopakzhůršení ja
kosti jeho mincí je náhlé a'prudké. Jak jsme ukázali na rozdílu jakosti 
a váhy mezi prvou a druhou skupinou Vratislavových typů, užitek knížete 
z ražby se náhle kolem roku 1081 zdvojnásobil a toto pronikavé zhoršení 
kva}ity mi:~lCí n~pochyhně dokazuje p!ijetí nových

v 
názorů na úkol. mince' 

v t~to D,obe. Zatlm co v letech 1061-1085 vystupnoval Vratislav II.svuj 
užitek z ražby z 40% nejvýše na 90%, t. j. zhoršil kvalitu mincí během 
více jak dvaceti let sotva o 50%,. dokázal tutéž podvodnou peněžní machi
nad. provést v rozsahu percentuálně ještěmnohel11 větším s, vydáním po-
slední, t.zv. královské emise svých denárů. Je to: . 

~66) Ch a,urá, . Denáry VratisT'3Na II., 1.. c., str., 35n. 



80 

IX. Typ. (F. IX. 10) 
. ' . .. novníka s královskou korunouzasah:~' 

Líc: V hl., nahore otevreném kruhu .hlaya ~~ěma oblouky a ozdobeným třemikullC
j~cí do oprsu, 's ramenem vyznacenym , " . 
kami (knoflíky). . v .<_ k hu. vlevo kaplice, vpravo ruka drž1cl kOpl 

Rub: V hl., vpravo a vlevo otevren"", ru . 
's třídíílným praporem. 
148 k. (16%-17 ,mm) 0,629 g 477/1000* 

• • , • o • k . ti mincí tohoto typu vyplývá při 
Již ,z ,metrologH:.kych u?a~u a v~ ~~l~: zhoršení kvality těchto mincí, na 

srovnam s typy prvedchOZ~m\ dal~~, se od předchozích typů Vratislavovych 
stříži i jakostI. A:ys~k te? o YPN lSlo ,v me J'eJ' posuzovat v celistvosti, jak6 
denárů ještě po Jmestrance. emuze . . 

A.SK/lPIIfA 
B.HUP/flA 

'" '" '-> '" "- '" <"4 <::;-, ~ 

- . • tí IX t u dená:rfl Vr~tislava n. (F IX. 10). 
Obr. (5, 18. Gaussova čá~a VahO\l'yCh

i 
~:t~O~y. o dv~J vahově nesourodých skupinách. 

Příklad nehomogenm metro og c ra . 

• v •• ,.. v..' h V tislavovýchtypů, avšak i u mincí Bř~
Jsme cm~h neJen ~ PEedc~rZl~ent~a typ je totiž metrologicky nejednotny. 
tislava I. a SpytII:.neva .' ., 'ež jsou od sebe odlišné nejen metro
Rozpadá se na ~ve ,sk,!p'my mmc~,. J 
logicky a jakosti, nybr~ 1 obrazove. 
. , 77 (50/< přidavkem na opotřebeni O,8!6~g)a 
A. skupina: Má průmo~rnoJ~ .:,ah~~J"~ím ~h:rakteristickým znakem je: ši.róKácRoruna 

jakost 461/100 . eJlm 
:n:a-nra:VěPanovníka. (Tab. 1. obr. Č. 14). 

Z hřivny stříbra o váze 21~ g (3;)akost~ ~.6~10~g) ~!11 ~~~~e~o 535 
kusÍt. denárů tohoto typu a zIsk kmzete z JeJlc raz Y cml ;0 

• 583 (5 5% přfdavl{em na o'Po.třeb~í Q).4?l~ __ g) 
B. skupina: Má prfunernou JV~u ~'š' gCharakteristickým znakem je: Uzk.á.koruna 
. a jakost 494/10.QO*. eJl vneJ lm .'" ameno v místech kqe se stýkají 

na-hlave-panovníka a oblouky, naznacuJlcl r , 5)' . 
s obrazovým kruhem, ozdobené perličkou. (Tab. 1 .. obr. č .. l . 

Z hřivny stříbra? váze 21~ g k(a,jatkoSti. ~y~~1~22~ybll~il1~gi;%.667 
kusů denárů tohoto typu a zIsk mze e z Je,) . . ~ 

( 
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Nejpřesvědčivější dlikaz metrologické nes()urodosti této skúpiny získáme 
z Gaussovy čáry četností vah tohoto typu- (viz obr. v textu č. 18). Oproti 
křivce četností Vratislavova typu II. (F. IX1), jehož homogennost je 
jasně vyjádřena ve formě jednovrcholové křivky (viz obr. v textu č. 17)} 
můžeme na poJygonu typu IX. obě metrologické. skupiny od sebe od
lišit;267) Důkaz nehomogennosti této skupiny poskytuje rovněž soupis 
vah denárů tohoto typu, srovnaných v sestupném pořádku od nejtěžších 
k nejlehčím kusům (viz str. 125). U každé váhy je vyznačena skupina, 
do níž se zvážený denár svou vnější stránkou hlásí. A tak z této tabulky 
jasně vysvítá, že denáry nejtěžší mají znaky skupiny prvé, a že znaky 
skupiny druhé nalezneme jen na denárech lehčích, umístěných ve středu 
a na kond vahového soupisu. Tato skutečnost stavÍ před nás otázku: 
Byly denáry skupiny prvé záměrně označovány ksnadnémuodlíšení od 
skupiny druhé a jaký tím byl sledován účel? Nepochybně záměrně ozna
čovány byly, neboť to dOkazuje SO'uvislost těžších kusů se znaky skupÍny 
prvé a lf.lfičÍch kusů: _se znaky skupiny . druhé,souvislost, jež přirozeně ne
může být náhodná. Vysvětlit účel tohoto označování je již obtížnější, avšak 
odpověď na tu.to otázku můžeme si usnadnit tím, že si nejprve vyjasníme, 
jaký n e byl účel tohotO' O'značování. 

Jé podle mého soudu nepochybné, že označování vnější stránky Vratisla
vových denárů typu IX. nemělo sloužit. lidu jako pomůcka k rozpoznání 
hodnotnějšíchIninCí od mincí méně kvalitmch. Kdyby měl pán mince zájem 
na tom, aby lid rozpoznáva!l hodnotnější emisi jednoho a téhož typu od 
emise druhé, měl by možnost učinit tak daleko nápadnějším způsobem, 
než jen ve formě nepatrných obměn, variant, v obrazu denáru. Naopa:k, 
nenápadnost toho ozna.čénÍ nutně vzbuzuje domněnku, že- odlišení dvou emisí 
téhož typu mělo být 'provedeno co nejméllě nápadným způsobem, aby na 
rozdíl obou emisí příliš neupozorňovalo, přece. však slouži!1o zasvěceným 
osobám k snadnému rozpoznání obou emisí. Lidé nezasvěcení do ta.jem
stvíznaček - a byl to nepochybně véškerenprostý lid - nemobili, vezme
me-li v úvahu možnosti jejich chápání v této době, na rozdílnost kresby 
reagovat. Tím Jsme 'se značně přiblížili správné odpovědi na otázku, ja
kému účelu označování jedné a téže emise sloužilo. Bylo vnitřní pomůckou 
správy knížecí mince. Této pomůcky bylo správě mince třeba z těchto 
příčin: 

1. K některým platům potřeboval kníže hodnotnějších. mincí. Tak tomu ' 
bylo iv případě jakýchkoli obchodních styků s cizinou; příliš znehodno
cené minée ne.!ll0hly nalézt (a také nenacházely) za hranicéri:ii státu 
uplatněnÍ,168) Clenov~ knížeCÍ družiny a osoby, jež měly knížeti nejblíže, 

167) o grafickém znázorněni vahových četnosti a jeho významu pro nUniismath;kou 
metrologii viz článek Em. Noh e j'l o v é - P r á t o v é a Jána Ti ch é h o, Příspěvek 
k numismatické metrologii, NČČsl. Xx. 1951,str. 7 n.; př~k}a!d praktického uplatnění 
Gaussovy čáry pří výzkumu nálezu keltských mincí podává J. B. Col b e ť t de 
B e a ul i e u: La trouvaille de monnaies celtiques de Saint-Ja'cques - de- Ui: - Lande, 
Revue Belge de Numismatiique 1948, s,tr.15 Jl., viz též L. A. -By z o v, Graftcké 
methody ve statístíce, plánováni a po,četnictví, Praha 1950, str. 282 n. 

168) Jisto je, že neposlední pfíč~ou toho, že se v zahraJničních nálezech z konce 11. 
az 12. století vůbec s českými mincemi nesetkáváme, je špatná j!likoS!t těchto mincí, ~ 
jež měla za následek všeobecnou nedů:věru k českým denárům. Podle všech okolbhstí 
bylo pří obchodním styku se zahraníčím blavním prostředkem směny neražéné ·stÍibro 
ve formě slitkfi. O ojedinělém nálezu denáru Bořivoje II. v Polsku viž porn. č. 73. 
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na pf,.-členové panovníkova rodu, byly podle mého soudu rovněž vypláceni 
v hodnotnější minci. . 

2. Nejzávažnější důvod k rozlišování emisí nutno spatřovat v tom, že 
sloužilo jako pomůcka při praktickém provádění obnovování peněz. Sou
dím, že Vratislav II. byl prvý z českých panovníků, který přistoupil ke 
kořistnému obnovování mince v pravém slova smyslu. Prudký pokles ja-. 
kosti u posledního, t. j. IX. typu jeho denárů, jenž znamenal náhlý úpadek 
kvality mincí nejméně o polovinu jejich hodnotného obsahu, měl nezbytně 
za následek . odstranění starých a hodnotJ;lých mincí z oběhu, aby bylo 
zabráněllopeněžní anarchii. Lze předpokládat, že tehdy došlo k směně 
starých hodnotných denárů za denáry nové,znehodnocené, z čehož kníže~i 
vyplynul veliký zisk. Lid asi dosti záhy pochopil, jaká škoda mu ze smě-. 
ny plyne, i když pán mince použil k jeho oklamání velmi působivých pro
středků. Jeho denáry typu II. mají se svým korunovaným poprsím na líci 
a motivem ,symbolisujícím božský původ světské moci panovníků,značně 
honosný vzhled a zároveň byly,ačkoliv jsou ve skutečnosti nejlehčími 
Vratislavovými mincemi, raženy na střížku širokém' 16%-18 mm, tedy 
na střížku převyšujícím velikostí ll~jllll3:d,~í a nejkvalitnější "Vratislavovy 
denáry. Pře~e však soudím podle nálezů mincí, ukrytých do země na konci 
Vratislavovy vlády (srvn. tab. nálezovou, příl. č. J.), že k dQkonalému 
§~nLYe.~ý~h starých emisí pravděpodo})ně l!i~~dynedQŠlo.-Ve většině 
nálezů z konce VrafislavovyvTádYlevefšíllebó-menšIPřfměs starých hod
notných mincí, jež se přes pravděpodobný zákaz nadále udržely v oběhu 
jako berné. Na druhé straně známe ovšem nálezy, jež svým složením 
plně podporují správnost našich úvah o renovaci peněz za Vratislava II. 
Je to několik nálezů, v nichž Vratislavův typ IX. (F. IX. 10) se vyskytl 
jak;o typ ,jediný. Takovým je nalez v Řepové169) a nález táborskýYO) Tyto 
nálezy. nutno považovat za doklad obnovení peněz na konci vlády Vrati-

slava n. Označování hodnotných a méněhodnotných emisí na denárech Vrati~ 
slava II. typu IX. mělo pravděpodobně sloužit jako pomůcka při příštím 
obnovení peněz. Denáry, jež byly při renovaci staženy z oběhu, přišly 
nepochybně nazpět do mincovny, kde byly roztaveny a znovu prodělaly 
celou proceduru mincovního díla, než byl z jejich kovu' vybit -nový denár. 
Obě skupiny denárů typu IX. liší se, jak známo, od sebe stříží i zrnem. 
Proto se v mincovně označováním obou emisí již napřed pojišťovali jejich 
značkováním, aby v případě další renovace peněz odpadlo obUžné zkou
mání jakosti a stříže mincí s.tažených z oběhu. Znalost jakosti označených 
denárů umožňovala zjednodušení manipulací s mincovním kovem, získaným 
z roztaveného peněžního pagamentu, jenž mohl být bez podrobnéhozkou
mání ihned dále načišťován v stanoveném poměru. 

K dalšimuobnovenÍ: peněz. za Vratislava II. však již nedošlo. Typ IX. 
byl posledním, vydaným za života tohoto panovníka. Tento typ má však 
zásadní význam pro ,další vývoj českého mincovnictví. Určil směr měnové 
politiky Vratislavových nástupců, kteří podle jeho vzoru nalezli ve vydá
vání metrologicky nestejně hodnotných emisi jednoho a téhož typu ne} 

169) Karel Cha u r a, Nález denáro. Vratislava II. v Řepové, NČČsl. I. 1925, str_ 
40 n .. Nález v Řepové,j~kož i nález táborský (viz pozn. 170) nejsou zachyceny na ná
lezové tabulce, neboť z této tabulky jsou vypuštěny veškeré nálezy, v nichž se vyskytl 
toliko jediný typ minci. Tyto nálezy nemají význam pro úvahy o chronologii mincí, 

pro něž je tato tabulka určena. 
170) Fiala, České denáry, 1. c.,str. 179, naleziště Č. 93. 
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d9kQnal~jší ZPŮSO? vykořisťování min~ovního regálu. Ačkoliv Vrati I . 
~~;t~~/en~o zp~s~ daJe~o 2i~okol1ali~i a rozšířili, přece nemůže ~ý~V~~ 

• tislavov/ ~rá~~~~: ~e~lr;a~;:~- ~~~~;)em, jehož počátek představují Vra-

X. 

Min c o v. nic tví B ř e t i s I 'a val I. 

(1092~1110) 

T Poznámky ~e chronolof!ii B'tetislavových denárů. Nález kostomZatsk'. lf! F., ~ ;f?, J.e typ~ ~neJ8~ar8~m·v Ne8ourodé metrologické skupiny Břefi. 
B
8 ~ Vt~VlYc ypu.;{J, vYP?ot~zt8ku Breti8Zava II. z ražby mincí. Velkovy' ra'z 

re w avova m~noovnwtV'l,. 

I. Ty P (F. X. 22) 

Líc: V kruhu, nahoře otevřeném v prom· 1 ' nohou znázorněnáostav 'v U. v evo na tro.ne schematicky, bez trupu a 
dotýká vÍ1ějŠího. k!UhU. ~l:~\:;;~~~ V? kvztažené ruce kopíe jehož hrot se 
opisu. ,n vm em se dvěma stuzkami sahá do 

Rub: V krUhu prastovlasá hlawa muže zpříma S krátkým plnovousem 
56 k. (16-18 mm) 0,567 g. . 

. Te~t? typ, který p~klád..?;l Fialam )za Břetislavovu nejmladší ražbu 
povazuJl n~opak za neJstarm a to z těchto důvodů; Věnujeme-li pozornost 

171) Z ChaUTova seSJtavení Vratislavových t o. li' 
tudíž dva typy mincí 'ež Chaura '1st' "Y'P (. c., str. 35 n.) vypustil jsem 
a to typ Ch. IX. a Ch.Jxr. (F. IX.J 11 e

a 
n;~pravne za.řadil mezi VratisJ.avovy české ražby 

denár Vratislava n., souhlasím s názorenrir~~~ddeco t Yh Ch. IX.,. t. zv. korunovační 
?enáru Vratislava II. a denáru Boleslava Olom k:h ~c ~ (St~dle "korunovačního" 
c. 2, str. 163) a Kr. Tu Tn w a I d a České OUB, 0, umlSmatické zprávy VI. 1939, 
č~u, avšak souhlasím i s míněním ~ k a ts 'i:~~y, (\5 c'k ,str .. 53), že nejde o ražb~ 
11.poZll. 32), že jde o ražbu 'e"ž . c: es e mmce a peč~. 
lečná ražba Vratislava n. a' ~~~il:va:oIS: je f,~de~r~lá: Typ Ch XI. CF IX. 12), SpD

.zorem Tur n w a.1 d o v Ý m (České de á . pa rl zreJme na, Moravu. SoUhlasím s ná
proveniencí typu F IX 12 dokazu'e n"ry, \;;, str .. 53) avsak soudím, že moravskou 
u Mor. Krumlova (viz '1. L. Č e r J i':kl~e ;~l' y nál~z ,mincí tohoto typu v Morasicích 
XLV. Č. 169 a 170 str. 3 n.) než poUhý" k ezy m:t;ncl z Mo.ravy, zvl. otisk z ČVSMO 

172) Tur nw a 1 d (Če ké' d " 1 pou az na Jeho fabnku. 
vodO. _ llIa pražské ražb~ vedl~n~7n'árfi ~' strF 5~ pokládá - ~ohužel bez udáni 00-
typu F, X. 14-19. Kd b chom se ypu' .. 20--22 rovněz celou skupinu minci 
~et~áv8!lii. v Turnwaldo%ě y práci na s~~~ýbr:!m1'lOChYben~i "opravami" Fialy ne-
ze Jde o omyL Již r. 1895 Eduard F i a I a CCa r;;s dec~ ~Ohh bychom předpokládat, 
~t hll' n

9
, t. j. všichni, kteří zpracovávali rakvick; n~l:) Z~ř~J~·k, ~ u p 1t' d o a L u-

._ . na Moravu, neboť moravskou .., 1 mmce ypu F. X. 
nález rakvický, kde b 1 všechn t t pz:ov.emenCl techto denárů. bezpečně dokazuje 
nál~zových kusU (V Č~áCh Vy~y[{ ~e~retlSlavOVy tYP~ zastoupeny hojným počtem 
t. J.' ve známém nálezu typicky česko mYoPravFs'kXéh' 14'1 l:D al) 18 v náLezu běl!ohorském, 

173) F' 1 C- k . _. o s ozen . 
1 a a, es é denáry, 1. c.,· str. 320, tab. X. č. 20--22. 
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nálezové tabulce (příloha č. I.) vidíme, že v nálezu kostomlatském1
74

) vedle 
velkého počtu !(1489) kusů k.rá.lovsktc~ ~enárů Yr:atislav~ II. ~yp,u F. 
IX. 10 vyskytl se typ F. X. 22 Jako Jedmy typ BretIsI~vc;vych mmCl, z~
stoupený zde hojným počtem nálezových kusu (700 mmcI). Tato skutec
nost mohla by v normálním případě úplně 'postačit k potvrzení správ
nosti naší úpravy chronologie Břetislavových mincí, neboť doka~uje, že tYJ:) ( 
F. X. 22 se těsně pojí k nejmladším Vratislavovým ražbám a že nMez kos!o
mlatský byl ukryt do země někdy na počátku Břetislavovy vlády. v Ce
chách kdy ostatní dva typy jeho mincí nebyly dosud raženy. AčkolIv mu
síme ~ této době počÍtat již s obnovováním peněz, jež mohlo zpusobit zmi
zení ostatních typu z oběhu, nemusíme tuto okolno;st práyě v ,::ašem př,í
padě brát v úvahu, neboť renovace peněz by zasahla 'predevslm mmc~ 
Vratislavovy, jež naopak tvoří Jádro ~elého r;~lezu .. Ale )e n~zbytno se 
předem vyrovnat s nesrovnalostI" ktera se taJI ve Fla~~v~ pOpl:SU t0l:0t~ 
nálezu. Fiala uvedl, že v tomto nalezu vyskytl se rovnez Jeden typ mmCI 
Bořivoje II. typu F. XI. 2, zastoupený čtyřmi nálezovými kusy. Tato okol- . 
nost muže přirozeně vzbudit jisté pochybnosti o oprávněnosti naší chrono
logické úpraVY, neboť dobu ukrytí nálezu do země musili bychom pak PO: 
sunout na počátek vlády Bořivoje 11., jak učinil i Fiala. Avšak vezmeme-ll 
v úvahu že nález kostomlatský není nálezem plné vědecké hodnoty, neboť 
FiaJla jej' popsal ve svých Denárech toliko podle sdělení Emanuela Mikše, 
a že již byly i s jiných stran vysloveny vážné pochybnosti o věrohod
nosti v něm obsažených údaju,175) soudím, že bude správnější, zUstaneme-li 
na prvém stanovisku. ~pojitost tohoto typu s nej:n:ladš~ ra~b~~ yr~tislav~ 
II. vyplývá jinak z nalezu kostomlatskeho natolIk presvedClve, ze nem 
podle mého soúdu nutno vyvozovat ze zmínky o výskytu Bořivojových 
denáru v tomto nálezu žádné podstatné závěry. Neboť naše pochybnosti 
o věrohodnosti zprávy o Bořivojových mincíeh v kostomlatském nálezu 
velmi zvyšuje ona okolnost, že tento typ Bořivojových denáru, jenž 'Se 
podle zprávy Mikšovy-Fialovy měl v kostomlatském nálezu vyskytnout -
typ F. XI. 2 _ není ve skutečnO'sti sam.ostatný~ t~em Bořivojových min-
cí, ale jen Zbarbarisovanou napodO'benmou BOrlVOJova typu F. X. 25-27. 
Pokud nás další ná:lezy nepoučí jinak, považuji tudíž umí:stění typu F. 
X. 22 na počátek jehO' mincovního díla za nejsprávnější. 

. Zduraznil jsem v předchozí kapitole, že Vratislav na konci své vlády 
vystupňoval rozsah kořistění z mincO'vního práva na míru dO' té doby do
sud nevídanou a byl podle všech okolností prvým českým panovníkem, 
který II nás provedl renovaci peněz. Jeho nástupce Břetislav II. pokra
čoval v tomto směru v jehO' šlépějích. Složení nálezů Břetislavových mincí 
nepodává sice nejpřesvědčivějších dukazU o tom, že s vydáním nového 
typu jeho mincí byly staré typy staženy z oběhu, i když na druhé stra
ně m~lze některým nálezUm, jako je nMez čáslavský,176) mělnickým) a 
z Prahy V.178) upřít, že do jisté míry svědčí o obnO'vování mincí. Že se 
nemůžeme o rozsahu obnovování peněz za Břetislava II. vyslovit přesněji, 
je především vinou skutečnosti, že vyjma pochybného nálezu kO'stomlat
ského, nemáme pro naše studium k dispO'sici žádných nálezu Si Břetisla-

174) F i a 1 a, České d,máry, Lc., 181, naleziště č. 100. 
175), S k a 1 s k ý, České mince a pečetí, 1. C., str. 11, po'zn. Č. 32. 
17(!) F ia l a, České denáry, 1. C., str. 186, nal.č. 114. Srn Q lí k, Pam. arch,. XI., 

str. 101. 
:1:77) Nmrtismatické zprávy Č. 4 (33), r. VII. 1941 (podepsán Ch.). 
178) Dosud nepublikován, viz abec&lni rejstřík nálezfi, pří!. Č, I. 
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vovými mincemi, ukrytými do země buď v době Břetislavovy vlády nebo 
na ~amém počát~u, prvého vládního údobí Bořivoje ll., jež by nám přiro
zene pO'S~yt~y neJVIce p<:učení. . ~ovn~ž O'něch osm nálezU, v nichž se vy
skytly Bret:slavo:v~ denary a Jez mame zachyceny na nálezové tabu['Ce, 
byJo z dobre PO'lovmy nedokonale zpracováno, většinou bez udání počtu 
n~lezených k~su, .:o~ přiro;:eně jejich hodnotu ,pro studium renovace pe
nez podstatne sUlzuJe. Avsak nedO'statek, ktery představují nálezy mincí 
mU:že:n~ p,~eklenout studiem vlastního mincovního materiálu, jenž nám 
v hOJne mlre poskytne poučení o rázu mincovnictví Břetislava II. 

!ak~ ja~o jsme zjistili na posledním typu mincí Vratislava ll., na jeho 
~ral<:vskych ,d~nár:,ec~l, dvě emis~ metro!Jogicky rozdílné, tak i tři typy 
ceskych denaru BretIslava II. neJsou metrologicky homogenní. :NIUžeme 
v nich rovněž odlišit skupiny rozdílné stříží i zrnem. Tak hned Břetislavuv 
typ I. ·(F. X. 22) sestává ze tři metrologických skupin: 

A. skupina: Má prfi:měrnou váhu 0,750 g (s 5% přídavkem na opotřebení 0,796) a ja
k0.st ~?L1000. Pro tuto skupinu jsou charakteristické tyto znaky: "'VěIí\:ý pro
mer stnžku (18 mm), perličkovi,tý obrazový kruh na lici i na rubu mincí ovál 
s negativní tečkou na 'postranici trfmu na líci hlavička na rubu umístěna' mezi 
dvěma kuličkami. (Tab. I. obr. _č. 16.) , 

v~ h~iv~y ~třílbr,a O v~ze 21~ g. (~ j~kosti 960/1000) mohlo být vybitO' 
.prI '~na~e nam,yaze a )akostI

y 
mu:cI .teto skupiny celkem 305 denáru, při 

cemz uZItek kmzete z Jeho razby ciml 521;2 %. 

B. sku~ina: Má prťrrněrnou váhu 0,612 g (5 5'70 př1davkem na opotřebení 0,643 g), 
Ja~,:st 75li/.JilQO.,. Pro tuto 'skupinu jsou charakteristické ty,to znaky: Prtlměr 
s~:lzku 1 6 - 1 6 % m m, hladký obrazový kruh na líci i rubu mincí tři ku~ 
hckyna poSltranici trťtnu na líci, hlruvička,na rubu je umístěna ve vol;r;.ém poli 
(Lw na. talb. I. obr. Č. 17.) . 

Z hřivny stří?ra ~ váze 210 g (a jakosti 960/1000) mohlo být vybito 
celkem 415 denaru teto skupiny a zisk knižete z jejich ražby byl 107% %. 

? 

C. skupina: Má prťmlěrnou .. váhu 0,414 ff ~'s ~% přídavkem na opotřebení 0,435 g) a 
Jakost 680/1000*. JCJlm charaktenstIckym znakem je: Prťrrněr 5třížk~mm 
perličkovřtr .obraz?vý kruh na líci a hladký na rubil, dvě kuiličky na postranid 
~~ťtf~ta líCl, hlaVIčka na umíst~na~:lLELY..QlIl~l!l_.R()li. (Líc na tab. J. obr. 

Z hřivny.s.třibra o váze 210 g (a jakosti 960/1000) mohlo být vybito 
celkem 682 kusu denárů této skupiny a zisk knížete z jejich ražby činil 
241%. 

y Exi~~enc~ ir~jlté :netrologické soustavy u tohoto typu ověříme si nej
presneJI, venuJeme-h pozornost křivce četností na obr. v textu Č. 19 totiž 
porovnáme-li jej jednak s jednovrchovou křivkou Vratislavových denárÓ 
tYPu,II. (F. IX:. 1) (;;>br.v textu Č. 17), která graficky znázorňuje homo
g.enm metrologICkou radu vah mincí, jednak s grafickým znázorněním Vra
tIs~avo::-a typu~. (F. IX. 10), (obr. v textuč.18), na němž jsme uká
zalI dve metrologIcky nesourodé skupiny jeho ražeb. 
.Zn~~k~ jednotlivjch s~uI2il'l: de~áru se přes~ě~hodují s. jejich vahou a 
JakostI, Jak. ostat17e do~vedcuJe preh~~d va~l Bretls}avova typu 1. (viz St1'. 

126). OprotI velmI nena:padnym rozllsovacIm znakům na denárech Vrati
slava .II~ typu

y 
IX., jsou tyto značky nápa:dnější, což byl patrně dusledek 

rozhoJneni poctu metrologických skupin jednoho a téhož typu. 
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Týž metrologický ráz·jako typ I. zachovávají i další typy Břetislavových 
mincí. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 5 

A. SKUP·IIIA IB.fKUPlflA 
I 
I 

t. í !{ U P I fl A 

Obr č 19' GauS's'ova; čál'a vahovýchčetností L typu denáru Bř;~i~av: I~. á(~ X.22). 
. • Nehomogenní metrologická řada o třech vahově nesouro yc s Upill C • 

II. Typ (F. X. 20) 

Líc: V!,krUhU nahoře otevřeném pop:~í muže vlevo s kopím, dotýkajícím se vnějšího 
{l!Jv{ldku. Hlavu kryje nízká pnlba. v v, d 

Rub: V:'kruhu nahoře otevřeném poprsí vousat~ho muze zpnma, jehož hlava sahá o 

opisu. 
72 k. (17-18 mm) ~.53~~g. 

Tento typ sestává ze d'Y-u.metrologickya jako~t~ě .~esour9~~ch skup~~ 
mincí, jež možno od seDe přesně odlišit na zá~lade JejIch vneJsIchznaku. 

• v , váhu 0647 g (s 5% přrdavkem na orpoltřebení 0,679 g) 
A. skuil~:~o::~ob~QQe;,n~~ oznaČe~a:Vélký pruměrstříž~u (18 mm) a perličkovitý 

obrazový-kruh na lici i rubu denáru. (Ta_b. I. obr. c. 19). 

Z hřivny stříbra O váze 210 g (a jakosti 960/1000) ~~lo vy~íj.~no mí,:Sto 
200 denáru celkem 370 kusů těchto mincí a UŽItek kmzetez JejIch razby 

činil 85%: 
B. skupina: Má prťlměrnoU váhu 0,549 g (sv 5% přídavkem na opotřebeni Q,~7S.,S') 

a jakost 658/1000*. Je označen:=:: znackou tvaru ~uželky v poli ,podpoprS1D( 
na rubu. 'Y-Rulf-na tab. I., obr. c. 20.) 

Z hřivny stříbra o váze 210 g (a jak~sti, 960/1000) ,'~ylo vy~í~.eno mí,:Sto 
200 denárů celkem 534 ,kusů těchto mmCI a ZIsk kmzetez JejIch razby 

čiiůi- 167%. 

II I. Typ (F. X.21) 

Líc: V kruhu poprsí prostovlasého muže vLevo s krátkým plnovousem a čelenkou 
vyznačeÍlOu čtyřmi perličkami. , tá' k' vlibou 

Rub: V kruhu nahoře otevřeném poprsí mUže vlevo, jeho~. ~lava, kry mz ou pr " 
sahá do opisu, s kopím, dotýkajícím se hrotem vneJšlho kruhu. 

54 k (16~-17lJ;, mm) - Oi59~ g. 

( 

B'T 

,Rovněž u tohoto typu rozeznáváme dvě nesourodé metrologické skupi1"1Y: 

A. skupina: Má prťlměrnou váhu 0,799 g (s 5% přídavkem na opotřebení 0,839 g) 
a jakost ]80/1000. Jejím vnějším charakteristickým znakem je: Velký prfiměr 
střížku (17lJ;, mm) a perličkovitý obrazový kruh na líci i rubu minct (Tab. 
I., obr. č. 21). 

Z hřivny stříbra o váze 210 g (a jakosti 960/1000) bylo vybíjeno místo 
200 denárů celkem 308 mincí této skupiny a zisk knížete z jejich ražby 
činil_54%: 

B. skupina: Má prťlměrnou váhu 0,541, g (s 5% přídavkem na opotřebení' 0,568 g) a 
jakost 637/1000. Jejím vnějším charakteristickým znakem je: hladký obrazový 
kruh IÍaTicí-Crubu denárU a velká kulička v, poli za krkem poprsí na rubu. 
(RUb na tab. I., obr. č. 22.) 

Z hřivny o váze 210 g (a jakosti 960/1000) bylO' vybíjeno místo 200 
celkem 558 těchto denárú a zisk knížete z jejich ražby činil 179 %. 

Za Břetislava II. rozvinul se systém využitkovávání mincovního práva do 
nejdokonalejších forem. Způsob kořistění založen byl nazás3idě !,azit od 
každého nového typu nejprve kvalitní denáry, pak přistoupit k ražbě zne
hodnocených mincí téhož typu a těžit z duvěry, jíž předchozí hodnotná 
emise získala, vydatné důchody. Neboť dvojité, případně trojité emise 
jednoho a téhož typu nepředstavují dvojitou nebo trojitou měnu, nezna
menají,že tehdy bylly raženy denáry, vedle nich púldenáry a přúpadně 
čtvrtdenáry. U nás byla ražena nadále jen jediná ~millcůvní- jednotka --:
denár. ~dybyměl kníže zájem vydávat oboly, mohl by tak učinilt formou 
zvláštního typu o přiměfeně zredukované velikosti střížku a nikoliv va
riantami v obrazech denárů, jež lid rozeznávat nemohl a ani neuměl. / 

Vnější značky na denárech měly protO' přibližně týž účeil, jaký jsem 
uvedl při pO'jednání o mincovnictví Vratislava II. Byly zase jen vnitřní 
pomúckou správy mince. Jejich význam však stoupl. Velké rozdíly v kva
litě denárů jednoho a téhož typu, rozdíly zaměřené k tomu, aby klamaly 
lid, mohily mít i zpětné škodlivé účinky pro vlastníhO' jejich vydavatele. 
Kníže však nechtěl být při příjmech v penězích poškozován přijímáním 
znehodnocených mincí. Měl n3iopak zájem, aby denáry, jež přijal, byly 
nejhodnotnější. Neboť hodnotné denáry mohl tavit, získaný kov načiš
ťovat a znovu raZit. Z jednoho denáru prvé emise mohl vyrobit několik 
mincí dalších emisí a tak mnohonásobně zvyšoval své zisky-,j( tento po
stup mu v praxi umožňovaly značky na mincích, nebať--mohl· bez podrob
nějšího metrologickéhO' zkoumání dbát toho, aby při jakýchkoli příjmech 
mincí zfskával spíše denáry kvalitní, než~nehodnoceIié:--· 

XI. 

Min c O' v nic tví p r v é· h o ú d O' b í v 1 á d y Boř i v O' jelI. 

(1100~1107) 

Nálezy nám stanoví roz8lah Bořivojova minoovnictví v letech 1100-1107. 
V prvém údobí své vlády razil Bořivoj celkem 5 typů mincí. Popis typů a , 
výpočet zisku z jejich ražby. Oelkový ráz mincovnictví Bořivoje ll. v le
tech 1100-1107. 

O mincovnictví knížete Bořivoje II., jehož ,neklidná vláda by:la dva.krát 
přerušena jeho sehnáním s trůnu, nelze nám pojednávat v, celistvosti; neboť 
každé jeho vládní údobí zanechalo na jehO' mincích svécharakterfstické 



známky. Věnujme proto nejprve pozornost mincím z prvého údobí jeho 
vlády, jež započalo jeho nastolením za českého knížete. dne 25. prosince 
r. 1100 a ukončeno bylo jeho sehnáním s~ trimu v r. 1107 a nastolením 
Svatopluka. 

~ceme-li vědět, které denáry knížete Bořivoje náleží do tohoto 
vl~dniho údobí, je třeba, abychom znovu věnovali pozornost nálezové ta
bulce (phloha č. I.). Pro stanovení Bořivojových ražeb z let 1100-1107 
jsou pro nás nejdůležitější jednak ony nálezy, zakopané do země v době 
Bořivojovy 'trIMy, v nichž vedle denárů Bořivoje a jeho předchůdců není 
mincí Svatopiuka (nález bělohorský a ná1ez z Prahy V, dále nález rakov
nický a mělnický,)179) jednak nálezy, jež byly ukryty do země již v době 
vlády Svatoplukovy, t. j. nálezy, jež přinášejí neúplnou řadu typů ,Svato-' 
plukových mincí (nález neumětelský a oprechtický) .180) Z porovnání' 
těchto nálezů nám' jasně vysvitne potvrzení slov, jež jsem předeslal již 
v úvodu této ,práce, že nejpřesnější poznatky o chronologii mincí můžeme 
vytěžit toliko z rozboru struktury nálezů. Těchto šest jmenovaných ná
lezů nám totjž přesně ohraničuje rozsah Bořivojova mincování v letech 
1100-1107. Poznáváme z nich, že těmto letům můžeme přiřknout tolik() 
pět typů Bořivojových denárŮY1) Jsou to: 

I. Typ (F. X. 23) 

Lic: V:kruhu poprsl prostovlasého muže·s plnovousem 2'Ipřima. 
Rub: V kruhu, nahoře otevřeném, postava prostovlasého sedtcĎJho rmuže y řasna;tém 

. rouše zpřima, jehož hlava ,slahá do opisu. Jeho pravá ruka je vztyčena vzhfirlU, 
levá držLkulatý předmět. 

54 k. (15-18 mm) O~~!!l.J~·. 

Mincovnictví 'prvého údobí Bořivojovy vlády. má velmi obdobný. ráz 
rúincovnictví Bořivojova předchůdce, Břetislava II. Mince jednoho a té
hož typu nemají jednotný charakter, avšak můžeme v nich rozlišit sku
piny o rozdvlných metrologických ,základech. Tento I. typ - F. X. 23 -'-
rozpadá se na čtyři hlavni metrologické skupiny: \ 

A: skupina: Má prfiměTIlou váhu .0,726 g (5 5%přidávkem ~0.762g) a jakost 88Ofl0~0~0: 
.,Je'jím vnějším ro.zlišovacím znakem je: Velký prů.měr střížku (18 mm) a~:e.er· 
liěko.vitý vnitřní (obrazový) kruh na líci. (Tafl. J.) obr. c:~ '2~3). . 

~ \ 

Při 'známém již způsobu výpočtu zjistíme, že z hřivny stříbra o. váze 
210 g mohlo být naraženo 300 kus.ů těchto těžkých a hodnotných denárů. 
Užitek knížete z jejich ražby činil 502ó. 

179) Viz abecední rejstřík nálezfi, :příl. Č. I. 

180) Viz abecední rejstřík nálezfi,přil.č. 1. 

181) Bez jakéhokoliv ohledu na svědectví nálezů umístil Tur n w a 1 d (Ceské de
náry, 1. C., str. 58) denáry typu F. XI. 4 a XI. 6, t. j. ražby z let 1118-1120, do 
Bo.řivo.jova prvého. vládního údobí. To.to. chybné zařazeni ukazuje, k· jákým nepřes
nostem vede, přehlédneme-li význam nálezů. mincí. Kdyby Turnwald věnoval jen po
někud pozornost nálezfim, uvaroval by se podo.bných nedopatřeni a nemusil by je pracně 
opravovat ve mlláštních článcích (viz Tur n W a 1 a, Oprava v řazení denárů. Bořivoje 
n., Sběratellské zprávy V. 1950; Č. 6-7, str. 89 n.), v nichž prakticky dospívá vlaetně 
jen ke staré, ale v hrubých rysech stále platné chronologii Fialově. 

( 
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13\: skupina: Má, prfiměrno.u váhu Q,~O? g (s 5'1<; :p:fídavkem 0,525 g) a jakost 
\ 6501.1000. Pro snadné rOZ!poznáru Jl charaktensuJe: hladký obrazový 'kruha velká 

kuhcka vpraY.9_uebo (vzácněji) vlevo v poll vedle poprsí na líci (Líc 1'~ ta'b 1 . obr. Č. 1J4.) . . . .~~ .. '. vw :.. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g bylo raženo 590 kusů těchto denárů a 
užitek knížete z jejich ražby byl tudíž 195%. 

C. skupina: Má prfimě~n?u váhu 0!4~6 .g (8 ,,5% J?ř~davkem /Q,4.?~) a jakost 
E2~6/fOOO*. Pro ~ll_Je charaktenstlc~y: perhckovity obrazový kruh na líci, avš",k 
maly prfiměr strízku (16 mm). (Lve na ta·b. J., ,obr. Č. 1J5.) ~ 

v 

Denárů této~kuP!~:t m~l:11c:..být vy~~ženoz hřivny stříbra o váze 210 g 
celkem 900 kusu, pncemz uZlte]{ kmzete z ražby činil ~50%. 

D.skupina: Má p~měrno~. váhu 0,32~ g (s 5% přídavkem 0,341 g) a jakost 
;n:U1900. JeJlm vněJslmznakem Je: velké písmeno S v POWvpl'~\YOvedle sedící 
postavy na rubu. (Rub na tab. J.) obt". Č. 1J6.) 

Denárů této skupiny bylo raženo z hřivny stříbra o váze 210 g asi 1895 
kusů a zisk knížete z jejich ražby činil 84711z%. '. 

I I. Ty 'P (F. X. 2~27) 

Líc: V kruhupoprsi 'prostovla$ého muže vpravo. jehož hla.vu ze/obi vinek se dvěma 
stužkami. ' 

Rub: V kruhu obrněný jezdec na -koni vpravo, jeho levici kryje štít. 
49 k. (14-18 mm) ~ 0,464 g . 

U tohoto typu mužeme rozeznatčtyřizikladní metrologické skupiny: 

A. skupina: Má prfiměrn?u váhu O!619 g (s 5% ,přídavkem 0,650 g)' a jakost 
~8~0P.!lOO. Vy=ačuJese: Velkym prfiměrem 'stř-ížkú (17%--=18 mm) a perličko" 
Vltym obra;zovýIn kruhem na líci i rubu těchto minci. (tab. J. obr. Č. 1J7.) 

Denárů této skupiny bylo zmincováno z hřivny stříbra o váze 210 g 
378 kusů a zisk knížete z jejich ražby činil 89%. 

B. skupina: Má prfiměrno~ váhu 0,483. g (s 5% přídavkem 0,507 g) a jakos,t 
!!3]/1000*,' Je pro mcharakterigtlcké: Hla,dký obr.azový krUh~na líci i rupu 
mfi'n::t(L~c na tab. J. č. 28.) . . . .. 

Denárů této skupiny razili z hřivny stříbra o váze 210 g asi 624 kUSlol 
a zisk knížete z jejich ražby činil 212%. 

C. skupina: Má prt'lměrnou váhu 0,349 g (s 5% přídavkem na opotřebení 0366 g) 
a jakost 22.QL!Q.()O. Dúležitým jejím vnějším znakem je: perli(íkoVÍtý ~ý 
kruh na 11C1 i rubu mince, avš.ak ~ma1ý.,p.rů.měr střížku (ltrmm) (LíC~ Mn tab JI.

y 
obr. č. 29.) . ., ... . . ,""'. 

I?enárů,!éto sk?~~y se vrazíl<?~ hřivny stříbra o váze 21() g 1.102 kusů 
a ZIsk kmzete 'z JeJIch razbyčlml ~1 %.' . . 
D. skUp~l+: Má prfiměrnou ,:~hu 0,310 g (.s .5%. přídavkem na opotřebení QJl2.5g) 

a Ja:&?~t 32g/1~9; JeJU;: charaktenshckym označením jsou: Hladké obvo.dky 
na hCll rubu mmCl a kuhcka za hlavou knížete na líci. (Lf,c' 'na if;!ab.lr.;--o7ir.~(:j. 30.)/ 

, 
Denárů této skupiny bylo raženo Z hřivny stříbra o váze 210 g' celkem' 

1938 kusů a zisk knížete z ražby činil 869 %. 
-~~ 



II I. Ty p(F. X. 28) 

(Tab. ll. č. 31) 

Lic: V Iper!. kruhu poprsí prostovlasého muže vlevo s vínkem na hlavě. 
Rub: V hladkém krUbu obrněný jezdec na koni vlevo. 

12 k. (17% mm) 0,781 g ~. 810;1000. 

Tento typ, po stránce ikonografické bezprostředně příbuzný typu před
chozímu tvoří homogenní metrologickou skupinu, kterou možno posuzovat 
v celist.Josti. Mince tohoto typu jsou vůbec nejkvalitnějšími Bořivojovými 
denáry. Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 mohlo být vy
bito jen 303 mincí typu F. X. 28 a zisk knížete z ražby denárů tohoto . 
typu (51%%) rovná se výši ražebního poplatku Bořivojových předchůdců, . 
Vratislava II. a Břetislava n. a dokonce je mnohdy o poznání nižší. 
Tento metrologickýpoznatek nepokládám však za důležitý pro posouzení 
stáří typu F. X. 28 a proto ani tento Ityp nepovažuji za prvou Bořivojovu 
ražbu. Poměrná vzácnost těchto mincí mne naopak přesvědčuje, že šlo 
o jakousi mimořádnou ražbu k účelům nám blíže neznámým. 

IV. Typ (F. XI. 1) 

Líc: V kruhu poprsí muže vpr3IVo s plnovousem a vínkem kolem hIavy, který drží 
křiž v pozdvižooé pravici. . 

Rub: V kruhu ozbrojenec vlevo, drží levicí za vlasy přikrčeného muže vpravo, v pra-
vici třímá v rozmachu meč pronikající do opisu. 

25 k. (15~17% mm) 0,443 g. 

Tento typ rozpadá se nám na tři hlavní metrologické skupiny, vedle 
nichž stojí ještě dosti početná skupina s různými' hybridními znaky, . kte
rou dále třídit nelze, neboť nemáme k disposici dostatečné množství stu
dijního materiálu, který by umožňoval jeji podrobnější romělénÍ. . 

A .. skupina: Má prt'uněrnou váhu 0,741 g (s 5% přídavkem na' opottebenÍ,Q,J78 g) 
a jakost 840/1000. Její charakteristický znak: velký průměr sttížku(17 mm) 
a perličkovitý obrazový kruh na líci i na rubu mincí. (Tab. 1l, Č. 32.) 

Z hřivny stříbra 'o váze 210 g (a jakosti ,960/1000) bylo vybíjeno 308 
kusů tohoto typu a zisk knížete z jeho ražby činil 54%. \ 

B. skupina: Má prt'uněrnou váhu 0,411 g Cs 5% přídavkem na opotřebeni 0,43~15) a 
jakost ~30/lQD!LJejí charakteristický znak: hladký obrazový ~ruh na-:I!'a mincí, 
ozdobený vpravo a Vllevo, dole i nahoře (t.j. v průsečících avouhlavnich os) 
~čkou. Obrazový kruh na rubu mincí je vždy perličkovitý. fLk na tab. II., 
obr. C:S3.) 

Z hřivny stříbra O váze 210g (a jakosti 960/1000) bylo vybíjeno 1.086 
kusů denárů tohoto typu a zisk knížete z jeho ražby činil !~~%. 

C. skuplrna: Má průměrnou váhu 0,318 g (85%. přídavkem naopotřepeni. 0,334 g) a 
jakost 440/1000. Jsou pro ni charakteristické tyto znaky: I!la,dl~ý.ol:lrazový 
kruh na lici i rubu minci, kulička vlevo v poli za zády vousatého muže na ,lici a 
táž kuli~lm na rubu vpravo v ,poli za zády ozbrojence. (Líc na tab. II. č. 34·) 

Z hřivny stříbra o váze 210 g (a jakosti 960/1000) bylo raženo 1.370 
denárů a zisk knížete z jejich ražby činil 585%. 
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V. Typ (F. XI. 3) 

Líc: V perl.kruhu t~icí IX?stav~ ,zpříma v řasnatém rouěe. V pravici drží dlóUhé 
. do opisu zasaihuJld k?pl, 'leVICI má opřenu ó štít. . ' 

Rub. V perl. kruhu ~ v profllu ylev? post:;va m'!Jže, sedícího na trůně, jehož ruce jsou 
nataženy. do predu., PraVIce Je ponekud pozdvižena levice drží kruhovy' př.eamět 
nad nlmz vpravo Je bakulka. . ' ~ 
102 k. CI.5~18 mm) 0,481g 868-230;1000. 

. Tento ~Yr: není rovněž metrologicky sourodý, což prozrazuje jednak 
~a~ost mmcI t?hoto ~ypu, jež klesá hluboko pod 868/1000, jednak váha 
J~z se P?hybuJ:. m.ezl,R,§21J-.--Q,g55 g. Avšak mince V. typu IlišÍse od 
:p!,edchoZl~h ~erlvoJoyYch de~árů do té t;l~ry, že na nich postrádáme vně} 
SlC~ zn~ku'vlez by ~.?-n:: pom~haly roždťfht tento typ na skupiny. Toliko 
ve!lk~stl~~:rzku odhsuJ,l se napadnějtnejtěMí denáry od mincí nejlehčích 
COZ ,Sl ove,rlme,,\po~vna:r;ne-Ji na tab. ll. ,obr. Č. 35 8 obr. Č. 36. V obra~ 
zez;y ~~Ld~nar ma.prum~:,stři~ku18 mm a váŽÍ 0,825, malý den~r má 
prumer strlžKu 15 mm a vaZl tohko 0,255 g. Přece však i při· naprostém 

I A.sqPII1A a.SKUPlrtA C.íKIlPIIfA 

VAIIA 

,. 
Obr. Č. 2Q. Gaussova čára vahových četno:>U V. typu denárfi·~~řivoje II CF XI 3) 

Nehomogenní metrollogická řada o třech vahově nesourodých skupináCh. . . 

ne~osta~kl! vnější~h ~naků ~f;lžeme bezpečně rozeznat pomocí grafického 
z~zornem vahovych c~tn9s~1 II tohot<:, typu tři základní metrologické sku
pmy.1fa o~r. 20." na nemz Jeve formeGaussovyčáry vyznačeno rozložení 
v~h?vych cetnostI podle metrol,ogických údajů, získaných zváženÍm·l02 de
naru. toh?io t~:pu z musejní sbírky (viz str. 129), jeví se nám tyto tři 
sk,3lpm;y Ja~o trl ':1'~holy z:,a ~řiyce. Vypočítáme-li si pak aritmetický prů
:ner v~hy Jedno~hv:s:ch."mlllcl !echto ~kupin a známe-li jejich jakost, mů': 
ze~~,Je POSOU~lt tymlzprostredky, Jako jsme čin~li u ;předchQzfch, kde 
vneJsl . znaky nam potvrzovaly metrologické údaje. 

. A. skupina (20 kUSŮ) má prťrměrnou váhU 0,762 g (s 5% přídavkem .0 .. ,.8 ... 0. O ..... · .. g.) , 
Jako:>t 868/1000. (Tab. II. obr. č. 35.) .. 

Při známém zp~sobu propočtu zjistíme, z hřivny o vá~ 210 g a jakosti 
960/1000 bylo razeno 290 kusů mincí a užitek knížete z ražby či:ni145%. 
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B. skupina (14 kUSů.), má prfuněrnou váhu 0,584 g (s 5% přídavkem 0,612 g) 
a jakost 450/1000*. 

Z hřivny o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 743 kusů mincí 
této skupiny a užitek knížete z ražby činil 271 V2 o/c. . 

C. skupina (68 kusfi) , má prllměrnou váhu 0,378 g ,(s 5% přídavkem 0,396 g) 
a jakost 250/1000. (T(})b. II. obr. č; 36.) 

Z hřivny o váze 210 ga jakosti 960/1000 bylo raženo 2.031 kusů mincí 
této skupiny a užitek knížete z ražby činil 915Vz o/c. 

Bořivoj II. navázal tudíž vlast~í raž?ou n~}nin;o;ní sy~témy sv~~o před:. 
chůdce a jeho obvyklé zisky z razby dalezvysll. "da se vsak, ze JIZ v dobe , 
jeho prvé vlády doznalo vydávání met:-ol<:gicky ~esouro~ýc~ mincí v ~éJ:0~ 
typu jisté rušivé změny. Možn? SOudIt, z~. p:,otI na,~mer~emu korl~tem 
z mincovního práva počaly se ozyvat hlasy, JIchz sekmze obaval. Jak J~nak 
aspoň vysvětlit skutečn?st, že ho~n~ vyb~jený V. tyPy Qf. Xl. 3) 'v tyP o ~re~h 
metrologicky nesourodych skupmach, Je yprost vneJslCh ozna~~~! sve Ja
kosti? Obával se snad kníže, žebyznacky prozrazovaly pnhs mnoho 
o jeho mincovních praktikách? Těžko můžeme nalézt jasnou odpověď. 
O odporu lidu proti vykořis,ťovánÍ ;ninco~ní:rh.r~,l[álem, n~ vš~ gosta!ečně 
poučuje hlas Kosmův, ktery ve sve Kromce, JeJlz prve dIly p:rave v techto 
letech vznikaly, odsoudil ústy umírajícíh? Bolveslava !I. ,mmco:rní pr~k
tiky knížat své doby. Jisto je, že k naprave pokazeneho mmcovmho 
systému tehdy ještě nedošlo. Kořistnické mincovní způsoby kvetly i v dal- . 
šÍch letech po sesazení Bořivoje II. 

XII. 

Min c o v nic tví S vat opl u k a. 

Ro~h Svat01Jlukova mincov·nictví. Denáry F. XII. 10 a XII. 13 nejsou 
ražby české dle moravské. Úprava v chronologickém slei!/u,; Typ F. XII. 15 
je typem ';'ejmZadším. Popw typů a výpočet zisku, z ražby. Poznámka 
k Fialovu typu F. XlI. 20. Oelkový ráz Svatoplukova mincovnictví. 

Za 'české ražby knížete Svatopluka nutno pokládat toliko denáry typu 
F. XII. Jen tyto typy mohou být zařazeny podle rozboru nálezů \ 
(a případně ikonografických a technických ~aků) ,do qech J?lezi .léta 
1107-1109. V tomto smyslu jsme dalekobhze starym vysledkum Flalo
vým,182) než nejnovějším ná~oru:n Turn,!ald?~~,183) který bez u~ání vdů-
vodu a podle mého soudu upIne chybne, prlradIl k Svatoplukovym ces
kým ražbám i typ F. XII.IO a F. XII. 13, což jsou denáry, ,Jež po ,:šech 
stránkách prozrazují svůj nečesk'ý původ. 9t:a tyto t~p~ ~!lame z nalezu 
rakvického a tato skutečnostzatIm dostatecne dokaZUJe JeJich moravskou 
provenienci. 

Svatoplukovo mincování v Čechách můžeme tudíž sledovat na seSlmi ty-
pech jeho denárů. Tento počet t~ů není ~šak nijak .sJ?ěro.~atný pro po
souzení rozsahu Svatop1lukovy razby. MohlI bychom JeJ tohz snad zredu-

182) F i a 1 a, Ceské denáry, 1. c., str. 3034 n. 
183) Tur n wa I d, Ceské denáry, 1. C., str. 59. 
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kovat na číslo daleko nižší, neboť .zcela oprávněně můžeme považovat typ 
F. XII. 17-21 za jedinou velkou emisi. Denáry F. XlI. 17-21 mají totiž: 
na1íci vždy týž motiv, toliko rubní obrazy se od sebe liší, i když nikdli 
zásadně. Tím by se nám počet typů českých denárů Svatopluka .snížil 
na pouhé tři a vlastně jen na dva, kdybychom šli ještě dále a nechaJli 
mimo studium typ F. XII. 15. Pro tento typ nemáme totiž řádného 
nálezového podkladu a jelikož jej znám vůbec jen v jediném exempláři 
z musejní sbírky (ani Fiala neznal více kusů), nepochybné, že tento 
vzácný typ hrál ve Svatoplukově mincovnictví bezvýznamnou rolL Přece 
však nepochybuji o jeho českém původu, ani o jeho pravosti, a z téhož 
důvodu jej zařazuji do našeho přehledu, avšak nepokládám jej za nej
starší typ Svatoplukových českých denárů, nybtž naopak, mám jej za 
jeho nejmladší ražbu. Soudím, že k ražbě tohOto typu se přistoupilo těsně 
před náhlou smrtí Svatopluka, což odůvodňuje nejen vzácnost, ale i vý
borná kvalita mincí tohoto typu, od něhož byla snad vybita jen prvá 
zkušební emise.z jediného páru želez. Ražba byla pak vzápětí patrně za-
stavena při zprávě o Svatoplukově zavraždění. . 
. Za nejstarší typ Svatoplukových denárů nutno, ve shodě s ná!lezy Svato
plukových mincí (viz tabulku nálezovou) příl. Č. J.) pokládat: 

I. Typ (F. XII. 16) 

(Tab. ll. obT. Č. 37). 

Líc: V perl. krUhu poprsí muže v profillu vlevo s vinkem se dvěma stužkami na hla~ 
vě, který nese v rukách model kostelíka s věží.· 

Rub: V perL kruhu muž v prtJifilu vlevo na trfině, držící v levé ruce křiž na dlouhé 
žerdi a příjimajícípravicí: číši (kalich) ~ muže, který stodí v profi!lu vlevo 
proti němu. Mezi nimi je malá 'postavička v profilu vpravo, která se drží obě
ma rukama žerdi kříže. 

9 k. (17 mm) 0,686 g 720/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g (960/1000)· bylo raženo místo 200 kusů 
celkem 389 denárů tohoto typu a úsk knížete z ražby činil 94V2 %. 

Po tomto typu následovala velká skupi~adenárů typu F. XlI. 17-.:.21. 
'Zmínil jsem se již o ikonografi:ckých souvislostech těchto typů, jež by
chom mohli považovat vlastně za jediný vélký typ, rozdělený na 5 metro
lQgickynehomogennícll emisí. Jen~ JIstepoaštaYné rozdíly v kresblr·obrazu 
na rubu těchto míncímne pohnuly, abych se přidržel starého Fialova 
rozdělení. 

11. Typ (F. X I I. 1 7) 

(T'f1;b. II. obr. č. 38). 

Ltc: V perl. kruhU v profilu vlevo muž se sepjatýma rukama a jl poněkud skloněnou 
hlavou klečí před oltářem na třecll stupních. Na oltáří, pokrytém řasnatou po
krývkou, stojí kalich, nad nim se vznáší žehnající ruka boží. Za klečícím mu
žem je malá postavička' v profilu vlevo. 

Rub: V 'Per!. kruhu poprsí muže vpravo, s hlavou vpřed obrácenou, držícího v po
zdvižené pravici meč; levici kryje štít. 

6 k. (16 mm) 0,567 g - 710/1000. 

Z hřivny stříbra bylo raženo 477 'kusů mincí tohoto typu a zisk 'knížete 
z ražby činil 138113 %. .. 
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II I. Typ (F. X II. 1 8) 
(Rub na tab. II. obr. Č. 39). 

Líc: Jáko u tY'Pu předchozího. 
Rub: V hl. 'kruhu poprsí muže vlevo s pozdviženým mečem v pravíci. 

41 k. (16-16% 'mm) 0,464 g 554/1000*. 

Z hřivny stříbra bylo raženo 746 kusů mincí tohoto typu a zisk knížete 
z ražby činil 273%. 

IV. Typ(F. XII. 19) 
(Rub na tab. ll. obr. Č. 40). 

Líc: Jako u.tY'PupředcházejícÍho, avšak v ú.seku obrazu 'dole tři kuličky. 
Rub:' Jako u tY'Pu předcházejídho, avšak vnitřní kruh jemně perličkovaný a ,za po

prsím čtyři ve(ké kuličky. 
4 k. (17 mm) 0,388 g - 340/1000. 

Z hřivny stříbra bylo raženo 1.456 mincí tohoto typu a .zisk knížete 
z ražby činil 628%. 

Eduard Fia!řa popsal a vyobrazil v Českých denárech184
) SvaJtoplukův de

nár, který se zřejmě neliší od Svatoplukova typu m. (F. XII. 18) než tím, 
celý ráz líce mince, jak obraz, tak opis, je proveden obráceně, t. j. ve 

formě negativu typu F. XII. 18 (co má být vpravo je vlevo a naopak). 
Tento typ umístil Fiala na předposlední místo své chronologie Svatoplu~ 
kových mincí jako typ F. XII. 20. S originálem této mince. jsem se' do
sud nikde nesetkal a o jeho osudu mně není nic známo. Do tohoto soupisu 
jej nepojímám. . 

Předposledním typem Svatoplukových mincí je: 
r 

V. Typ (F. XII. 21) 
(Tab. II.) obr./ Č. 41). 

I . 

Líc: Jako u typu II., avšak hrubší kresby. 
Rub: Poprsí muže 's hladkou přilbou v profílu vlevo v šupinatém krunýři; ev pl'avlči 

má pozdvižený meč, levicí kryje štít. 
1 k. (14 mm) 0,297 g - 180/1000. 

Z hřivny střÍbra bylo raženo 3.590 kusů mincí tohoto typu a užitek 
knížete z ražby činil 1.695%. 

Za nejmladší Svatoplukovu ražbu považuji, jak jsem již výše uvedl: 

V I. Typ (F. X I I. 1 5) 
(T,ab. II. obr. Č. 42). 

Lie: V per!. kruhuPQstava na trůně zpříma s mečem PQloženým přes klfu., mezi dvě
ma postavičkami v krátkých suknicích. 

Rub: V peJ:'lL kruhu poprsí zpříma se svatozáři kolem hlavy; rllce m~ pozdviženy 
vzhtlru, nad každou rukou je Ullnístěna větší kulička. 
1 k. (17 mm) 0,721 g 770/1000 

184) F i a 1 a, Ceské denáry, 1. c., str. 342, t. 1382. 
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Určit zisk knížete z ražby tohoto typu, který snad vůbec do norrp.ál
níhooběhu nepřišel, má pro nás význam potud, že nám pomáhá si u~init 
představu o kvalitě prvých emisí nově zaraženého typu v této době. Jak 
jsem již nazuačil, soudím, že s vybíjením dtmárů tohoto typu počali v kní
žecí mincovně před Svatoplukovou smrtí a že byla tato ražba velmi 
záhy zastavena. Z hřivny čistého stříbra .) váze 210 g (a jakosti 
960/1000)mol1lo být získáno při 'známé nám váze a jakosti našeho oje
dinělého exempláře (ze sbírky Národního musea) celkem 345 kus,ů mincí' 
a zisk knížete z ražby činil 72Yz %. 

Na výpočtech ražebního zisKu~1mížete Bořivoje n. v předchozí kapitole 
jsme ukázali, že vykořisťování mincovního práva nabylo v letech 1107 až 
1110 velikých rOlZ1llěrů, že však nám současně nesmí uniknout jisté při
znaky budoucích změn v mincovním systému, jež možno na Bořivojových 
ražbách z těchto let vypozorovat. Správnost předchozích úvah plně pod
poruje ráz mincovnictví knížete Svatopluka, jehož nejstarší ražby (Typ 
1. a II.) svou jakostí a stříží představují hmatatelný důkaz snah o na
vrácení důvěry k minci. Avšak Svatoplukovy snahy o ozdraveni mincov
ních poměrů nepochybně obrátilo v niveč jeho velké zadlužení, k němuž 
lio donut~l jeho závazek vllči německému králi. O tom jsme již výše 
podrobněji pojednali. Chtěl-li svůj obrovský závazek uhradit, musil vy
užít všech zdr6jů příjmů, jež se mu nabízely. Ochudil zemi, zadlužil se 
a vrátil se k nejintensivnějšímu kořistění :z mincovního práva. Proto 
vznikly typy F. XII. 18---21, z nichž čerpal zisky, dosahující a přesahující 
1000 procent. 

XIII. 

Mincovnictví prvého vládního údobí Vladisffiava 1. 

(1109-1118) 

Nálezy, jež stanoví rozooh mincovnictví VlodisZava J. v prvém údobí 
jeho vlády. Nejstarší je skupina typu F. XV. 6-9. Mlad§í skupina F. 
XV. 22 ,a 23. Konec typu s metrologicky nesourodými emisemi. Souvislost 
typu F. X. 23 s -booorskýrni ))polobra'kterLtif';--Popi-s dalších typu) jež 
podle svědectví nálezu čásZavského náleží mezi leta 1109-1118 a výpočty 
zisku z ražby. O typu F. XV. 18. 

Pokus o sestavení chronologie jednotlivých typů mincí Vladislava I. je 
, při bohatství ražeb tohoto panovníka úkol velmi odpovědný, zdánlivě, jak 
usuzoval Fiala, dokonce nemožný.185) Avšak při 'bližším průzkumu nálezů 
mincí, z metroilogických údaju a ze studia vnější stránky denárů můžeme. 
při sloučení těchto tří hledisek získat základnu, po níž lze dospět k dobrým' 
výsledkům. 

Při pojednání o mincovnictví Vladislava I. vyvstává hned s počátku 

185) F i a 1 a, Ceské denáry, J,. c., str. 353. Naše chronologie Vladislavových. ražeb, 
k niž dospíváme docela nezávisl:e, je, jako již v několika případech, blíže starým vý
sledkům Fialovým, ne:ž'nejnovějším Turwa1dovým, jehož .chronologické závěry neberou 
zřetel na svědectví nálezů a ,na m:etrologícké skutečnosti. Turnwalld pokládá·1Ul. české 
mince íražby,jež do Če.chnenáleží (F. XIV. 9,XIV. 20, .XII. 14). Moravskou .prove
nienci těéhto mincí dokazuje nález rakvický. 
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úkol odlišit hiŽby prvého a druhého vládního údobí186
) tohoto pax:.0vníka. 

Rozsah . Vladislavova mincovnictví v letech .;10~-:-111~,st~novl nam ... po
měrně veJlice přesně ony nálezy, jež neobsahuJI IjlZeb ~or:ryo~;e II: z druheh? 
Íldobí jeho vládyt. j. z let 1118-1120, avsak pnnase]l mmce Yladl
slavovy. Je to tudíž nález do~n,?m?krope~k~ I~ a nález čáslavský (mz ta;
bulku, nálezovQ!i(,) přil. č. I.) Jez naspOUCU]I, ze v l:tech 1109....,..1118 raZIl 
Vladislav I. asi 12 typů denárů, Jsou to typy FIala XV. 5-9, 12,17, 

19-23. .. v v. t· ·hl' '" li·· 
Nejstarší je skupina F. XV. 6_9.187

) Ty~o ctJ.'l'lyPy :t;l0.,l, uyc ?:n 
pokládat za jednu velkou emisi, neboť po ~trance lk9nografl~k~ Jsouvza~ 
jémně t:,zce. příb~~né, ~ak 1.íCfiÍ, t~k~u:~n.l strap:y techto mmc;.:.;a s~be 
obrazove navazuJI. Avsak Je meZI mmI. 1 ~o,:vlslos~ me~ro.loglCka. JSQu. 
ve skutečnosti nehomogenními metrologlCkymI skup:namI Jednoho . typu .. 
Po této stránce úplně navazují na Svatoplukovy razby typu lL-V. (F. 
XII. 17~21) a tato souvislost je jistě dokladem jejich stáří. 

J. Typ (F. XV. 6) 

(Tab. 11.) obr. Č. 43). 

Líc: V perl. kroužku jezdec na .koni vlevo cválající boda kopím muže, léži'cího pod 
kooěm s hlavou p(}d předními kopyty koně, 

Rub: V perl. kroužku poprsí zpříma s křížkem v pravici II s leviJcí poidvižéťíou 
k žehnání. 

10 k. (17 mm)~,802 g ~ 700/1000. 

Z hřivnys:tříbra O váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo vybíjeno 342 
kusů těchto mincí a zisk knížete Z ražby čin1l: 71 Y2 %. 

II. Typ (F. XV. 8) 
(Tab. II.) obr. č. 44), 

Líc: Jako u ;typo. 1., .avšak ležící muž I?á hlavičku ~ ~adních kopyt koně. 
Rub: V perl. kroužku ·poprsí v]ie<Vo s křIžkem v praVIcI. . ' 

4k. (17 mm) 0,680 g 555/1000. 

Z hřivny stNbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo vybíjer;g 509 
kusl1 mincí tohoto typu a zisk knížete z ražby činil 154Y2%. 

Líc: Jako rub uty:pu II. 
Rub: Jako líc u typu I, 

III. Typ (F. XV. 7) 

3 k. (16 mm) 0,655 g - 430/1000, . 

. 186) Při pojeunání o mincovnictví Vladislava I. uvádím toliko Jlrvé ~111~-111~) 
a druhé (1118-1120-1125) údobí Vladislavovy vlády. Jsem si pnroze?e věU?m, z~ 
historicky správnější bylo by děJJit vládu Vladislavovu ~elkem na včtyrl úd~bl, t. .J. 
1109, 1110-1118.(1118~1120), 1120-1125. Jelikož Vladlslavo,:y razby nemají znak~; 
jež by charakterisovaly ve skutečnosti třikráte přerušenou VladiSlavovu vládu, ~ozlišuJl 
na nich toliko dvě vládní údobí, jež odděluji od sebe roke~ ,111~, kdy: V~adlsl~v ~. 
v2iďal se dobrovolně trťmu ve prospěch Bořívoje II. Podobne I mmC0Vl'l:lCtvl Boří~oJe 
II dělím jen na dvě údobí v pouze dvou vládních údobích, neboť čtrnlfuct~enní BořlVO
jo~o panování na přelomu r. 1109-1110 nemělo vlivu na vývoj č~~ké~o minco,vnictvi. 

187) Tento názor je ve shodě s Fialovou i Turnwaldovou chronologll razeb VladIslava I. 
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Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo vybíjeno 681 
kusů mincí tohoto typu a zisk knížete z ražby činil 240Y2 0/0'. 

Lk: Jako u typu II. 

IV. Typ (F. XV. 9) 
(Tab. 1I.) obr. č, 45 J. 

Rub: Joodec na koni vlevo cválající, za zády jezdce se vznáší malá. příkrčená posta
vička. 

4 k. (15 mm) 0,403 g - 240/1000, 

Z hřl vnystříbra O váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 1984 de
nárů tohoto typu a zisk knížete z ražby činil. 892%. 

. IYIladší sk:xpinu předstaVUje typ F. XV. 22 a 23. Oba typy, jež jsou 
Sl IkonografICky lícem i rubem velmi blízké, sestávají rovněž z metrolo
gicky nesourodých emiSÍ, jak můžeme zjistit z vah jednotlivých mincí 
obou Itypů (srvn. str. 132). Přikročit k jejich přesnějšímu rozdělení na 
me~rologické skupiny nebylo však pro nedostatek studijního materiálu 
mozno. Metrologicky má typ F. XV. 22 a 23 souvislost s předchozími 
Vladislavovými typy a tím současně i s typy Svatoplukovými a tuto 
okolnost nutno považovat za rozhodujíd důkaz správnosti našeho po
stupu, umísťujeme-li tento typ na počátek Vladislavovy ražby. 

V. Typ(F. XV. 23) 
(Tab. lI.) obr. c. 46). 

Líc; V perLkroužku poprsí zpříma. s praporc.em v pravÍci a štítem 'V levicí.· 
Rub; V perl. kroužku poprsf muže s plnovousem, se sepjatýma, rukama, v profilu 

vpravo. 

Sk. (15,5 mm) 0,754 g ~ 725/1000. 

Z hřivny stHbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo vybíjeno 350 
mincí tohoto typu a zisk knížete z ražby činil 75%. 

VI. Typ (F. XV .. 22) 
(Tab. ll.J obr. č. 47). 

. Líc: V per!. kroužku poprsí zpříma s pozdviženým mečem v pravici a štítem v levici. 
Rub: V perL krou~ku poprsímuže '8 plnovousem, se sepjatýma rUkáma, v.profilu vlevo. 

12 k.· (15,5 mm) 0,495 g 720/1000. . 

Z o hři:vn~ stříbra o váze ~10 g a jakosti 960/1000 bylo vybíjeno 539 
kusu mmCI tohoto typu a ztsk knížete z jeho ražby činil 169Y2%. 

. Dva právě popsané typy můžeme pokládat za poslední ukázky mětrolo
·gicky nesourodých typů mincí. Ještě_na,. obouiěchto tYP~m.shledáváme 
.íI!la§:k:Y, jež měly sloužit k snadnému rozpoznání hodnotnějŠích emisí ůd 
me~ěhodnotných. Od této doby zanikají podle všech okolností typy metro
IOgI~~y ~ehomo&:e~í. I ~dyž·u některých dalších typů denárú Vladislava 

. I.zJ:~ťuJeme, T ve~uJeme"h pozo::n<:.st 'přehledům vah jednotlivých mincí, 
prudSl valiove prechody,· zabranuJe nedostatek materiálu vhodného pro 

7 
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studium, abychom z nich vyvodili přesnější závěry: Jisto je, že počínaje 
VII. typem denárů Vladi:slava I. mizí z mincí do té doby takřka soustavně 
uplatňované značky emisí '8; okolnost, že sprá~a knížecí mince upustila od 
evidenční pomůcky, jež jí umožňovala rozpDznávat jakost vydaných emisí, 
znamená důležité změny v měnové 'politice vůbec, změny, o nichž ještě 
blíže pojednám. ' ( 

K typu F. X. 23, t. j. k V. typu má vahou, ale i velikostí stří:žku 
a fabrikou velmi blízko typ F. XV. 21. zařazení tohoto typu do počátků 
Vladislavova mincovnictvi vedla mne rovněž i okolnost, že s motivem na 
této minci setkáváme se na současných mincích bavorskýchzhodousic-

21 22 

Z porovnání obou obrázku, z nichž č.· 21 je denár Vladisla;va I. typu F XV. 21 a 
č. 22 bavorský "polo brakteát" typu Kasing. XIV., jasně vysvítá nezávislost českých 
řezaču želez 12. stoleti na současném mincovním glyptickém umění cizím. Obraz 
bojovníka se lvem na českém denáru daleko předčí ušlechtilostí kresby týž motiv 

!IlJa minci našich bavorských sousedťt, Zvětšeno 2 : 1. 

kého nálezu (viz obr. v textu Č. 21 ,a 22). Hodousickým nálezem je, jak 
ostatně ještě ukážeme, stáří bavorských "polobrakteátů" datováno před 
r. 1122. Jak vy:sví<táz porovnání obr. v textu Č. 21 8,ě. 1JS' je motiv- bojov
níka se lvem proveden na české minci daleko ušlechtileji než .na minci 
bavorské, je proto původnějši a tím i starší. 

V I I. Typ (F. XV. 2 1) 

(Tab. II. obr. Č. 48). 

Lic: V perl. kroužku bojovník S mečem a štítem zápolí se lvem. 
Rub: V perl. kroužku poprsí zpřima 's ,knihou v pravici a křížkem v levici. 

7 k. (16 mm) 0,733 g - 720/1000, 

Z hřivny stříbra O váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 364 kusů 
mincí tohoto typu a zisk knížete z ražby činil 82%. 

Do prvého· údobí vlády Vladislava I. v Čechách můžeme pak podle svě
dectví nálezu čáslavského umístit celou skupinu typů F. ~yI. 12, 17, 19 
a 20, vyznačujících se podobností technického provedenL, kterou Fiaila, 
jenž dobu ukrytí nálezu čáslavského do země mylně kladl do dvacátých 
let 12.' století, datoval do let po r. 1118. Avšak složení nálezu č~lav
ského, v němž vedle I\a:ž:eb Břetislava II. 'a Bořivoje II. z údobí vlády 
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nev~~kytlys,e. Bořivojovy denáry Zv let lns:-c.1120 jasně nasvědčuje, že ná
lez easlavsky byl ukryt do zeme pred r. P,roto můžeme usuzovat 
že vše,chny YI~d~s~~vov~ minc~ v tomto nálezu vznikly před tímto rokem: 
Jak na~ udava JeJIch vah a a Jakost, byl jejich chronologický sled pravdě
podobne tento: . 

VIII. Typ (F. XV. 20) 
(Tab. II .. obr. č,49). 

Líc: ~~il~'Sí 21příma, s hlavou krytou kloboukem, drží v pravici praporec, 'levici kryje 

Rub: Poprsí zpříma na cimbuří mezi dvěma věžemi' v pravicí drží křížek, levici má 
pozdviženu k žéhnání. ' 
6 kusu (17,5 mm)· 0,779 g ...... 720/1000 . 

. Z. ~řivny. stříbra o :ráze 2~g ga jakosti 960 jlOOObylo . raženo 343 kusů 
mmCI tohoto typu a ZIsk kmzetez ražby činil 71Y2%. . 

IX. Typ XV. 12) 
(Tab. ll. obr. Č. 50). 

kroužku poprsí zpříma, s pozdviženýma rukama, nad hlavou dvě hvěz· 

'nř'f>(lYYlPtkrOužku jezdec na koni vpravo jedoucí drží v pozdvižené pravici kulatý 

5 k. (17,5 mm) 0,786 g ~ 680/1000. 

.Z ~řivny stříbra o ~áze 210ga jakosti 960jl000bylo raženo 358 kUBŮ 
mmCI tohoto typu a zIsk ·knížetez ražby činil 79%. 

X. Typ XV. 17) 
(Tab. ll. obr. Č. 51). 

Líc: V,perl. kroužku postava na stolci s pozdviženou pravicí drží v levi-ci meč' 
m 'se sklání menší po,stavička. ' 

před 

Rub: V perI. kroužku poprsí zpříma s kopím v pravicí a knihou v levíci. 

15 kusťt (16,5 mm) 0,770 g 613/1000*. 

,Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 407 kusů 
mmcí tohoto typu a zisk knížete z ražby činh 103Y2%. 

XI. Typ (F. XV. 19) 
(T,ab. II. obr. Č. 5~). 

Líc: Po:prsi z'P~íma"~ meč~;n o ~amerw opřen:f'll1, levIci má krytu štítem. 
Rub: Dve poprsl zpnma pndržuJl mezi sebou kližek. ' 

6 kusťt (i7 mm) 0,7).5 g 660/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 a jakosti 960/1000 bylo raženo 407 kusu 
mincí tohoto typu a zisk nUJL':'''''.''' Z ražby činil 103% %. . 

~uj n~or na drobu ukrytí nálezu čáslavského do země shoduje se plně se 
1 k o "! y m dB:tovanim doby jeho zakopání. Smolík ZDl'aC!fWll.V>l1 čáslavský ná-

. Fl. a I ~ v Ceských denárech (str. 186) praCOVal na Smolíkova popisu. 
Jepubhkovan v Pam. arch. XI. str. 101 n. ' 
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.. Ze svědectví nálezu dolnomokropeského III. (viz tabulku nálezovou) přU. 
Č. 1.)) jenž.celý sestával jen ze tří typů denárů Vladislava I. a obsahoV'al 
vedle 400 kusů mincí typu F. XV. 17a 60 mincí typu F. XV. 19 rovněž 
.200 mincí typu F. XV. 18, nutno vyvozovat, Žy typ F. XV. 18, třeba 
že jej nenacházíme mezi mincemi nálezu čáslavského; také náleží do prvého 
údobí Vladislavovy vlády. Nález čáslavský byl ukryt do země snad dříve, 
než byl typ F. XV. 18ražen. 

X I I; Typ (F. XV. 18) 
(Tab. II. obr. č. 53). 

Líc: V kroužku kníže s mečem přes klín polOženým mezi dvěma postavami. 
Rub: Poprsí zpříma v perli:čkovitém kroužku, s praporcem v pravici a klasem v levici. 

13 k. (17 mm) 0,642 g 288/1000*. 

Z hřIvny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 1038 kusů 
mincí tohoto typu a zisk knížete z ra~byčinil 419%. 

Takový je tudíž obra:z mincovnictví v 1. 1109-1118 ve světle dosavadních 
studijních možností. Je přirozené, že toto sestavení Vladislavových ražeb 
nečiní si nároku na konečnou platnost. Každý\ příští nález denárů Vladi
slava ·1. můžé vhést podstatné změny do chronologie ražeb tohoto pa
novníka. 

XIV. 

Mincovnictví druhého vládního údobí Bořivoje II. 

(1118-1120) 

Nálezy mincí) jež stanoví rOZ$:ah Bořivoj.ov.a, mincovnictví v I. 1118-1120. 
Razil ~piit-Íy.ldLrnincí. Popis typů ,a výpočet zisků z mžbY.. Oelkový ráz 
minoovnictví Bořivoje II. za jeho druhé vlády. 

Tytéž nálezy, jež nám přesně stanovily rozsah mi:ncování Bořivoje 
II. v prvém údobí jeho vlády v Čechách ;( srvn. str. 81 n.) mají význam 
pro zjištění ražeb, jež náleží do jeho druhého vládního údobí. Neboť 
veškeré typy Bořivojových mincí, jež se v těchto nálezech nevyskytly, 
nutnozařa:dit mezi leta 1118-1120. V těchto letech razil tudíž Bořivoj 
II. pět 'typu denárů, jež známe z nálezu senického, hodousického, němčic
kého, kouři:rhského a litoměřického .( viz tabuZku nálezovou příl. Č. I.)) 
a které podle Fialy označujeme jako F. XI. Tři z těchto typů a to 
F. XI. 5, 7 a 8 vynikají velkým průměrem střížku (17-18% mm) a 
o těchto soudím, že jsou starší než zbývající dva typy F. XI: 4 a 6, jejichž 
průměr měří 15%-16% mm. Nasvědčuje tomu nález senický,zakopaný 
do země hěkdy záhy po roce 1118,. kde typy F. XI. 6 a F. XI. 4 byly 
mezi ražbami Bořivoje II. 'zastoupeny největším počtem nálezových kusů. 
Rovnežnález kouřimský, v němž se v 18 kusech vyskytl z Bořivojových 
ražeb to1iko typ F. XI. 6 svědčí, že tento typ je pravděpodobně nej
mladší.189) 

. 189) ISrovnej. také: Tur n w a I d, Oprava v řazení denárfi Bořivoje 'II. CSběr~telské 
zprávy· V. c 1950, Č. 6"""-7, 'str. 89 n.) 

/ 
i 
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Podle svědectví nálezů mincí a podle metrologických údajů můžeme 
mezi ražby Bořivoje II, v Iletech 1118-1120 zařadit tyto typy: 

VI. Typ (F. XI. 7) 

(Tab. Il, obr. č. 54), 

Líc: V per.I.. kroužku panovník na trůně s mečem v praviCi a kop1m s pta"'cH'ce 
v leVICI. .J:' m 

Rub: V~erl. ~r.oužv~u .?o.l()ivi~ní postavy dvou mužů. Pravá drží v pravici pozdviženi 
mee, leVllcl pndrzuJe križek, postava vlevo drží v levici berlu. 

1 k. (18,5 mm) 0,780 g - 650/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 by10 raženo 378 mincí 
tohoto typU: a zisk knížete z ražby činil 84%. 

VII. Typ (F. XI. 5) 

(T,ab. II. obr. Č. 55). 

Líc: yperl. krouž~~ pO'stava na trnněZipřima, s praporcem v pravici a říšským 
. Jablkem v le.vlcl. Vle,:o muž s yozdviženým mečem v pravicí. 

Rub. V. 1?er!.kx:ouzkU poprsl s krátkym plnovousem zpřima, s říšským jablkem v pra
VlCI a kmhou v levici. 

6 k. (17 mm) O,757g 640/1000. 

.Z ~řivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 396 kusU. 
minCI tohoto typu a zisk knížete z ražby činil 98%. 

VIII. Typ(F. XI. 8) 

(Tab. III. obr. č. 56). 

Líc: VpeJ:'ll. kroužku jezdec s kopím a praporcem na koni do prava cválajícím 
Rub: V per!., k;:oužku .l?opr~i~p~íma se svatozáři kolem hlavy, s levici pozdviŽenou 

k zehnam. PraVICI phdrzuJe na prsou knihu. 

3 k. (18 mm) 0,793 g - 520/1000. 

.Z ~řivny stří~~a O váze
v 

210 g a ja:kosti 960/1000 bylo raženo 465 kusu 
mmCI a 'Zisk kn~zete z razby činiJ 132%%. 

IX. Typ (F. XI. 4) 

(Tab. III. obr. č. 57). 

Líc: . V per!. krouž,ku jezdec. na .kon~ vpravokráčejícim drží v pravici sokola. 
Rub. V 'pe:!.. krouzku poprsl bOJoVlllka v profilu vlevo s kopíin v praviCi a štítem 

v levlCl. . 

6 kusů. (17 mm) 0,761 g - 550/1000 . 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 459 kusů 
mincí tohoto typu a zisk knížete z ražbyčini11121jz %. 
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X. Typ (F. XI. 6) 
(Tab. III. obr.č. 58). 

Líc: V perl. kroužku po.prsi s přHbou zpříma, orámované čtyřlaločným pásem, vpra-
vo 'Vedle poprsí praporec, vlevo křížek. . 

Rub: V perlo kroužku anděl pozdvihuje· malou postavičku. 
13 k. (16 mm) 0,77·1 g - 514/1000*. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 
mincí a zisk ,knížete z ražby činil 141%. 

bylo raženo 482, kusů 

, 

Na mincích Bořivoje II. z let nezjistíme již žádných stop 
po systému metrologicky nesourodých skupin mincí jednoho a téhož typu. 
V těchto letech razí se již výhradně metrologicky homogenní typy mincí 
s pravidelným vahovým variačním rozpětím. 

XV. 

M í n c o v nic t v i d r u h é h o ú dob í v 1 á d Y V I a d i s 1 a v a I. 

(1118) (l1Z0-1125) 

Kon,tinuíta mezi mincovnictvím prvého ,a clruMho vládního údobí VI,a
dislava 1. Popis typů) ná;lezové, metroLogické a ikonografické odůvodnění 
jejich cMonologického Zlařazení a výpočet užitktt knížete z ražby. O ty
pech, jež nepovažuji za denáry VladislaVia J. St,Q!fwvení doby, v níž byl 
ttkryt nález hodousický do země. 

Podle vnějšího rázu minCÍ a podle jejich metrologických souv~lostí 
s.denáry Bořivoje II. z jeho druhého vládního údobí usuzujeme, že Vla
disJ.av I. razil rovněž v letech 1118--1120, t. j.pod ústřední vládou 
voje II. vlastní minci. Podržel-li si, postoupiv dobrovol~ě, vlá:du Bořivojovi, 
i nadále mincovní právo, nedošlo tudíž prakticky k 'přerušení kontinuity 
mezi mincovnictvím jeho prvého a druhého vl.ádního údobí a jeho mince 
z let měly by aspoň s po~átku nést charakter denárů z před-
chozích let.190

) 
Jako poslední ražby Vlladislava I.z let 1109-1118 umístili jsme skupinu 

mincí typů F. XV. 12, 17, 19 a neboť tyto typy byly zastoupeny v 
lezu čáslavském, jenž byl ukryt do země před r. 1118. Vskutku se k těmto 
tyPům po vnější8ťránce velmi úzce pojí denáry typu F. XV. 16, s nimiž 
jsme se nesetkali v nálezu čáslavském, jež však přinesl v množství 16 kusů 
nález senický, zakopaný·po roce 1118. Mince typu F. XV. 16 tudíž moŽil1o 
pokládat za nejstarší Vladislavovy denáry z let 1118-1120. Jestliže však 
po vnější stránce, t. j. velikostí střížku a fabrikou představují denáry ;bo
hoto typu kontinuitu s mincemi z předchozích údobí, nelze totéž tvrdit 
o jejich souvislostech metrologických. Typ F. XV. 16 je jakostí vůbec 
nejlepší'ze všech typů Vladislava I. a to jak z údobí prvé, tak druhé vlá
dy. Tento zjev musíme vysvětlit takovým zpusobem,že změny na knížecím 
stolcí r. 1118 odrážejí se i v podstatných proměnách celkového charakteru 

mincovnictví. 

190) Fl a l'a (České denáry, 1. C., str. 353) rovněž nepochybuje, že Vladislav 1. razil 
v .}etech 1118--1120, pod ústřední vládou Bořivoje II., vlastní minci. 
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TU9Íž ~~ pr,:o~ ražbu
o 

Vladisiava T. v letech 1118-1120 pokl' ď ' 
vaZUJIce clslovamm typu na prvé vládní údobí tohoto panovník: ame, na-

XIII. Ty P (F. XV. 16) 
(Tab. III. obr. č. 59). 

Líc: V perl. kroužku po'prsí vpravo s mečem o ramen v, 
Rub: V per1. kroužku na obloukovitém stoIci ? oprenym~ se levicí o štít. postava zprima s mecem v pravici opírá 

5 k. (17,5 mm) 0,821 g ~ 785/1000. 

mi~c~~J~It~tr:r:: z~!~\~~~eře ~ j:a~%~i čr!8/~g~. bylo raženo 298 kusů 

jeI~k ,násl.~dovalar:od~e svědectví nálezu senického skupina dvou typů 

velik~sf~~~~~!r:t~~t~9{ěc~t:~~:ft~~!e s~~~r: d~~~p~dnáB j~. zV.[ášrrtě 
typu VI -VIH (F XI 7 5 a 8) MO v.. arum orlVOJe . 
rovněž ~ezi--i~ta illS--'1120 TV l~tZel'9te Jl t~díž poměrně bezpečně umístit 

j. _eml o ypy JSou: 

XIV. Typ (F. XV. 15) 

(Tab. III. obr. Č. 60). 

Líc: Vpel'l<. kroužku Vévoda na trůně z ť . v 

Rub: V perl. kroužku postavy s~ VáClfv lma s mvec~mtV v pravici opírá se levicÍ. Q štít. .. a a sv. oJ echa zpříma. 
8 kusů (18 mm) 0,767 g ~ 740/1000. . 

Z hřivny střrbra o váze 210 g. . kť 960 I 

minCÍ a ~isk knižetez ražby činila 6~a%~s 1 ;1000 bylo raženo 338 kusů 

XV. Typ (F. XV. 14) 
(T,ab. III. obr. č. 61). 

Lk: V pcrl. kroužku poprsí bojovníka .s ko í . vici, otočené mírně vlevo. p m a praporcem v pravici a štítem v le-

Rub: V perl. kroužku dva andělé pozvedají postavu zpříma. 

3 k. (18 mm) 0,765 g 640/1000. 

.Z ~řivnr stříbra o váze 210 g a jakosti 960j1000bylo r Y 392 k· o 

mmCl a ZIsk knížete činil 96%. ,azeno ''usu 

Buď ještě mezi lety 1118-1120, spíše však již po r. 1120 vznikl denár 
typu F. XV. 13. Ikonograficky je sice tento tyP. příb '.d ~ c Y 
XV 12 16-20 z nichž' . Vtv. .. uzny enarum F 
údo:bí Vladisla~a I )8:e vde

l
' smu v umís.t}li ~ok~nce do prvého vládnÍh~ 

. ., avsa po esvedectvl nalezu mincí (tento t 
vyskytl se am v nálezučáslavs1kém ani senickém avšak vd . yp n;
lezech, ukrytých do země o '1 '. vz y Jen v na
hledat v době podstatně mtdv, roze 12~) nutno vzmk tohoto typu 
přil. č. J.). a Sl srovneJ k tomu tabulku nálezovou, 

fn) Nápadná je zvlášt v ik ' . '. . vojovým typem F, XI. 7 ~ onograflcká SOUVIslost Vladislavova typu F. XV. 15 s Boři-
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x V I. Typ (F. XV. 1 3) 
(Tab. III. obr. Č. 62). 

Uc: V perl. kroužku jezdec na koni ,vpravo cválajícím unáší, ženu. 
Rub: V perl. kroužku poprsí anděla zpříma, držíciho v rukou malou postavičku. 

8 k. (17 mm) 0,724 g 620/1000, 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 448 kusů 
mincí tohoto typu a zisk knížete z ražby činil .114%. 

S tímto typem mají podle svědectví nálezu z Dvora Schwarzenbergu 
a nálezu lmuřimského (viz tabulku nálezovouJ příl.\Č. J.) so:uvislo'st de:J;l'áry 
typu F. XV. 10' a 11, jež současně 'Celkovým rázem a malým 'Prům~re'ITl 
střížku navazují na poslední ražbu Bořivoje II. z let '1118~1120, na typ 
F, XI. 6. Oba typy, jež nejs.ou za:stoupenyani v nálezu čáslavském, ani 
senickém, . vznikly někdy záhy po roce :1120. 

XVII. Ty P (F. XV. 10) 
(Tab. III. obr. Č. 63). 

Líc: V pel1l.kroužku kníže na stolci v profilu vpravo, pravici podává osobě před ním 
stojíci,v levíci drží kopí s praporcem. 

Rub: V perl. kHlUžku prostovlasé poprsÍ vlevo pootočené se vz,tyčenými pažemi. 
8 k. (15 mm) g -- 497/1000. / 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 468 kusů 
mincí tohoto typu a zisk knížete z jeho ražby činil 134%. 

XVIII. Typ(F. XV. 11) 
(Tab. III. obr. Č. 64). 

Líc: Vperl. kroužku vlevo postava bojoV'nika, držícího V· pravíci kopí s praporcem, 
levici má krytu štítem; V'pmvo postavička ,zpříma, přidržuJ1cí kopL 

Rub: V perl. kroužku poprsí se svatozáří zpříma nad cimbuřím mezi dvěma věžem.i. 
6 k .. (15 mm) 0,723 g 450/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210g a jakosti 960/1000 bylo raženo 590. kusů 
mincí tohoto typu a zisk knížete z ražby činil 195%. 

Ze složení nálezu z Dvora Schwarzenbergu a nálezu kouřimského vy
svítá dále, že k předchozím dvěma typům úzce se pojí denáry F. XVI. 2 
a 3, jež můžeme oprávněně umístit jako další Vladi:slavlVvy ražby z let 
1120-C.1125~ 

XIX. Typ (F. XVI. 3) 
(Tf1'b. III. obr'. Č. 65). 

\ 

Líc: V per1. kroužku postava bojovníka vpravo s mečem v pravici a štítem v levici, 
ubíjející draka. 

Rub: Vperl.· kroužku poprsí ZIpříma v bráně. 
2 k.' (16,5 mm) 0,819 g 425/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo. 551 kusů 
mincí tohoto typu a zisk knížete z jeho ražby činil 175% %. 

I 
I 
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Xx. Typ (F. XVI. 2) 

(Tab. III. obr.č. 66). 

Líc: V perl. kroužku· jezdw na koni vlevo cválající, bojuje s útoi%cím lvem. 
Rub: Vperl..kroužku :poprsí zpříma v bráně. 

3 k. (16 mm) 0,715 g 450/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960 /1000 bylo raženo 597 kusů 
mincí a zisk knížete z ražby byl 198%%. 

Mezi lety 1120-1125, a to nejspíše již na samém sklonku vlády Vla
dislavaI. vznikla skupina denárů, ikonograficky i metrologicky podsta:tně 
odlišná od předchozích Vladislavových ražeb. Tuto skupinu tvoří typy 
F. XV. 5, 24, 25, 26, 27, jež jsou si velmi blízké vahou, jakostí i tech
nikouprovedení. Dobu jejich vzniku nám přibližně stanoví nález ve ště
pánské ulici a nález litoměřický, t. j. nálezy, jež oba byly ukryty do země 
již v době vlády Vladislava II. 

XXI. Typ (F. XV. 24) 

(T,ab. III. obr. Č. 67). 

Líc: V perl. kroužku vpravo bojovník s mečem v pravici 'zá:polí s medvědem. 

Rub: V hladkém kroužku dvě postavy, z nichž jedna drž! v pravíci kopí a v levici 
štít, druhá (vpravo) httl; sklánějí k sobě hhwy. 

6 k. (17,5 mm) {),785 g 290/1000. 

Z hřivny střÍ'bra o váze 210 g a jakosti'960/1000 bylo raženo 844 kusů 
mincí a zisk knÍ'žetez ražby činil 322%. 

XXII. Typ (F. XV. 25) 

(Tlab, III. obr. Č. 68). 

Líc: V per!: kroužku postava na trťmě v profilu vlevo, s pr3Jporcem vil!evici a po
wviženou pravící. 

Rub: V per!. kroužku poprsí vousatého muže v profilu vpravo se sepjatýma rukama, 
. nad nimiž se vznáší andělíček. V poli za hlavou křížek. 

8 k. (17 mm) 0,784 g 280/1000. 

Z hřivnystřibra O váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 874 kusú 
'mincí a zislk !knížete z raŽlby činil 337%. 

XXIII. Typ (F. XV. 26-27) 

(Tab, III. obr. Č. 69). 

Líc: V perl.krouŽiku panovník na trttnězpříma s praporcem v levici. Vpravo vedle 
<trůnu stojí postava muže s pozdviženou levicí. . 

Rub: V p~!1L kroužku poprsí prostovlasého muže v profilu vpravo se sepjatýma rU
kama. 

11 k. (17 mm) 0,750 g 280/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 915 kusů 
minci a zisk knížete z ražby činil 357% %. 
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XXIV. Typ (F~ XV. 5) 
(Tab. lIl. obr. Č. (0). 

Líc: V perl. kroužku jezdec, na koni vlevo cválajki, držící u boku kopí s praporcem. 
Rub: V perl. kroužlm poprsí vlevo s modelem kostelíka v pozdvižených r,ukou. 

8 k. (16 mm) 0,814 g 240/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 
mincí tohoto typu a zisk knížete z ražby 

bylo raženo 984 kusů 

Záhadou mezi těmito typy jsou pro mis denáry F. XV. 5. Jak ukazuje 
číselné označení Fialovo, zařadil Fiala tento typ na samý počátek Vlad1s1a
vova mincovnictví v Čechách, jako první ražbu jeho prvého vládního 
údobí. Vedla jej k tomu jednak ta okolnost, že typ F. XV. 5 vyskytl se 
v nálezu dolnomokropeském I., o němž nutno usuzova:t,že byl ukryt 
do země mezi lety 1109-1118, jednak ikonografická souvislost tohoto 
typu se Svatoplukovými denáry typu F. XII. 16. My však můžeme na zá
kladě poznatků, jež jsme během této práce získali, bezpečně odmítnout 
možnost,že by byla mince tohoto druhu mohla nalézt uplatněn~ v době, 
do níž ji položil Fiala. Ikonograficky i metrologicky hlásí se typ F. XV. 5 
nikoliv do počátků VJadislavova mincovníCivI;áVšiik přímo na jeho sklo
nek. To dokazuje i skutečnost, že s výjimkou dolnomokropeského ná
lezu I. nalézáme tento typ jen v nálezech ukrytých do země za vlády 
Vladislava II., t. j. po roce 1125 (srovnej tabulkt~ nálezovou) přU. Č. I.). 

R předchozí skupině typů se vahou a jakostí připojuje rovněž 

XXV. Typ (F. XV. 28) 
(Tab. III. obr. Č. (1). 

Llc: V perl. kroužku postava na trůně zpříma s praporcem v pravici a štítem 
v levici. 

Rub: Nad cimbuřim mezi dvěma věžemi poprsí zpříma s křížkem v pravici a po
zdviženou levicí. 
12 k.(17-18% mm) 0,751 g -280;1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 
mincí a zisk knížete z ražby činil 256%. 

bylo raženo 912 kusů 

O tomto typu, jenž má svůj nálezový podklad tolikq v nálezu lito
měřickém, však soudím, jeho příslušnost k ražbám Vladislava 1. je 
vzhledem k jeho celkovému pnějšímu rázu pochybná. Teprve další nálezy 
nám objasní, jde-H vskutku o typ Vladislava I. či snad Vladislava II. 

Nevalná jakost a hlavně výskyt v nálezu litoměřickém a nálezech v Pra
ze-okolí a v Praze ve Štěpánské uHci192

) opravňuje nás, abychom zařadili 
do posledních let vlády Vladislava I. rovněž 

XXVI. Typ (F. XVI. 1) 

(Tab. 111. obr.č: (2). 

Líc: V perlo kroužku jezdec na koni vpravo v ooji se dvěma nestvůrami. 
Rub: V perl. kroužku postava na trůně v profilu vlevo, před ni anděl s rozpjatými 

křídly. 

20 k. (18 mm) 0,691 g 260/1000. 

192) Viz abecední rejstřík nálezový, pří!. I. 
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Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 1070 kusů 
mincí a zisk knížete 'z ražby činil 435%. 

V souhlase s Fialovou chronologií193
) končím své sestavení Vladisla

vových mincí t. zv. úmrtním denárem Vladislava I. Podldadem pro' zařa
zení této mi:nce na sklonek Vladislavovy vlády je výskyt minCÍ tohoto 
typu v nálezu litoměřickém a v nálezu v Praze II., štěpánské uI,icL Ikon~
grafickou stránku této mince je nutno, podle' mého soudu vyklada:t pone
kud jinak než jejich předchŮ:dců. Zdá se, že výjimečně má zde obraz mince 
vztah k současným událostem u knížecího dvora. Na vznik mincovního 
obrazu u tohoto typu mohlo zapůsobit onemocnění či přímo úmrtí knížete. 

XXVII. Typ (F. XVI. 6) 
(Tab. III. obr. t. (3). 

Líc: V perl. kroužku vlevo postava na loži vzpíná ruce k andělu k ní přistupuj:ícímu. 
Rub: V perl. kroužku dvě postavy v řasnatém rouše zpříma, drží mezi sebou křížek 

o dlouhé žerdi. 
8 k. (16%-T7 mm) 0,733 g 290/1000. 

Z hřivny stříbra o váze 210 g a jakosti 960/1000 bylo raženo 902, kusů 
mincí a zisk knížete z ražby činil 351%. 

Typem XX\TII. uzavírám pojednání o mincovnictví Vladislava I. a sou
časně i úvahy o mincovnictví jednotlivých knížat vůbec. Přehled Vladi
slavovy ražby a jeho měnové politiky v. Čechách tak jak byl zde podán 
vyplynul ze stavu našich současných studijních možností. Příští badání, 
bude~li se moci opřít o další a to především nálezový materiá'l,přínese 
snad do Fialovy chronologie Vladislavových mincí další podstatné změ
ny.194) 

Jestliže jsme si ujasnili časový sled ražeb z prvého a druhého údobí 
vlády V,ladislava I., můžeme ve světle naznačené chronologie přistoupit 
k závěrečnému úkolu, kterým je stanovení doby ukrytí nálezu hodousic
kého do země. 
. hodousický byl zakopán těsně po r. 1120, t. j. na počá;tku druhého 
vládního údobí Vladislava I. Přesvědčují nás o tom nejmladší ražby to-
hoto nálezu - denáry Vladislava jejichž vznik na základě vý-
sledků, k nimž jsme v této dospěli, datovat jednak k r. 1118 
(sem náleží typ XI!., t. j. 18), jednak mezi leta . (sem 
náleží typ XIV., t. j. F. XV. a jednak těsně po r. 1120 (sem náleží 
typ XVII., F. XV. 10). Složení hodousického nálezu je však pozoruhodné. 

193) F i a I a, České denáry, 1. c., str, 363, č. 1586. 
194) Ze sestaveni ražeb Vladislava 1., tak jak je podáno na XV. a XVI. tabulce 

F i a lov a díla, vypustil jsem celkem, dva typy denárů a~ to F XVI. 4 a 5. O typu 
F XVI. 4, který zn1ifřle-ználezu vilě"iúovského '(F_ i~a I a, Ceské L ~c., str. 194, 
nal. 128) a z nálezu neustupovského (J e č n ý, NCCsI. II., str. 129 soudím, že je 
typem minc;í Vladislava II. Tuto domněnku, kterou vyslovil pojednávaje 
o tomto typu (F i a] a, České denáry, L c., str. 362, Č. 1585) neustupovského 
nálezu :plně potvrdilo. Rovněž jakost tohoto typu - 180/1000 kterou nám prozradila 
přesná analytická zkouška mincovního kovu, klade mince typu F XVI. 4 do let vlády 
Vladislava II.- O typu F XVI. 5, jehož nal<eziště neznáme, soudím, že náleží spíše 
mezi ražby moraV'ské. PřesV'ědčuje mne o tom fa;brika tohoto typu, jež se shoduje 
s fabrikou moravských minci typu F XV. 4. 
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J~l.~k?ž jeho ;:ěžištěspočívá v ražbách z let 1100-1109, t. 'j. nejhoj
neJI JSou v nalezu 'zastoupeny ražby Bořivo3e II. z jeho. prvého vládního 
údobí. a mince Svatopluka, zdáto by se, že ukrytí nálezu do země nutno 
POlOŽIt do doby starší. Avšak ražby Bořivoje II. z let '1118-1120, jíchž 
nález hodousický přinesl, s výjimkou jediného typu kompletní řadu činí 
d~toyá?í ukrytí nálezu do země k r. 1120 nepochybným. Nevysv~Uena 
zusta:va otázka, proč v nálezu chybí takřka veškeré mince Vladislava 
I. z ]ehp prvého vládního údobí. Snad tuto okolnost způsobila renovace 
pe~ěz, .snad pouhá náhoda. Mohli bychom vyslovit několik hypothes k vy
sv~t1~?í, tohoto zvláštního zjevu, avšak žádná by nebyla dokonale pře-
svedclva. ' 

Datujeme-li ukrytí nálezu hodousického do země těsně po r. 1120 získá- ' 
váme tím důležitý 'časový mezník pro stanovení stáří cizozemské příměsi 
ky hodousic~ému nálezu němých bavorských "polobrakteátů". Skupinu 
techto "kasmgských" ražeb kladli bavorští badatelé mezi leta 1126--1138 
a ,přičítal~ .ji vévod.ovi, JiX;dřichu pyš.nému.195) I kdrbychom upustili od 
vykladu, ze ~OdOUSICky naJlez byl maJetkem. bavorskeho obchodníka, jenž 
s~ vracel z'<?~ch . domů,a vzhledem k mimořádně položenému místu 
nalezu USOUdIlI, bavorské mince mohou být i nejmladšími ražbami ná
lezu, yřececelkové složení hodousického nálezu datuje vznik "kasingské" 
skupmy do doby m'ladší než mezi leta 1126-1138. 

Tak přispí:rá nález hodousický k určení stáří "němých" bavor~kých 
"pol?br~kteat~l". Bylpby vcelku zbytečné, abych zde blíže rozbíral ikono
gra~lCke sOUVIslos.ti těchto, jihoněmeckých mincí se současnými českými 
d~~ary, r;ebot: r.,?zsah této práce by mě nedovolil, abych po' této stránce 
pr:ne~l VIce, nez po~al G. Skalský ve své cenné 'studii: "České mince a 
peceb (1. c.)", na mž v této souvislosti upozorňuji. 

XVI. 

Závěr. 

Tři fáze vývoje českého mincovnictví a měnové politiky' .českých panov
níků v letech . .1050-1125. P1'vá fáze v letech 1050-1086. Druhá fáze 
v letech 1090-1110. Význa"h' metrologicky nesourodých skupin lItincí. 
Renov'ace peněz. Třetí fáze v Zetech 1110-Ll25. Otázka nástuptt peněž~ 
ního hospodářství v našich zentích. Přtechodný st'Upeh mezi fází naturál~ 
ního ,a peněžního hospodářství je stupeň naturální směny' za přímého ,a 
nepřímého prostřednictví peněz. Jeho nástup v našich zemích-je spojen 
se zara~~ní~,prvých českých "mincí. ~1?r~va Ib~ahima ibn. J,a,?uba o .pla
tech v satecC1.ch. Rozmach razbydenaru Jako dusledek ter'ttonSlace mtnce. 
Mince nebyly výsadou jen bohatých. Přibližný výpočet množství oběživa 
v Kosmově době. 

V předchozích kapitolách pojednali jsme o mincovnictví 'českých· knížat 
v letech 1050'-1125, stanovili jsme ražby, jež můžeme bezpečně do -Čech 
mezi tato leta umístit a opravili jsme, nebo naopak jsme podepřeli na zá
):I:laděnových nálezových a metrologických poznatků Fialův chronologický 
sled ražeb jednotlivých panovníku. Hlavně jsmé se však pokusUi na zá-· 

1.95) H, Bu c·.h e na u, Bayeri\Sche MUnzen der Welfenzeit (Versammlung vom 19. 4. 
1909 der BNG), B1iitter flir Mtinzfreunde XII. (1909-1911), str. 4199. . 
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kladě hřivny o váze 210 g, její předpokládané jakosti 960/1000 a min
covního čísla 200 kusů vypočítat 'zisk knížat z ražby jednotlivých typů 
mincí. Abychom splnili úkol, který jsme si hned na počátku určili, t. j. 
vytvořili pokud možno dokonalý obraz politiky 'českých knížat 
Kosmova věku, zbývá nám shrnout dosažené výsledky v krátkou synthesu. 

Z našich zkoumání nám především vyplynulo poznání, že mincovnictví 
a měnová 'politika, českých knÍŽat procházejí v letech 1050-1125 třemi 
odlišnými vývojovými fá;zemi. 

1. f á z e trvá od r. 1050 až asi do r. 1086, t. j. od měnové reformy' 
Břetislava J. až přibližně do roku, kdy Vratislav II. získal pro svou osobu 
královskou korunu. V těchto ~etech, jak jsme již dříve povědělí, má do- . 
sud český stát podBna obchodu v Pobaltías českými denáry Břetislava 
1., Spytihněva H. a Vraitislava II. setkáváme se v nálezech z velmi vzdá-
~léÍly:ch oblastí Evropy. Okolnost, že česká mince je dosud platidlem na 
zahraničních trzích má vliv na celkový charakter českého mincovnictví 
této doby, jež i po měnové reformě Břetislava J. navázalo na předchozí 
stav. Jak vysvítá z obr. Č. 23) jenž ve formě sloupkového diagramu shrnuje 
naše výpočty o zhoršování mince v letech 1050-1086, za vlády Břeti
slava J., Spytihněva II. a Vratislava TI. stoupal zi.sk knížat z ražby jen' 
zvolna a v celku pravidelně. Podle všech oko'l:ností bylo tomu tak ,že para
lelně s poklesem českého podílu na zahraničním obchodu, ra'zila kní- • 
žata z hřivny čistého stříbra stále více a více mincí nad pevně stano
vený počet 200 kusů, využívajíc tak zisku plynoucího z mincovního re
gálu ke krytí snižujících se důchodů z obchodu se zahraničím. Do tohoto 
stavu přichází dúležitá :změna někdy záhy po roce 1086, kdy Vratislav II. 
s vydán~m svého posledníb,o" t. zv. královského typu denárů ,(typ IX., 
F. IX. 10), náhle zvýšil svuj užitekz~ ražby ze 70-90% na 167 až' 
233%%, docíliv této překvapující výše prudkým snížením jakosti a stří- . 
že nově vydaných denáru. (Srovnej poslední sloupek na obr. Č. 23 'se 
sloupky 'předchozími.) 

Toto pronikavé zvýšení a tím i znehodnocení mincovního čísla na konci 
vlády Vratislava II. má pro daJlší vývoj ,českého mincovnictví zásadní vý
znam. Neboť poslední typ mincí Vratislava II. nejen že neúměrně uspíšil 
úpadek vnitřní hodnoty české mince, ale zároveň vnesl do české mincovní 
soustavy úplně nový prvek, na který navázalo i mincovnictví Vratisla
vových nástupců. Pod tímtO' novým prvkem mám na mysli ony metrolo-

c gicky nesourodé skupiny mincí jednoho a téhož typu, zám.ěrně..oz;nl1čované 
)'.n.ějšímiznaky pro snadné r02Jpoznání hodnotnějších emisí od ll:Hfněhod
notných,které jsme mohli poprvé přesně od sebe oďlišit právě u Vrati
slavova typu IX. a jež jsme pak zjistili na mincích všech dalších knížaJt 
jež vládla v posledním desetiletí 11. století a v prvém desetiletí 12. stol~tí: 
TU9-íž l!řibližně po ~obu 20 let, asi mezi lety 1090-1110, jsou raženy 
v Cechach metrologIcky nesourodé typy mincí, jež tvoří pozoruhodnou a 
možno říci jedinečnou mincovní soustavl.l,s jakou se podle mých vědo
mostí jinde v Evropě v této době nesetkáváme. Právem tudíž mUžeme 
vývoj . českého mincovnictví v letech charakterisovat jako 
druhou vývojovou f á z i českého mincovnictví od doby měnové 
reformy Břetislava;r. Sloupkový diagram na ob1'.č. 124 podává jednak 
formou grafického znázornění systém metrologicky nesourodých mincí 
v letech 1090-1110, jednak představuje 'Synthesu našich. výpočtu zisku 
knížat z ražby jednotlivých emisí. 

V souvislosti s pojednáním o mincovnictví Vratislava II. a Břetislava 
. II. zmínil jsem se již o pohnutkách, jež vedly ke vzniku metrologicky ne-
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, sourodých typů mincí i o důvodech, které nutily správu knížecí mince, 
ruby jakost jednotlivých emisí označovala na mincích vnějšími znaky. 

Víme tudíž, že kvalitou odlišné mince jednoho a téhož typu nevznikly 
proto, aby usnaJdřwvaly směnu, aby při 'platebním styku existovaly vedle 
denárů i jejich díly, ale aby odstupňovaná kvalita minCÍ byla lidu 
skryta. Víme rovněž, že vnější odlišovaCÍ znaky jednotlivých mincí byly' 
jen vnitřní pomůckou správy knížecÍ jež jí umožňovaly evidenci 
O jakosti vydaných denárů. Je nám také již známo, že této evidence 
bylo správě mince třeba jednak k obraně prati zpětným škodlivým účin-' 
kůmznehodnocené mince, jednak při 'IliIrčitých platebních styCÍch, k nimž 
bylo nutno použít hodnotnějších denárů (styk s cizinou). Naznačili jsme 
již také, že v pozadí metrologicky nesourodých typů stojí především jako, 
lrlavnípříčina jejich vydávání renovace peněz. Za prudkým snížením ja-' 
kósti a stříže u posledních typů mincí Vra;tis'1ava JI. nutno předpokládat 
obnovení mince, které knfžeti př'ineslo velké zisky. Avšak pokusme se, 
v této souvislosti učinit si konkretní obrázek, jakým způsobem renovace 

, peněz probíhala. 
Doposud jsme se vždy domnívali, že renovace peněz, na niž si stěžuje 

Kosmas, byla aktem násilným. Soudili jsme, že postup při obnovení min
ce :byI zhruba takový: Kníže, ,jenž vydal nové mince, násilím donutil lid, 
aby starší a hodnotnějšf denáry směnil za mince nové a méněhodnotné. 
Staré mince prohlásil kníže nebernými a pod přísnými tresty zakazoval 
jejich užívání,196) koncepci však neodpovídá svědectví nálezů, jež ob
vykle přinášejí řadu typů mincí a to i několika panovníků současně (srov
nej na př. nález hodousický). Soudím, že renovace peněz nebyla ani tak 
aktem násilným, jako spíše manipulací chytráckou, podvodnou a do jisté 
míry psycho1logickou. Obnovení mince probíhalo cestou mírnou, řekl bych 
i zdánlivě dobrovolnou a tato cesta přinášela knížeti větší užitek, než 
kdyby byla zvolena jakákoli forma násilí. Neboť podle všech okolností 
nebylo knížeti třeba, aby se ,činil neoblíbeným v očích lidu tím, že by 
donucova'l násilnými prostředky k výměně mincí, když stači1ozvolit vhod
nou formu a lidé mu nosili mince k výměně sami a rádi. 

Když Vratislav TI. dal někdy po r. l086razit po vnitřní stránce vysoce 
znehodnocený "královský" typ svých denárů, přistoupil při této příležitosti 
Po.prvé k renovaci peněz. A jistě nemusil, čekat dlouho na úspěch výměny 
platidel, jestliže dal tehdy vyhlásit, že bude vyměňovat staré mince za 

c nové denáry a to tak, že z a tři staré denáry bude dávat čt y ř i 
mince nové. Zájemců o. takovou výměnu nalezl pravděpodobně dosti, ne-
boť majitelé denárů nejen chtěli mít nové "královské" mince, ale .měli· 
před sebou i příjemnou vyhlídku, že každé tři jejich staré denáry ro.z
množí se jim výměnou na čtyŤi, že jim prostě panovník "daruje" jeden 
denár navíc. Při tom netušili, že nové mince, jež dostávají výměnou, jsou 
oproti istarým obsahově znehodnoceny nejméně o c50% a že panovník, 
i když provedl zdánlivě velkorysou výměnu, vydělává na nich ve:mi mno-· 
ho. Ve skutečnosti nevíme, v jakém poměru měnil Vratislav II. nové 
mince za staré, zda dával čtyři nové kusy za tři staré, či pět za čtyři, nebo 
zda šest za čtyři a nemělo by proto smyslu, pokoušet se jakkoli vypočí-' 
távat Jeho užitek z výměny. Ale takto nějak si podle mého soudu nepo- I 
chybně počínal, neboť jen Itento způsob sliboval plný úspěch. 

A podobně si vedli i Vratislavovi nástupci, razíce metrologicky nehomo- ., 

196) S k a 1 s k ý, stručný přehled, I. C., str. 14. 
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genní typy mincí. Od starších a hodnotnějších emisí jednoho typu dávali 
razit nové a méněhodnotné emise. Nové mince vyměňovali za staré, avšak 
nikoliv kus za kus, nýbrž v poměru, jenž byl zdánlivě pro majitele sta
rých mincí výhodný. Ve skutečnosti však majitel mincí výměnou mnoho 
ztr,ácel, neboť- získával obsahově znehodnocené mince, třebas jich bylo 
více, než byl počet denárů, jež předložil k výměně . 

Panovník mohl u jediného typu i někoUkráteprovésti renovaci. Počet 
emisí jednoWvých typů nám poměrně přesně stanoVÍ, kolikrát přistoupi'l 
kníže během své vl!tdy k obnovení m~nce. Zjišťujeme-li na př., že Bořivoj 
II. jen v letech 1100-1107 celkem a~i čtrnáctkráte obnovil minci, právem 
můžeme na jeho měnovou politiku v letech jeho prvého vládního· údobí 
vztahovat žalobriá slova Kosmova, jenž si stěžuje, že knížata několikráte do 
roka obnovují mincLJ97) . 
Poměr, v jakém byly při renovaci směňovány starší a hodnotnější mince 

za nové a znehodnocené, koUsal; Jak vysvítá z obr. č. 24) mohl kníže 
v některých připadech dá vat i dvě nové mince za jednu starou a ještě 
byl jeho zisk z výměny veliký, většinou však musil být, v souhlase 
s vnitřním obsahem směňovaných mincí,poměr stanoven různě. Směna 
denárů v každém případě vyžadovala dokonalých znalostí váhy a jakosti 
mincí. Evidenci o jakosti a váze denárů umožňovaly značky na mincích. 
Způsob kořistění z mincovního práva systémem metrologicky nesouro

dých emisí jednoho a téhož typu byl na svou dobu důmyslný a složitý. 
Jeho uplatnění v našem prostředí v letech 1090-1110 je důkazem vyso
kého stupně rozvoje českého mincovnictví v této době. Někdy po r. 1110, 
za: vlády Vladislava J. však tento systém zaniká, snad pro odpor soustavně 
ochuzovaného lidu. V letech 1110-1125 razí se v Čechách již jen typy 
o metrologicky stejnorodých mincích. Toto údobí, jež nutno pojímat 
jako tře t í f á z i vývoje českého mincovnictví v Kosmově době, znamená 
tudíž prakticky návrat k fázi prvé. Synthesu našich výpočtů zisku Vladi
slava J. a Bořivoje II. z ražby mincí v letech 1110-1125 podává obr; Č. ~5. 
V této době nadále trvá renovace peněz. Dokazují to nálezy s mincemi 
Vladislava 1., v nichž se objevují většinou jen určité skupiny jeho denárů . 

Úpadek, ok němuž dospěly české denáry r. 1125 nepředstavuje vyvrcho
lení kořistné finanční politiky českých knížat románské doby. Snad bu
deme míl jindy příležitost navázat na tuto práci a ukázat, kam směřoval 
další vývoj českého mincovnictví ve 12. století, kam až dospěloznehod
no cení ·české mince v druhé polovině 12. století. Přece však se můžeme 
již nyní pokusit charakterisovat blíže podíl mincí a mincovnictví vespole
čenském vývoji našeho národa v románské době. 

Společenský vývoj lidstva prochází fází hospodářství naturálního a fází 
hospodářství peněžního. Konec hospodářství naturálního a nástup fáze 
peněžní udál se v různých oblastech v různé době ťak, jak tento rozdíl 
byl podmíněn rozmanitostí přírodních podmínek, v nichž lidstvo žilo a 
stupněm jeho kulturní vyspělosti. V české historii zaujímá otázka doby 
nástupu peněžního hospodářství v našich zemích přední místo. Její důle
žitost stane se nám tím zřejmější, uvědomíme-U si její význam pro stu
dium feudálně-nevo~nického zřízení v naškh zemích. Neboť stanovení doby, 
kdy u nás doš}o k nahrazení feudální renty naturální rentou peněžní, by 
nás přiblížilo k poznání vývoje feudálních vztahů v našich zemích. 

Současné historické badání klade uplatnění peněžního hospodářství 

197) Viz K o s m o v u zprávu výše na str. 48. 



114 

klJs/; 
I"" I..... '.r-- '", 1 
'~ '~ 1<::> Ie:::. I~ 1 I"" I"" Ie:::> 

tlinc.t/s/oI J , I I 
, 

VII. typ F XV. 21 I 
I 

VIII. typ F'XV. 20 I 
IX. typ F:XV. f2 I 
X. typ r~v ,17 I 

." XI. typ f'XV. 19 I 
XII. t'lP J; xv. 18 

V I. tljP F:XI • 7 I , 

VII. typ F~/: 5 I 
I 

'II/I. typ F!XI. 8 I 
I 

IX.fljpf:XI.4 I 
I 

X.fIJPF:XI.6 J 
XIII. typ f XV.fól 

, 

XIV. tlJP F~V. 15 I , 
XV. typ F:XV. f4 I 

I 

XVI. typ F XV. 13 I , 
XVII.t'lP;F XV.to I 

I 

XVIII. tlJp;F XV. fl r 
I 

XIX. typ F Xvl. J I 
I 

XX. tljP " XVI. 2 I 
I 

XXI. typ:! XV. 24 

XXII. tIlP:F XV. 25 

XXIII. tl/P, F XV. 26- 27 

XXIV. typ' F XV. 5 
I 

HV. tg? F XV. 2B 

nYJ. t/fp. F XVI. { 

HVfI. typ F XYI . 6 

I 

Iex. I"" 
I""', I"'" ,"'" Je:::> 
I 1 

I 
I -

I 

I 

I 

I 

,<:::> 
I 

J 

I 

1-
J~ ,"'" 
J 

( 

I 

I 
I" 

115 

v našich zemích do 13. století, t. j. do doby, kdy u nás s. rozkvětem 
hornictví a zemědělství, s kolonisací as rozvojem měst dochází k moc
nému povznesení hospodářského, společenského, politického a kulturního 
života. Zabývat se blíže touto otázkou leží tudíž mimo rámec našich úvah. 
V této práci chci se však dotknout problému neméně důležitého. Tímto 
problémem je otázka, do jaké fáze máme položit celé rQ<zsáhlé údobí vývoje 
našeho národa ,před r. 1200, lépe řečeno, zda nutno celé toto údobí charak
terisovat fází ho.spodářství naturálního, jak se ostatně dosudčinU98 ) 
Podle mého soudu je nutno hospodá~kou fázi, jíž procházejí naše země 
v údobí, jež by'lo v této práci středem našich úvah, stanovit daleko přes
něji, než bylo učiněno dosud. 

Mezi fází hospodářství naturálního, pro niž je charakteristickým jednak . 
nedostatek směny vůbec, jednak prostý akt směny zboží za zboží a' fází 
hospodářství peněžního, leží důležitý stupeň naturální směny. Pro tento, 
stupeň je charakteristická směna zboží za zboží nikoliv již příležitostného 
charakteru, avšak jíž za nepřímého, ale i ,přímého prostřednictví peněz. 
Tento významný stupeň nutno, jak ukazuje Michalevskij,199) od vlastní 
fáze naturálního hospodářství odlišit. Mým úkolem je stanovit jeho roz
sah ve spo'lečenském vývoji našeho národa. Soudím, ~e vyšší stupeň na
turální směny, tvořící přechod k hospodářství peněžnímu, nutno u nás 
předpokládat od poloviny 10. století až do konce století 12. 

Rozhodujícím znakem nástupu této nové epochy společenského vývoje 
našeho národa je zaražení mincí v našich zemích. Mocný rozsah ražby 
Boleslavů a jejich obchodní styky se zahraničím měly již v 10.$toleti ne
zbytně za následek znalost (i když nikoliv vždy majetnictví) denáru v ne} 
širších vrstvách obyvatelstva a znalost mincí přinášela sebou přirozeně 
i vědomO'st O' jejich platební schopnosti; je,jich cena, jež byla pevným mě
řítkem hodnoty, hrála proto nezbytně velmi záhy dwežitouúlohu při všech 
směnných stycích. Tyto směnné styky, třebas byly nadále především smě
nou zboží za zboží, nemůžeme však již pojímat jako prostý případ směny 
naturální, neboť v jejich pozadí stojí mince jako pevná míra hodnoty 
směňovaných statků. Je-li správný výklad zprávy Ibrahima i:bn Jaquba 
zlO. sto'letí, že v Čechách zhotovují šátečky řídce tkané, jichž des,et platí 
jeden peníz, kterými Cechové obchodují a jež i shromažďují doma v truh
lách a že lze za ně v Čechách koupit nejd:rahocennější věci, není jistě 
přesvědčivějšího dokladu správnosti naší úvahy. Neboť ze zprávy zřetelně 
vyplývá, že v Čechách byli již v 10. století lidé důkladně obeznámeni s ce
nou mincí, že nedostatek mincí nahrazovali šátečky, jejichž poměr ·k minci 
byl však pevně stanoven. 

Se zánikem českých obchodních styků 'S pobaltskými obchodními stře
disky v druhé polovině 11. ,století, jehož důsledkem byla teritorisace 
mince, zanikl sice význam českých denárů jako platidla na zahraničních 
trzích, avšak tato změna znamenala li nás rozšíření ražby mincí určených 
pro potřeby dO'mácí, když totiž' kníže nalezl ve vykořisťování mincovního 
práva bohatý zdroj příjmů. Ukázali jsme v předchozích úvahách přibližný 
rozsah vykořisťování mincovního práva českými ;:;::D.ížaty z konce 11. a po
čátku 12. stO'letí. Ukázali jsme rovněž, že jejich ražbapředsta vuje bohaté 
množství typů mincí, zastoupených častO' nesOl.,lrodými metrologickými 
skupinami, jejichž účels'ledO'val využití výhody mincovního práva a ntin-

198) H II S o vá, Dějiny Československa, 1. c., str. 39. 
199) Michalevskij, L C., str. 16. 



116 

covního regálu do krajnosti. Pro koho byly určeny řady denárů znehod
nocených na stříži a zrnu jež knÍŽe dával vybíjet ve statisících a 'z je
jichž ražby čerpal stQP:r,?,~entnízisky? Byly tyto zne.hodnocené, 'le~ké 
plíšky, v nichž obsah strI'bra klesal, mnohdy p,O'd l(olovmu celkove va~y 
mincí snad výsadou šlechty a bohatych? Soudlm, ze nebyly .. Jsem pre
svěďčen, že tehdejší mÍnce svědčí o pravém opaku. Kníže nemohl a snad ( 
ani nechtěl klamat mincemi, jež byly často více měděné než stříbrné, oso-
by, jež stály v jehO' blízkosti, t. j. šlechtu a bohaté. Tato třída ~ěla 
vždy možnost osvobodit se od tíživého jha znehodnocené zemské mmce 
užíváním neraženého stříbra jako prostředku k usnadnění směny a ne
pochybně tak i činila, byla-li k tomu donucena. Třída bohatých n,eby~a 
prostě na domácí minci závislá. Naproti tomu drobní svobodní < zeme
dělci i veškerý nejprostší lid neměl možnosti užívat jako měřítka hod-

. noty 'zboží při směnných stycích jiného prostředku neŽ knížecí mince, 
neboť návrat k prosté naturální směně zboží za zboží nebyl tehdy již 
myslitelný~ Pro J;uj;~~třídl}Jje~.ll!jmě~a~vJastn~qh, zdroj~. :3třÍ'J:>ra!,;~Y~y 'pr~vě 
určeny.znehoonocenedenary, proto Iony slozlte systemy zhorsovam mm
ce, proto renovace peněz a bohatství typú. V Kosmově době obíhal v .. ze: 
mi v některých letech až milionový počet mincí. Tento odhad není Jlste 
nijak přehnaný. Máme pomůcky, kterými si můžeme své tvrzení při
bližně ověřit. Víme, že jedním párem razidel bylo možno v románské době 
vybít asi 4.000 dená'rů.200 ) Zjišťujeme-li pak podrobným zkoumáním 
vnější stránky denárů, kolik bylo při ražbě jednotlivých typů mincí užito 
ražebních želez čili hledáme-li denáry z týchž kolků, dopomůže nám 'sou
čet jednotlivých ražebních želez k vytvoření přibližné představy o množw 

ství 'skutečně vyražených mincí jednoho a téhož typu. Při zpracování 
nálezu hodousického pokusil jsem se aspoň v jistém rozsahu o výzkum 
v tomto směru. obtížnost tohoto zkoumání mužeme mít uspokojení 
z docílených výsledki1. Když jsem roztřídil podle jednotHvýchražebních 
kO'lkú II. typ (F. X. 25-27) denári1 Bořivoje II., jenž byl v hodousickém 
:nálezu nejhojněji zastoupen '(127 nálezových kusů), zjistil jsem: 

K ražbě 127 kusů mincí tohoto typu bylo užito 
a)l pro lícní stranu 103 různých ražebních želez, 
b) pro rubní 'stranu 49 různých ražebnÍch želez .. 
Proč tento veliký rozdíl v počtu spotřebovaných kolků? Proč se ničilo 

při ražbě dvakrált více kolků lícních než rubních? Technika ražby mincí 
v době románské nám poskytne vysvětlení. Kolek svrchní se při ražbě 
daleko více opotřeboval než kolek spodní, neboť obdržel přímou ránu kla
divem a teprve z něj se síla úderu přenášela na pevně zapuštěný kolek 
spodní. Pravděpodobnost naznačuje, že se svrchní kolek .opotřebovával 
asi dvakrált rychleji než kolek spodní. Poznáme z toho současně, že kolek, 
který byl pevně zapuštěn do dřeva, byl 'Obvykle kolek opatřený rubním 
rázem mince, obrazem svatováclavským, kolek svrchní měl takřka· vždy 
lícní kresbu se jménem a snad poprsím Bořivoje II. 

Uvedl jsem, že z jednoho páru želez bylo možno v románské době razit 
asi 4.000 kusů mincL Násobíme-li toto číslo počtem zjištěných kolků Bo
řivojova n. typu, t. j.číslem 76 (průměrné číslo mezi počtem spotřebo~ 
vaných lícních a rubních kolků), zjistíme, že jen denáry Bořivoje II. typu 
F. X. 25-27 z nálezu hodousického nám naznačují, že rozsah ražby to-

200) Podle Z. Z a k r z e w s k é h o. (Panu docentu S k a 1 's k é m u děkuji za toto 
sděleni.) Š e j n'O' s t, Příspěvek kmincovni technke, -1. c., str. 46 odhaduje výkonnost. 
razidel v 10. století na 5.000 kusů. 

117 

hó typu lze stanovit číslem 304:.000 kusů vyrobených mincí. Nepochybím, 
uvedu-li předpoklad, že nález hodousický nám přinesl jen zlomek všech 
želez skutečně při ražbě typu F. X. 25-27 opotřebovaných. Můžeme po
čítat s číslem nejméně pětkráte vyšším a připočteme-li k tomuto číslu 
několikanásobně vyšší počet mincí jiných typů, jež byly vedle typu F. X. 
25-27 v oběhu, máme potvrzen názor, že již v Kosmově době d'Úsahovalo 
množství oběživa několik milionú mincÍ,201) V takovémto propočtu spočívá 
bezpečnější důkaz o rozšíření dená:yu jako prostředku usnadňujícího na 
přelomu 11. a 12. století směnu, než kdybychom se snažili vytvořit si 
obraz peněžního oběhu ze skroyných písemných pramenú této doby, ze 
sporých údajů o platech v denárech v Kosmově kronice a v li:stináchz 11. 
a 12. století. Správně varuje Míchalevskij202) před chybou, jíž bychom 
se dopustili, kdybychom o stupni rozšíření peněz v době, o níž pojednáváme, 
usuzovali podle toho, jak 'často se v písemných pramenech setkáváme 
s platy v penězích. 

Naznačil jsem tudíž, že na přelomu 11. a 12. století hrály kovové pe
níze, denáry, významnou roli v životě románského člověka. Na základě 
toho, co řečeno, nemám však v úmyslu prosazovat posunutí počátků pe
. něžního hospodářství v našich zemích do 10.~ 12. století; sám 'bych s. tím 
nesouhlasil. Avšak nikoli proto, že bych nemohl! podat důkazy, že v těch 
letech peněžní směna převládala nad směnou naturální, nýbrž z toho dů
vodu, že mocný "rozkvět" českého mincovnictví na konci 11. a na počátku 
12. století nebyl zjevem zdravým. Byl vyvolán hrabivostí slabých a svár
livých knÍ:žatz rodu Přemyslova a jeho podkladem bylo neS'lýchané ko
řistění z mincovního práva. Nebyl vyvolán ani hospodářským ani politic
kým povznesením státu a z tétcípříčiny nelze této době přiznat charak
ter fáze peněžního hospodářství. Je to v~ak doba přechodu k peněžnímu 
hospodářství, neboť mince jako míra hodnoty stojí v pozadí všech směn
ných styků. Je·to doba naturální směny vyššího stupně, směny za přímého 
i nepřímého prostřednictví peněz, stupeú společenského vývoje, k němuž 
Čechové dospěli již v polovině 10. století. 

201) Srovnej názor Skalského (Nález českých denárů z konce X. století ve 'Staré 
Boleslavi, zvl. otisk ze VII. Ročenky Okresní jednoty musejni v Brandýse n. L. str. 44 
a dališí) o mnqžství oběŽiva v českých zemích v druhé polovině 10. století. 

202) Michalevskij, 1. c., str. 16. 
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Příloha č. I. / 

N á 1 e z o vát a bul k a. 

Nálezová tabulka (strana 119) podává soupis českých nálezfi, jež obsahovaly mince 
z let 1086-1125. Sestává však jen' z těch nálezfi, jež mají význam pro účel, k ně
muž je tabulka určena - pro úvahy o chronologii ražeb. Je tedy úplná v tom 
smyslu, že obsahuje veškeré nálezy, v nichž se vyskytly nejméj1ě dva ruzné typy 
denárů, neboť nálezy, sestávající toliko z jediného typu mincí, éhronologických po
znatku neposkytuji. 

Na této tabulce, jež v grafické úpravě podává strukturu celkem 27 různých nálezu 
nejlépe si můžeme ověřit správnost chronologických závěrů, k nimž jsme v této práci 
dospěli. Jednotlivé typy mincí jsou označeny podle tabulek Fialových Českých de
nárů, srovnány jsou však již v onom chronologickém sledu, v kterém jsme o mincích 
výše pojednávali. Tabulka je· však sestavena z nálezft o rozličné vědecké hodnotě. 
Vedle nálezfi, které byly zpracovávány .skutečným znalcem a o jejichž složení .jsme 
poměrně dobře zpraveni v jejich odborném popise, jsou uvedeny nálezy, o kterých 
máme zprávy kusé a někdy i pochybné. Vědeckou hodnotu mnohých nálezů nejvíce 
snižuje okolnost, že často postrádáme bezpečnýchZlPráv o množství kusft v jakém 
sc jednotlivé typy minci v nálezech vyskytly. Někteří autoři (hlavně Eduard Fiala) 
spokojilí se tal,é tím, že ve svých popisech označovali množství nalezených. mincí 
slftvkem "mnoho" nebo "málo" atp. I na tyto údaje je proto na tabulce pama
továno vhodnou grafickou formou. Vedle j'ádných údajů číselných užíváme jednak 
značky *, jež označuje takové množství kusfi mincí určitého druhu, jež bylo v ipopise 
nálezu uvedeno slůvkem "mnoho", značka ~znamená "více" a značka + je "málo". 
Značky ? užito je konečně tam, kde postrádáme jakýchkoli vědomostí o množství 
kusů jednotlivých typtI mincí. 

Seznam literatury, kde· jsou nálezy publikovány, podává tento abecední rejstřík 
k nálezové tabulce: 
Brandýsn. L. (objeven r. 1874). Fiala, České. denáry, str. 179; Smolík, Pam. 

arch. XI., str. 635. 
Čáslav (18'78), F i a I a, České denáry, str. 1&6; S m o Jí k, Pam. arch. XL, str. 101. 
Dolinky u Přerova (v 80. letech 19. sto1.). F i a 1 a, Čes. denáry, str. 178. . . 
Hodollsice II Klatov (1931). Gruber, Der Mtinzsammler IV. (1931), str. 86. 
Kostomlaty u Lysé n. L. (1883). F i a I a, České denáry, str. 181. 
Kouřim. Dvůr BěšÍna (1927). Ječ n ý, NČČsl. V. str. 52; Cha u r a, Num. zprávy 1. str. 7. 
Lidický dvUr u Slaného (1883). F i a 1 a, ,České denáry, str. 180. ·Srv. i Pam. arch. 

XII., str. 380 a 419. 
Litoměřice. Okolí. (V 70. letech 19. stoL). F i a 1 a, České denáry, str. 193. 
Mělník. Okolí ("před více lety"). Numism.zpr. č. 4 (33), roč. VII. 1941. Podepsán: Ch. 
Dolní Mokropsy I. (1861). S mol í k, Pam. arch. XI., str. 635; F i a 1 a, Čes. denáry, 

str. 185. . 
Dolní Mokropsy II. (1862). 'Smolík, Pam. arch. XL, str. '6315; Fiala, Čes. denáry, 

str. 187. 
Dolni Mokropsy m. (188'5). F i a I a,Čes. denáry, str. 187. 
Němmce II Volyně (1877). S mol í k, Pam. arch. XI., str. 106; F i a 1 a, Čes. denáry, 

str. 186. 
Netolice (1900). Nepublikován (podle sdělení Dr O. Kudrny z Netalic z roku 1943). 
Neumětely II Hořo"ic (1864). S mol í k, Pam. arch. XI., str. 635; F i a 1 a, Čes. de

náry, str. 183. 
Oprechtice u Kdyně (18-88). Je čn ý, Nálezy mincí v jihozáp. 'Čechách, "Plzeňsko" 

1919 str. 14; F i a 1 a,Čes. denáry, str. 184. 
Praha, Opatovícl.á ul. (1875). Smolík, Pam. arch. XI., str. 635; Fiala, Čes. de

náry, str. 185. 
Praha, Stěpánská ulice (1930). ;S k a I s k ý, Obzor živnost. družstevnictví I. (V.), 

1930,č. 7, str. 8. 
Praha, Uršu1inská ul. (v sedmdesátých letech 19. stoL). F i a 1 a, Čes. denáry, str. 187. 
Praha V. (1900?). V této práci poprvé 'Publikován jeho obsah. Viz o něm zprávu 

u R. Tur k a, České hradištní nálezy datované mincemi, Slavia antiqua I. str. 499. 
Praha, Bílá Hora (1885). F i a I a, České denáry, str. 182. 
Praha. Okolí. (1920). Cha u r a, Věstník NHČsL, str. 153. 
Rakovník, F i a 1 a, Čes. denáry, str. 184; s: mol í k, Pam. arch. XL, str. '634. 
Řevnice II Prahy (1878). F i a 1 a, 'Čes. denáry, str. 179. 
Senice II ·poděbrad (1887). F i a 1 a, Pam. arch. XIV., str. 195 a 207; tý ž, Čes. de

n,áry, str. 185; .. týž, Num. Ztschr. XIX., str. 
Dvůr Schwarzenberg II Netolic (1850). F i a 1 a, denáry, str. 192. 
Zadražany II N. Bydžova (1888). F i a 1 a, Čes. denáry, str. 184. 

/ 
I 

~ ~ ;: I-,..,+~-t-+-f-+--+-~+--~ 
~ :::: '" 
.." 

~i 

~ 

" ;.. 
"-

~ 

'" ;;-, 

"" 

""tt,~ t_ ..::::::. 
'-4J q'<:(; CZ( 

4t:. q",ic:::t.. -.i ca. 



120 

Příloha Č. n. 
Met r o log i e k Ý a par á t. 

Metrologický aparát, na jehož podkladě vznikla tato práce, obsahuje předevěim sou
pis vah 1.377 českých denáro z let 1050-1125. Typy zvážených mincí jsou seřazeny 
vehronologíckém sledu, k němuž jsme v této práci dospěli. Jednotlivé zváŽené mince 
jsou opatřeny pfisluěnými inventárnimičísly a srovnány v sestu.pném pořádku od 
nejtě~šieh kusli k nejlehčím. Váha mincí je vždy vyjádřena v g r a m ech. Pod 
dou tabulkou, obsahující soupis vah denáru určitého typu, je udán aritmetieký vahový 
prilměr, t. j. P r li měr n á váh a jednotlivé mince a pod ní var i a ční o bor 
(variační rozpětí), t. j. rozdíl největší a nejmenši zjištěné váhy mince :z vyěetřovaného 
souboru. :Soupis vah každého typu. je doprovázen o j a k o s t i mineí tohoto 
typu podle zkouěek Puncovního úřadu v Praze. zkoušky jakosti, ziskané 
analysou mincovního kovu jsou označeny značkou *, ostatní, blíže neoznačené 'údaje 
o jakosti, jsou docíleny črtem na prubiřském kamenu. Zaslouží všakzdUraznit, že 
ani zkoušky črtem nepředstavují při zkušenostech odborníku z Puncovního úřadu ne
přesná čísla. Za některé pokyny odborně matematického rázu jsem zavázán díkem 
svému otci a asistentum Janu T Í' c h é m II a Rudolfu V Ý bor n é m u, za kresby grafů. 
vahových četnosti arch. iElugenu P {) e hit o n o v i. 

Veškeré denáry, jejichž váhy jsou v tomto soupise zachyceny, jsou sbírkovým ma
teriálem Národního musea v Praze, kromě mincí označených W, jež jsou v sou
kromém majetku. 

Břetislav I. 
I, Typ (F. VIII. 9) 

1 .. NM 513 1,160 19, Ch 3 1,015 37. NM2290 0,940 
2, NM 520 1,121 20, NM 527 1,014 38, NM 512 0,940 
3. NM 541 1,111 21. NM 525 1,012 39. NM 519 0,937 
4, K 1 1,091 22, NM 521 1,012 40. R 4 9,931 
5. NM 535 1,083 23. NM 540 1,000 41. NM 539 0,908 
6, NM 523 1,079 24. NM 528 1,000 42, R 2 0,908 
7. Ch 6 1,075 25. NM 2287 0,996 43. R 1 0,908 
8. NM 536 1,056 26. K 4 0,994 44. NM 509 0,899 
9. NM 518 1,045 27. NM 530 0,981 45. NM 516 0,893 

10. Ch 2 1,044 28, NM 2289 0,979 46. NM 537 0,892 
11. NM 522 1,042 29. NM 534 0,973 47. NM 515 0,891 
12. NM 511 1,028 30. K 5 0,972 48. NM 538 0,868 
13. NM 524 1,027 31. NM 517 0,970 ,49. Ch 5 0,814 
14. NM 514 1,025 32, NM 510 0,967 50. NM 543 0,769 
15. NM 533 1,020 33. NM 529 0,956 51. NM 542 0,737 
16. K 2 1,018 34. 1\TM 532 0,953 52, R 3 0,718 
17. NM 526 1,017 35. K 3 0,953 
18. NM 531 1,016 36. Ch 4 0,952 50,710 

50,710 : 52 = 0,975 Variační obor 0,442 g 
Prilměrná váha 0,975 g Jakost 896/1000* 

Břetislav I. 
II. Typ (F. VIII. 11) 

1, Ch 8 1,443 12. NM 554 1,065 23. NM 570 1,009 
2. NM 544 1,191 13. NM 555 1,062 24. NM 585 1,007 
3, NM 560 1,190 14. NM 578 1,053 25. NM 577 0,997 
4. NM 592 1,173 15, NM 558 1,051 26. NM 2287 0,996 
5. NM 588 1,115 16, NM 546 1,045 27. NM 569 0,992 
6. NM 568 1,098 17. NM 547 1,029 28. NM 591 0,990 
7, Ch 7 1,088 18. R5 1,028 29. NM 576 0,989 
8, NM 575 1,079 19. K 7 1,023 30. NM 564 0,989 
9. NM 545 1,079 20, NM 561 1,022 31. NM 590 0,985 

10. NM 582 1,075 21. NM 587 1,012 32. NM 593 0,983 
11. NM 549 1,066 22, NM 548 1,010 33. NM 559 0,982 
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34. NM 550 0,976 44. NM 563 0,945 54. NM 566 0,888 
35. K 8 0,973 45, NM 586 0,942 55. NM 580 0,880 
36. NM 571 0,972 46. NM 583 0,939 56, 1\TM 581 0,865 
37. NM 573 0,970 47. NM 584 0,937 57. NM 567 0,864 
38. NM 574 0,967 48. K 6 0,926 58. NM 589 0,859 
39. NM 594 0,964 49. Ch 9 0,916 59. NM 2288 0,848 
10. NM 565 0,962 50. NM 572 0,914 60. NM 552 0,827 
41. NM 557 0,960 51. NM 579 0,908 61. Ch 10 0,812 
42. NM 553 0,959 52. NM 556 0,902 
43. NM 562 0,948 53. NM 5'51 0<,897 60,636 

60,636 : 61 0,994 Variační obor 0,631 g 
Prfiměrná váha 0,994 g Jakost 914/1000* 

Spytihněv II. 

I. Typ (F, VIII. 19) 

1. NM 611 1,242 11. NM 622 0,987 21. Ch 26 0,910 
2. NM 2299 1,070 12. )\';"M 620 0,986 22. Ch 31 0,903 
3. Ch 29 1,040 13. NM 610 0,982 23. NM 2298 0,887 
4. NM 617 1,028 14. NM 607 0,982 24. NM 614 0,868 
5. NM 618 1,008 15. NM 609 0,980 25. NM 621 0,693 
6. Ch 27 1,003 16. NM 615 0,979 26. Ch 28 0,590 
7. Ch 30 1,002 17. NM 616 0,977 27, NM 624 0,527 
8. NM 608 0,999 18. K 10 0,977 
9. NM 619 0,995 19. NM 612 0,968 25,509 

10. Ch 25 0,991 20. NM 623 0,935 

25,509 : 27 0.9447 Varíační ob.or 0,715 g 
Pruměrná váha 0,945 g ~Jakost 886/1000* 

Spytihněv II, 

II. Typ (F. VIII. 18) 

1. Ch 22 1,112 8. K 9 0,933 15. Ch 11 0,827 
2. Ch 19 1,045 9, NM 603 0,923 16. Ch 14 0,825 
3. Ch 17 1,044 10. NM 2296 0,920 17. NM 2297 0,819 
4. Oh 23 0,952 11. Ch 20 0,900 18, NM 605 0,813 
5. NM 604 0,950 12. Ch 13 0,877 19, Ch 12 0,809 
6, Ch 24 0,944 13. Ch 18 0,832 20, Ch 21 0,751 
7. Ch 15 0,944 14. Ch 16 0,829 

18,049 
18,049 : 20 = 0,9024 Varíační .obor 0,361 g 
Pruměrná váha 0,902 g Jakost 872/1000* 

Vratislav II. 

I. Typ (F. IX. 2) 

1. NM 644 1,022 7, NM 647 0,854 13. NM 646 0,799 
2. Ch 33 0,950 8. K 26 0,845 14. NM 643 0,778 
3. Ch 32 0,930 9. NM 642 0,838 15. NM 649 0,642 
4. NM 650 0,889 10. NM 2303 0,822 
5. NM 648 0,877 11. NM 645 0,820 12,749 
6. NM 2302 0,866 12. NM 651 0,817 

12,749 : 15 - 0,8499 Variační (Jbor 0,380' g 
Pruměrná váha 0,850 g Jakost 782/1000* 
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Vratislav II. Vratislav II. 
II. Typ (F. IX. 1) III. Typ (F. IX. 5) 

L Ch 184 1,029 22. Ch 195 0,810 43. Ch 200 0,741 1. Ch 60 1,033 51. Ch 38 .0,834 101. Ch 129 0,766 2. Ch 191 0,924 23. Ch 199 0,800 44. Ch 179 0,739 
2. Ch 84 ·1,030 52 K 13 0,832 102. Ch ·153 0,763 ( 3. Ch 202 0,896 24. NM 671 0,800 45. Ch 190 0,737 
3. Ch 112 1,023 53. Ch 103 0,831 103. Ch 113 0,763 4. Ch 168 0,894 25. Ch 154 0,797 46. Ch 155 0,737 
4. Ch 116 1,001 54. Ch 92 0,830 104. NM 631 0,762 5. Ch 181 0,870 26. Ch 176 0,793 47. Ch 188 0,733 
5. Ch 50 0,992 55. Ch 48 0,830 105. NM 2301 0,760 6. Ch 193 0,865 27. K 36 0,792 48. Ch 157 0,727 
6. Ch 52 0,976 56. Ch 62 0,829 106. Ch 124 0,75'7 7. Ch 156 0,864 28. K 40 0,791 49. K 38 0,721 
7. Ch 39 0,972 57. Ch 72 0,827 107. Ch 115 0,754 8. Ch 166 0,845 29. Ch 183 0,788 50. Oh 186 0,718 

9. Ch 178 0,842 30. Oh 177 0,773 51. Ch 201 0,715 8. Ch 79 0,952 58. Ch 78 0,827 108. Ch 105 0,754 10. Ch 197 0,839 31. Ch 185 0,773 52. Ch 172 0,713 9. Ch 40 0,950 59. Oh 67 0,826 109. NM 632 ' 0,751 11. Ch 173 0,838 32. NM 694 0,773 53. NM 2309 0,712 
10. Ch 81 0,948 60. Ch 46 0,825 110. Ch 132 0,750 12. Ch 160 0,835 33. Ch 196 0,770 54. Ch 161 0,705 
11. Ch 91 0,935 61. Ch 126 0,822 111. 'Ch 133 0,750 13. Ch 198 0,831 34. Ch 175 0,765 55. Ch 180 0,704 
12. Ch 56 0,925 62. Ch 134 0,822 112. Ch 34 0,750 14. ]\'M 696 0,825 35. Ch 189 0,764 56. Ch 169 0,684 
13. K 21 0,922 63. Ch 120 0,821 113. Ch 77 .0,750 15. Ch 167 0,823 36. Ch 165 0,760 57. NM 864 0,673 
14. K 11 0,921 64. Ch 95 0,821 114. Ch 122 0,743 16. Ch 170 0,823 37. Ch 163 0,758 58. K 37 0,657 
15. Ch 98 0,921 65. Ch 123 0,820 115. Ch 138 0,739 17. Ch 164. 0,818 38. Ch 182 0,757 59. Ch 158 0,652 
16. Ch 54 0,920 66. Ch 108 0,820 116. NM 636 • 0,734 

18. Ch 194 0,818 39. Ch 159 0,757 60. NM 695 0,650 
19. Ch 187 0,817 40. K 39 0,753 61. Ch 203 0,645 17. Ch 64 0,920 67. Ch 63 0,820 117. Ch 65 0,733 20. Ch 162 0,816 41. Ch 171 0,747 

18. Ch 73 0,913 68. Ch 41 0,818 ··118. K 16 0,731 21. Ch 174 0,810 42. Ch 192 0,745 47,551 
19. Ch 96 0,910 69. Ch 100 0,815 119. Ch 119 0,710 
20. K 23 0,905 70. Ch 42 0,813 120. Ch 143 0,707 47,551 : 61 = 0,7795 g Variační obor 0,384 g 
21. Ch 76 0,903 71. K 25 0,812 121. Ch 139 0,704 Průměrná váha 0,779 g Jakost 905/1000* 
22. Ch 106 0,900 72. Ch 85 0,810 122. 1\JM: 633 0,702 
23. Ch 121 0,892 73. K 20 0,810 123. NM 641 0,701 Vratislav II. 
24. Ch 58 0,892 74. Ch 104 0,808 124. Ch 117 0,700 IV. Typ (F. IX. 8) 25. Ch 37 0,882 75. Ch 61 0,807 125. Ch 109 0,698 
26. Ch 94 0,880 76. Ch 110 0,803 126. Ch 136 0,691 1. NM 714 0,974 11. K 56 0,800 21. Ch 213 0,763 
27. Ch 80 0,875 77. NM 2300 0,802 127. Ch 93 0,681 2. NM 711 0,883 12. K 51 

, 
0,796 22. K 55 0,7~9 

28. Ch 137 0,872 78. K 22 0,802 128. Ch 88 0,678 3. NM 717 0,846 13. NM 718 0,792 23. Ch 207 0,751 
29. Ch 36 0,870 79. Ch 107 0,802 129. Ch 141 0,677 4. Ch 211 0,843 14. K 53 0,790 24. Ch 209 0,740 
30. Ch 99 0,869 80. K 17 0,801 130. Ch 53 0,675 5. Ch 204 0,830 15. Nl.VI 712 0,788 25. Ch 215 0,722 
31. Ch 130 0,866 81. Ch 87 0,800 131. Ch 148 0,673 6. Ch 205 0,827 16. K 54 0,787 26. Ch 208 0,716 
32. Ch 47 0,864 82. N1VI 635 0,800 132. Ch 69 0,671 

7. Ch 206 0,809 17. Ch 210 0,784 37. K 52 0,692 
8. Ch 212 0,806 18. NM 713 0,784 28. Ch 214 0,640 33. Ch 44 0,863 83. K 18 0,799 133. Ch 142 0,670 9. NM 2307 0,803 19. NM 716 0,781 

.34. Ch 101 0,863 84. Ch 127 0,798 134. Ch 59 0,66:3 10. NM 710· 0,800 20. NM 2308 0,775 22,081 
35. Ch 125 0,862 85. Ch 45 0,797 135. Ch 135 0,655 
36. Ch 43 0,860 86. K 15 0,796 136. Ch 140 0,650 22,081 : 28 = 0,7886 Variační obor 0,334 g 
37. NM 639 0,859 87. Ch 82 0,796 137. Ch 145 0,643 Průměrná váha 0,789 g Jakost 832/1000* 
38. Ch 71 0,858 88. NM 638 0,795 138. Ch 75 0,637 
39. Ch 66 0,858 89. Ch 86 0,795 139. Ch 147 0,606 Vratislav II. 
40. K 19 0,856 90. Ch 74 0,792 140. Ch 146 0.605 V. Typ (F IX. 3) 41. Oh 49 0,856 91. Ch 55 0,791 141. J.rM 640 0,588 
42. Ch 89 0,854 92. Ch 68 0,786 142. Ch 114 0,583 1. Ch 222 0,938 14. NM 655 0,727 27. K 32 0,657 
43. Ch 70 0,852 93. K 12 0,780 143. Ch 152 0,580 2. Ch 216 0,855 15. Ch 224 0,726 28. NM 660 0,651 
44. Ch 128 0,850 94. Ch 97 0,780 144. Ch 150 0,540 3. NM 656 0,853 16. Ch 220 0,723 29. NM 663 0,648 
45. Ch 118 0,847 95. Ch 51 0,775 145. ]\'M 634 0,518 4. K 31 0,828 11. NM 2305 0,723 30. K 33 0,623 
46. Ch 57 0.840 96. Ch 131 0,774 146. Ch 144 0,491 5. NM 658 0,828 18. Ch 223 0,722 31. NM 666 0,623 
47. K 14 0,839 97. K 24 0,771 147. Ch 151 0,480 

6. NM 657 0,821 19. K 29 0,719 32. NM 653 0,597 
7. R 9 0,807 20. NM 669 0,719 33. NM 2304 0,557 48. Ch 35 0,837 98. Ch 144 0,768 8. NM 664 0,802 21. K 28 0,716 ·34. NM 659 0,552 49. Ch 83 0,835 99. Ch 111 0,767 117,312 9. NM 665 0,790 22. R 8 0,704 35. Ch 218 0,540 

50. Ch 90 0,835 100. Oh 102 0,767 . 10. Ch 217 0,780 23. R 7 0,686 36. K 30 0,540 
11. Ch 225 0,774 24. NM 667 . 0,683 37 ... NM 661 0,524 

117,312 : 147 0,798 12. Ch 219 0,752 25. R 6 0,668 38. NM 662 0,519 

Prtlměrná váha 0,798 g 
13. Ch 221 0,729 26. K 27 0,667 

26,771 
Variační obor 0,553 g 26,771 : 38 - 0,7045 Variační obor 0,419 g 
.Jakost 858/1000* Průměrná váha 0,704 g Jakost 782/1000* 

\ 
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Vratislav I I. Vratislav II. 

VI. Typ (F. IX. 4) IX. Typ (F. IX. 10) 
1. K 34 0,793 5. R 10 0,,684 
2. K 35 0,746 6. Ch 226 0,635. 
3. NM 2306 0,724 / 1. NM 731 0,997 A 51. NM 761 0,632 B 101. NM 797 0,571 B 
4. NM 670 0,690 4,272 I 2. NM 772 0,997 A 52. NM 737 0,632 B 102. NM 793 0,570 B 

-3. J\TM 725 0,964 A 53. NM 825 0,631 B 103. K 68 0,570 B 
4,272 : 6 = 0,712 4. NM 727 0,873 A 54. K 70 0,631 B 104. NM 801 0,569 B 
Variačni ·obor 0,158 g 5. NM 723 0,864 A 55. NM 788 0,630 B 105. NM 817 0,568 B 

Prťlměrná váha 0,712 g 
6. Ch 231 0,858 A 56. NM 832 0,630 A-B 106. NM 750 0,568 B 
7. NM 837 0,855 A 57. NM 805 0,628 B 107. NM 741 0,568 B 

Jakost 771/1000* , 8. NM 729 0,841 A 58 R 15 0,625 B 108. NM 808 0,567 B 
9. NM 726 0,832 A 59. NM 818 0,622B 109. NM 823 0,567 B 

10. K 63 0,832 A 60. J\"'M 747 0,620 B 110. NM 813 0,564 B 
Vratislav II. 11. NM 730 0,823 A 61. NM 774 0,620 B 111. NM 802 0,561 B 

12. NM 748 0,813 A 62. Nl\1[ 735 0,620 B 112. NM 775 0,561 B 
vrr. Typ (F. IX. 6) 13. NM 722 0,789 A 63. NM 809 0,618 B 113. NM 783 0,559 B 

14. NM 728 0,788 A 64. NM 804 0,616 B 114. NM 790 0,558 B 
1. K 41 0,835 9. NM 677 0,692 15. K 58 0,782 A . 65. NM 830 0,616 B 115. NM 785 0,557 B 
2. NM 2310 0,832 10. NM 867 0,684 16. K 71 0,778 A 66. NM 770 0,616 B 116. NM 734 0,554 B 
3. K 42 0,793 11. NM 672 0,667 17. Ch 236 0,765 A 67. NM 806 0,615 B 117. NM 835 0,552 A-B 
4. NM 2311 0,781 12. NM 675 0,648 18. NM 866 0,751 A 68. NM 789 0,614 B 118. Ch 237 0,551 B 
5. l\'lvI 676 0,778 13. NM 674 0,644 19. NM 720 0,748 A 69. NM 752 0,613 B 119. NM 757 0,542 B 
6. K 43 0,774 14. R 11 0,636 20. NM 836 0,745 A 70. NM 829 0,611 B 120. NM 816 0,541 B 
7. Ch 227 0,737 21. Ch 230 0,745 A 71. Ch 238 0,611 B 121. NM 839 0,540 B 
8. NM 673 0,734 10,235 22. K 65 0,743 A 72. NM 827 0,609 B 122. NM 831 0,540 A-B 

23. K 57 0,733 A 73. J\"'M 776 0,609 B 123. NM 762 0,540 B 
10,235 : 14 = 0,731 24. NM 771 0,730 A 74. N1\i 769 0,609 B 124. Nl\'[ 2313 0,539 B 
Průměrná váha 0,731 g 25. K 60 0,728 A 75. NM 824 0,608 B 125. NM 798 0,535 B 

Variační obor 0,199 ti 
26. NM 721 0,727 A 76. NM 803 0,608 B 126. NM 732 0,535 B 
27. NM 724 0,7'216 A !i7. NM 822 0,606 B 127. NM 786 0,533 B 

Jakost 684/1000* 28. K 69 0,726 A 78. NM 810 0,6J,J5 B 128. NM 756 0,532 B 
29. K 64 0,699 A 79. Ch 235 0,'604 B 129. NM 733 '0,530 B 
30. NM 758 0,692 A 80. K 62 0,603 B 130. K 67 0,530 B 

Vratislav II. 31. NM 740 0,687 A 81. NM 765 0,602 B 131. NM 759 0,529 B 
32. K 59 0,685 A 82. NM 767 0,601 B 132. NM 794 0,524 B 

VITI. Typ (F. IX. '{) 33. NM 754 0,678 B 83. NM 766 0,601 B 133. R 16 0,523 B 
34. NM 719 0,671 A 84. K 61 0,599 B 134. NM 781 0,521 B 

1. K 44 0,876 21. NM 699 . 0,716 35. NM 777 0,671 B 85. NM 796 0,596 B 135. NM 778 0,520 B 
2. NM 689 0,853 22. K 48 0,716 36. NM 764 0,670 A 86. NM 784 0,596 B 136. NM 751 0,518 B 
3. K 49 0,818 23. K 47 0,715 37. NM 743 0,669 B 87. ]',"'M 834 0,593 A-B 137. Ch 233 0,518 B. 
4. NM 688 0,803 24. NM 685 0,714 38. NM 819 0,667 B 88. NM 828 0,589 B 138. NM 799 0,517 B 
5. NM 680 0,803 25. NM 691 0,707 39. NM 760 0,663 B 89. NM 821 0,589 B 139. NM 791 0,513 B 
6. K 50 0,780 26. NM 865 0,698 40. NM 746 0,662 B 90. NM 814 0,585 B 140. NM 768 0,512 B 
7. NM 2312 0,777 27. R 14 0,696 41. NM 763 0,661 A 91. NM 742 0,585 B 141. NM 838 0,509 A-B 
8. NM 701 0,750 28. NM 709 0,696 42. NM 739 0,660 A 92. N1\1[ 812 0,583 B 142. NM 833 0,507 A-B 
9. NM 682 0,746 29. R 12 0,693 43. NM 792 0,657 B 93. NM 755 0,581 B 143. NM 773 0,505 B 

10. NM 699 0,742 30. NM 697 0,691 44. NM 815 0,653 B 94. NM 745 0,581 B 144. NM 795 0,504 B 
11. NM 683 0,737 31. NM 687 0,691 45. NM 800 0,646 B 95. NM 744 0,577 B 145. NM.753 0,504 B 
12. R 13 0,732 32. NM 686. 0,690 46. NM 807 0,643 B 96. NM 782 0,575 B 146. NM 738 0,502 B 
13.NM 679 0,731 33. NM 704 0,688 47. NM 787 0,640 B 97. K 66 0,'57'5 B 147. NM 736 0,500 B 
14. NM 678 0,728 34. NM 708 0,687 48. NM 749 0,'636 B 98. NM 826 0,573 B 148. Ch 234 0,495 B 
15. NM 702 0,728 35. K 46 0,667 49. NM 811 0,636 B 99. 'NM 779 0.573 B -_ .... ~ 
16. NM 692 0,725 36. NM705 0,666 50. NM 820 0,635 B 100. Ch 232 0,572 B 93,165 
17. NM 693 0,725 37. NM 684 0,665 
18. Ch 228 0,725 38. NM 700 0,636 
19. K 45 0,723 39. NM 698 0,573 A skupina (36 kusů) B skupina (106 kusů) 
20. NM 681 0,720 Prúměrná váha 0,778 g Průměrná váha 0,583 g 

28,227 
Variační obor 0,337 g Variační obor 0,183 g 

28,227 : 39 0,7237, / 
Jakost 461/1000* Jakost 494/1000* 

Prftměrná váha 0,724 g 
Variační obor 0,303 g 

Hybridní denáry se znaky A-B skupiny nejsou sčítány. Jakost 769/1000* 
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Břetislav II. Břetislav II. 

r. Typ (F. X. ťZ2) III. Typ :(F. X. 21) 

1. K 87 0,883 A 21. NM 1020 0,647 B 41. NM 1007 0,424 C 
2. K 85 0,857 A 22. Ch 249 0,64,6 B 42. NM 1013 0,422 C 1. K 82 0,898 A 20. NM 982 0,597 B 39. NM 958 0,509 B 

S. NM 985 0,834 A 23. NM 987 0,642 A 43. NM 1014 0,415 C / 
,2. NM 2319 0,877 A 21. NM 951 0,596 B 40. NM 948 0,5(}1 B 

4. K 86 0,809 A 24. NM 1026 0,629 B 44: K 89 0,407 C ( 3. NM 979 0,854 A 22. NM 943 0,592 B 41. NM 949 0,496 B 

5. R 18 0,779 A 25. NM 1027 0,616 B 45. NM 997 0,404 C 4. NM 981 0,812 A 23. NM 941 0,585 B 42. K 80 0,496 B 

6. NM 986 0,776 A 26. NM 1018 0,613 B 46. NM 1010 0,:398 C 5. NM 975 0,809 A 24. K 79 0,583 B 43. NM 974 0,493 B 

7. NM 2321 0,776 A 27. NM 1022 0,577 B 47. NM 1015 0,395 C 6. NM 978 0,800 A 25. NM 954 0,559 B 44. NM 968 0,490 B 

8. Ch 246 0,770 A 28. NM 2322 0,570 B 48. NM 1001 0,394 C 7. Ch 245 0,784 A 26. Ch 242 0,558 B 45. NM 952 0,484 B 

9. NM 984 0,766 A 29. NM 1009 0,527 C 49. NM 1016 ' 0,387 C 8. NM 976 0,758 A 27. NM 960 0,557 B 46. NM 955 0,465 B 

10. Ch 247 0,754 A 30. NM 1006 0,515 C 50. NM 1011 ď 0,382 C 9. NM 2320 0,753 A 28.NM 947 0,557 B 47. NM 956 0,455 B 

H. NM 989 0,741 A 31. NM 1023 0,493 B 51. NM 1005 0,377 C 10. NM 977 0,730 A 29. NM 950 0,545 B 48. NIVI 967 0,453 B 

12, NM 1028 0,732 A 32. NM 1025 0,492 B 52. NM 998 0,367 C- ll. NM 964 0,716 B 30. NM 961 0,531 B 49. l'l"M 953 0,437 B 

13. NM 988 0,723 A 33. NM 995 0,474 C 53. NlV" 9~' 0;356 C. 12. l';"M 980 0,711 A 31. NM 957 0,529 B 50. K 0,436 B 

14. NM 990 0,720 A 34. NM 1003 0,464 C 54. NM 101:& 0,3Q4 C 13. l'l"M944 3,099 B 32. NM 970 0,527 B 51. l\'M 963 0,429 B 

15. K 88 0,702 A 35. NM 993 0,462 C 55. NM ],004 0,344 C 
14. N},'[ 9,65 0,693 B 33. NM 983 0,527 B 52. NM 946 0,421 B 

16. NM 992 0,701 A 36. Ch 248 0,448 C 56. NM 1002 0,333 C 15. NM 945 0,685 B 34. Ch 244 0,525 B 53. NM 972 0,417 B 

17. NM 1024 0,698 B 37. NM 1008 0,437 C 
16. NM 962 0,670 B 35. NM 971 0,522 B 54. NM 959 0,417 B 

18. NM 1017 0,688 B 38. NM 1019 0,433 C :n,777 17. Ch 243 0,653 B 36. NM 966 0,518 B 

19. NiM 991 0,686 A 39. NM 996 0,432 C 
18. K 83 0,651 B 37. K 81 0,518 B 32,040 

20. NM 1021 0,680 B 40. NM 1000 0,426 C 
19. NM 942 0,648 B 38. NM 969 0,514 B 

A skupina (18 kusů) B skupina (12 kusů) . C skupina (26 kusfi) A skupina (11 kusfi) B skupina (43 kusfi) 

Průměrná váha 0,750 g váha 0,612 g Prfi:měrná váha 0,414 g Prfiměrná váha g Průměrná váha 0,541 g 

Variační obor 0,241 g Variační obor 0,206 g Variační obor 0,194 g Variační obor 0.,187 g Variační obor 0,299 g 

Jakost 830/1000 Jakost 755/1000 Jakost 680/1000* Jakost 780/1000* Jakost 637/1000 

Břetislav rr. Bořivoj II. 

II. Typ (F. X. 20) J. Typ (F. X. 23) 

1. NM 2317 0,886 A 26. NM 878 0,583 B 51. NM 883 0,433 B 
2. K 74 0,810 A 27. Ch 241 0,571' B 52. Ch 239 0,432 B 1. NM 2323 0,769 A 19. l'TM 1046 0,460 C 37. NM 1033 0,402 C 

3. x:.vr 906 0,775 A 28. NM 915 O,OU:) B 53. NM 884 0,431 B 2. K 91 0,765 A 20. l'l~.I 1075 0,456 B 38. NM 104'5 0,400 C 

4. Ch 240 0,749 A 29. K 73 0,563 A 54. NM 929 0,429 B 3. K 90 0,743 A 21. NiM 1030 0,449 C 39. NM 1034 0,400 C 

5. NM 907 0,735 A 30. NiM 938 0,'558 B 55. NM 891 0,423 B "'4. K 92 0,735 A 22. NM 1070 0,448 B 40. NM 1031 0,397 C 

6. NM 922 0,733 A 31. NM 914 0,556 B 56. mr 900 0,422 B I' 
5. Nl\'I 1257 0,709 A 23. NM 1032 0,445 C 41. NM'1035 0,397 C 

7. NM 912 0,712 A 32. NM 880 0,554 B 57. NM 928 0,420 B 6. Ch 250 0,698 A 24. K 94 0,442 B 42. NM 1041 0,397 C 

8. NM 920 0,706 A N1\i: 925 0,547 B 58. NM 913 0,415 A 7. NM 1071 0,676 B 25. NM 1049 0,430 C 43. NiM 1037 0,393 C 

9; NM 918 0,697 A NM 919 0,537 A 59. NM 937 0,413 B 8. Ch 251 0,663 A 26. NM 1067 0,428 B 44. NM 1044 0,393 C 

10. R 17 0,687 B 35. NiM 930 0,530 B 60. NM 936 0,409 B 9. R 19 0,552 B 27. NM 1051 0,428 C 45. l\"M 1040 0,385 C 

11. l\"M 905 0,670 A 36. NM 895 0,512 B 61. K 75 0,408 B 10. Ch 254 0,523 B 28. NM 1058 0,427 C 46. NM 1065 0,384 B 

12. NiM 894 0,669 B 37. :NM' 926 0,508 B 62. NM 887 0,407 B 11. NM 1072 0,522 B 29. NM 1053 0,426 C 47. NM 1039 0,383 C 

13. NM 909 0,669 A 38. K 78 0,503 B 63. NM 898 0,401 B 12. NM 1256 0,516 B 30. NiM 1042 0,422 C 48. NM 1052 0,378 ' C 

14. K 76 0,668 A 39. NM 888 0,495 B 64. NM 901 0,400 B 13. Ch 253 0,511 B 31. NM1047 0,421 C 49. NM 1048 0,374 C 

15. NM 917 0,666 A 40. NiM 885 0,483 B 65. NiM 882 0,398 B 14. NM 1255 0,509 B 32. NM 1036 0,414 C 50. NM 1055 0,348 C 

16. NM 916 0,666 A 41. NM 881 0,474 B 6'6. NM 931 0,395 B 15. K 93 0,503 B 33. NM 1054 0,404 C 51. Ch 255 0,332 D 

17. NM 2318 0,664 A 42. NM 893 0,465 A 67. NM 889 0,394 B 16. NMI064 0,480 B 34. Ch 252 0,403 C 52. NM 1076 0,322 D 

18. NM 921 0,655 A 43. NM 923 0,464 A 68. NM 940 0,387 B 17. NM 1066 0,472 B 35. NM 1029 0,403 C 53. NiM 1057 0,322 D 

19. K 77 0,643 A 44. NM 892 0,463 B 69. Nl\-I 903 0,376 B 18. NM1069 0,464 B 36. NM 1038 0,401 C 

20. NM 908 0,625 A 45. NM 927 0,460 B 70. NM 890 0,375 B 
21. NM 924 0,615 B 46. NM 935 0,454 B 71. NM 932 0,367 A A skupina (7 kusů) B s ku pin a (15 kusu) 

22. NM 878 0,611 B 47. NM 886 0,,452 B 72. NM 939 0,348 B Průměrná váha 0,726g Prfiměrná váha 0,300 g 

23. NM 817 0,609 B 48. NM 899 0,446 B Variační obor 0,106 g Variační obor 0,250 g 
24. NM 896 0,597 B 49. NM 897 0,441 B 38,616 

25. NM 934 0,584 B 50. NM 933 0,437 B 
.Jakost 860/1000 Jakost 650/1000 

A skupina (24 kusů) B skupina (48 kusů.) 
C skupina (28 kusů.) D skupina (3 kusy) 

Prfuněrná váha 0,647 g Průměrná váha 0,549 g 
Prílměrná váha Q,406g Prfuněrná váha 0,325 g 

Variační obor 0,521 g Variační obor 0,379 g Vs,riačni obor 0,112 g Variační obor 0,010 g 

Jakost 800/1000 Jakost 6'58/1000* Jakost 52,6/1000* Jakost 312/1000 
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Bořivoj II. 
II. Typ(F. X. :e5 .-0-27 .) 

1 

1. NM 1077 0,771 A 18. NM 1092 0,508 B 35. KlOl 

2. K 98 0,701 A 19. NM 1259 0,506 A 36. NM 1099 

3. Ch 256 0,693 A 20. K 102 0,498 B 37. NM 2329 

4. mi 1085 0,'68'6 A 21. NM 1079 0,492 B 38. NM 1114 

5. NM 2326 0,656 A 22. NM 1080 0,479 B 39. NM 1106 

6. NM 1082 ' 0,650 A 23. NM 1081 0,473 B 40. NM 1102 

7. K 96 0,601 A 24. NM 1086' 0,451 B NM 1111 

8. Ch 257 0,600 B 25. NM 1094 0,451 B NM 1107 

9. K 97 0,588 A 26. NM 1090 0,449 B 43. NM 1100 

10. NM 1084 0,565 A 27. R 20 0,445 B 44. NM 1113 

11. NM 1096 0,553 A 28. K 99 0,441 B 45. NM 1105 

12. NM 1258 0,549 A 29. NM 1088 0,438 B 46. NM 1108 

13. NM 1087 0,532 B 30. NM 1097 0,431 C 47. K 100 

14. NM 1089 0,530 B 31. NM 1109 0,426 C 48. NM 1110 

15. NM 1091 0,528 B 3'2. NM 1095 0,389 B 49. Ch 258 

16. NM 1098 0,527 A 33. NM 1104 0,380 C 

17. NM 1093 0,512 B 34. NM 1101 0,374 C 

A skupina (13 kusfi) B sk up ina (17 kusfi) 
PrťJměrná váha 0,483 g 

Prfuněrná váha 0,619 g 
Variační obor 0,2'6

'
6 g Variační obor 0:;:211 g 

Jakost 820;1000 Jakost ·.(J37/1000* 

C skupina (15kusfi) D skupina (4 kusy) 

Průměrná váha 6,349 g Prfiměrná váha 0,310 g 

Variační obor 
Jakost 

1. K 105 
2. NM 1118 
3. NM 2325 
4. NM 1120 
5. NM 1117 

1. Ch 260 
2. NM 2331 
3. NM 2330 
4. K 108 
5. Ch 261 
6. NM 1135 
7. NM 1121 
8. NM 1123 
9. NM 1252 

0,839 
0,832 
0,825 
0,824 
0,817 

0,764 A 
0,753 A 
0,732 A 
0,715 A 
0,559 
0,490 
0,473 
0,457 B 
0,486 B 

0,125 g Variační obor 0,076' g 

500/1000 Jakost 

B O vo jIl. 
III. Typ (F. X.i28) 

6. Ch 259 
7. NM 1116. 
8. NM 1115 
9. NM 1119 

10. NM 2327 

0,816 
0.800 

, 0,773 
0,768 
0,740 

9,377 : 12 0,7814 
Prfiměrná váha 0,781 g 
Variační obor 0,184 g; 
Jakost 810/1000 

Boř i voj , II. 
IV. Typ (F. Xl. 1) 

10. NM 1136 0,417 B 
11. NM 1122 0,412 B 
12. NM 1126 0,410 B 
13. Ch 263 0,409 
14. Ch 262 0,390 C 

NM 1124 0,386 B 
NM 1130 0,371 C 

17. Ni\i 1125 0,364 B 
18. NM 1127 0,361 B 

320/1000 

ll. K 104 
12. K 103 

19. NM 1134 
20. K 107 
21. NM 1138 
22. NM 1137 
23. NM 1131 
24. K 106 
25. NM 1129 

0,351 C 
0,342 C 
0,341 D 
0,341 C 
0,340 C 
0,336 C 
0,330 C 
0,327 C 

_o,326 C 
0,322 D 
0,315 C 
0,312 .C 
0,311 D 
0,306 C 
0,265 D 

0,688 
, 0,655 

9,877 

0,342 
0,331 C 
0,319 
0,313 C 
0,290 C 
0,282 C 
0,249 C 

11,075 

A skupin a (4 kusy) 
Prfiměrná vá:ha 0,741 g 

B skupina (8 kusfi) 
Prfiměrná váha 0,411 g, 

C s ku pin a (7 kUSŮ) 
Pruměrná váha 0,318 g 

Variační obor 0,049 g 
Jakost 840/1000 

Variační obor 0,096 g 
Jakost 430/1000 

Variační obor 0,141 g 
Jakost 440/1000* 

Denáry s hybridními znaky nejsou typově určeny a sčítány. 

( 

t 

A 
1. NM 1Í62 0,825 
2. Ch 264 0,800 
3. NM 1156 0,784 
4. Nl\I[ 1154 0,783 
5. NM 1152 0,781 
6. NM 1160 0,778 
7. NM 1159 0,775 
8. NM 1140 0,772 
9. NM 1148 0,769 

10. NM 2332 0,766 
11. NM 1150 0,769 
12. K 111 0,759 
13. NM 1151 0,757 
14. NM 2333 0,7'56 
15. NM 1157 0,748 
16. NM 1147 0,736 
17. NM 1153 0,730 
18. NM 1158 0,728 
19. NM 1149 0,722 
20. K 110 0,713 

B 
21. NM 1141 0,648 
22. NM 1161 0,618 
23. NM 1142 0,610 
24. K 109 0,603 
25. ~M 1235 0,594 
26. NM 1163 0,590 
27. NM 1146 0,589 
28. NM.1144 0,585 
29. Ch 266 0,578 
30. NM 1145 0,575 
31. NM 1155 0,570 
32. NM 1165 0,552 
33. NM 1143 0,545 
34. NM 1164 0,526 

A s k u pin a (20 kusů) 
Prtiměrná váha, 0,762 g 
Variační obor 0,112 g 
Jakost 868/1000 

1. NM 1341 

1. NM: 1239 
2. NM 2339 
3. K 114 
4. Ch 269 
5.NM2338 
6. NM 1238 
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Bořivoj II: 
V. Typ (F. Xl. 3) 

C 
35. NM 1237 0,482 
36. NM 1226 0,471 
37. NM 1221 0,468 
38. NM 1187 0,463 
39. Ch 265 0,446 
40. NM 1236 0;443 
41. NM 1192 0,443 
42. NM 1178 0,443 
43. NM 1182 0,441 
44. NM 1169 0,436 
45. NM 1229 0,431 
46. NM 1213 0,419 
47. NM 1231 0,417 
48. NM 1215 0,413 
49. NM 1228 0,413 
50. NM 1227 0,410 
51. Ni\1[ 1208 0,410 
52. NM 1177 0,404 
53. NM 1204 0,403 
54. NM 1210 0,398 
55. NM 1209 0,390 
56. NM 1200 0,397 
57. NM 1225 0,3ge 
58. NM 1211 0,394 
59. NM 1195 0,394 
60. ]'.fM 1198 0,393 
61. NM 1193 0,392 
62. NM 1232 0,390 
63. NM 1224 ' 0,387 
64. N1\1f 1191 0,387 
65. Ni\i 1194 0,380 
66. NM 1214 0,377 
67. NM 1217 0,376 
68. NM 1203 0,373 
69. NM 1181 0,372 
70. NM 1183 0,371 

'Bskupina (14 kusů) 
Průměrná váha 0,584 g 
Variační obor 0,122 g 
Jakost 450/1000* 

Bořivoj II. 
VI. Typ (F. Xl. 7 j 
0,780 Váha 

Jakost 

Bořivoj II. 
vrr. Typ (F. Xl. 5) 

71. NM 1207 
72. NM 1186 
73. NM1166 
74. J\"M 1184 
75. NM 1233 
76. NM 1197 
77. NM 1146 
78. NM 1166 
79. NM 1234 
80. NM 1199 
81. NM 1222 
82. NM1188 
83. NM 1168 
84. NM 1218 
85. NM 1185 
86. NM 1220 
87. NM 1205 
88. NM 1216 
89. NM 1176 
90. NM 1174 
91. NM 1190 
92. Ch 267 
93. NM 1202 
94. NM 1171 
95. NM 1230 
96.NM 1173 
97.·NM 1167 
98. NM 1223 
99,'NM 120i 

100. NM 1179 
101. NM 1175 
102. NM 1219 

0,370 
0,365 
0,3'65 
0,365 
0,364 
0,35,6 
0,356 
0,365 
0,354 
0,353 
0,353 
0,352 
0,352 
0,349 
0,347 
0,345 
0,';345 
0,343 
0,340 
0,33S 
0,337 
0,335 
0,333 
0,330 
0,323 
0,322 
0,322 
0,321 
0,316 
0,315 
0,290 
0,255 

49,123 

C skupina (68 kusttJ 
Průměrná, váha 0,378 g 
Variační obor O;22'rg 
Jakost 250/1000 

0,780 g 
650/1000 

1,007 
0,769 
0,759 
0,688 
0,666 
0,654 

4,543 : 6 = 0,7571 
Prtlměrná váha 0,757 g 
Variační obor 0;353 g 
Jakost 640/1000 

4,543 



1. NM 2340 
2. NM 1250 
3. NM 2328 

1. K 113 
2. NM 2334 
3. "l\'M 2335 
4. K 112 

1. ml 23M 
2. NM 1246 
3. NM 2337 
4. Ch 270 
,5. NM 1244 

0,940 
0;887 
0,827 
0,823 
0,806 

'I. Ch ,271 
2. NM 1262 
3. NM 1264 
4. NM 2344 
5. NM 1261 
6. NM 2343 

1. Ch 272 
2. NM 1265 
3. NM 1315 
4. NM 1317 
&. NM 1266 
6. Ch 273 
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Bořivoj II. 
VIII. Typ (F. Xl. 8) 

0,742 
0,798 
0,840 

2,380 : 3 0,7933 
Průměrná. vá.ha QJ:9:.t~· 
Variačni obor , 0.,098 g 
Jakost 520/1000 

2,380 

B oři voj II. 
IX. Typ (F. Xl. 4) 

0,813 . 
0,810 
0,772 
0,732 

5. NM 1254 
6. Ch 268 

4,565 : 6 = 0,7608 
Prů.měrná váha Q,1~U 
Variační obor 0,095.g 
Jakost ~50/!t)()0 

B oř i vo j II. 
X. Typ (F. Xl. 6) 

6. NM 1248 0,781 
7. NM 1240 0,769 
8. NM 1247 0,737 
9. NM 1245 0,748 

.10. K 115 ,0,732 

10,068 : 13 0,7744 
Průměrná váha ,Q,'iJ 4 g 
Variačniobor 0,345~g 
Jakost 'fg4110Qít* 

Svatoph.lk 
I. Typ (F. XII. 16) 

0,783 7. NM 1260 
0,743 8. K 116 
0,732 9. NM 1263 
0,717 
0,714 
0,663 

6,174 : 9 0,686 
Proměrná váhaQ,686 g 
Variační obor O,229-g 
Jakost .!_2!:l[~OOO 

Svatop 1 u k 
ll. Typ (F. XII. 17) 

0,720 
0,718 

4,565 

11. NM 1241 
12. NM 1249 
13. ml 1242 

0,637 
0,631 
0,554 

6,174 

0,723 
0,639 
0,594 
0,516 
0,501 
0,431 

3,404 : 6 =.·0,5673 
Prti.měrná váha 9.JlifLg 
Váriační obDl' ' 0,292 g 

Jakost ~~QflOOO 

3,404 

0,724 
0,699 
0,595 

10,068 

1. NM 1300 
2. NM 2346 
3. NM 1301 
4. NM 1284 
5. NM 1308 
6. NM 1296 
7. NM 1306 
8. NM 1281 
9. mi 1289 

10. NM 1276 
11. NM 1309 
12. NM 1295 
13. NM 1305 
14. 1\'M 1285 
15. NM 1291 

0,616 
0,604 
0,581 
0,544 
0,540 
0,534 
0,531 
0,524 
0,519 
0,517 
0,514 
0,510 
0,509 
0,492 
0,489 

i. Ch 276 
2.NM 1313 
3. NM 2347 
4. Ch 275 

1. NM 1316 

1. NM 2345 

L R 21, 
2 .. NM 1323 
3. Ch 278 
4. K 120 
5. Ch 277 
6. NM 2352 
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Sv a to pIu k 
III. Typ (F. XII. 18) 

16. NM 1293 
17. NM 1278 
18. NM 1294 
19. NM 1297 
20. NM 1299 
21. XM 1283 
22. NM 1277 
23. Ch 274 
24.NM 1288 
25. NM.1273 
26.NM 1269 
27. NM 1267 
28. NM 1272 
29. NM 1268 
30. NM 1303 

19,Q46 : 41 
Prů.měrná váha 

0,486 
0,485 
0,478 
0,468 
0,4i'í9 
0,458 
0,452 
0,443 
0,443 
0,439 
0,437 
0,435 
0,432 
0,431 
0,426 

0.4645. 

Variační obor 0,276 g 
Jakost 554/1000* 

,Sv a top 1 u k 
IV. Typ (F. XII. 19) 

31. NM1307 
32.NM1286 

'33. NM 1280 
34. NM1311 
35. NM 1282 
36. NM 1271 
37. NM 1290 
38. NM 1302 
39. NM 1312 
40. NM 1270 
41. NM 1310 

0,410 
0,394 
0,391 
0,357 

1,552 : 4 -- 0,388 
Průměrná váha 0,388 g 
Variační obor 0,053 g 
jakost 340/1000 

1,552 -

S va top luk 
V, Typ (F. XII. 21) 

0,297 Váha 
Jakost 

Svatopluk 
VI, Typ CF, XII. 15 ) 

0,721 Váha 
Jakost 

V I a d i s 1 a v 'J. 
I.~yp (F. XV. 6) 

0,892 7. Ch 279 
0,B44 8. K 119 

0,297 g 
'lBo/I000 

0,721 g 
770/1000 

0,792 
0,773, 

0,842 9. NM 2351 0,736 
0,824 10. NM 1326 
0,812 
0,800 

8,021 ; 10 = 0,8021 
Prfirríěrná váha 0,802 g 
Variační obor 0,186 g 
Jakost 700/1000 

0,706 

8,021 

0,413 
0,407 
0,400 
0,399 
0,397 
0,394 
0,390 
0,380 
0,365 
0,365 
0,340 

19,046 



.1. NM 1329 
2. NM 2353 
3. NM 1327 
4. Ch 281 

1. NM i325 
2. Ch 280 
3. NM 1326 

1. NM 1330 
2. K 121 
3. Ch 283 
4. Ch 282 

1. Ch 300 
2. NM 2377 
3. K 144 
4. NM 1374 

1. NM 1369 ú,698 
0,679 
0,653 

2. NM 1368 
3. Ch 2\17 
4. NM 14::f6 
5. l{ 141 

·0,529 
0,501 
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V 1 a d i s 1 a v I. 

ll. Typ (F. XV. 8) 

0,747 2,721 : 4 0,6802 
0,678 Pruměrná váha 0,680 g 
0,671 
0,625 Variační 

Jakost 
2,721 

V 1 a d i s 1 a v I. 
in. Typ (F. XV~ 7) 

obor 0,122 g 
555/1000 

0,666 1,966 : 3 = 0,6553 
0,665 Prflměrná váha 0,655 g 
0,635 

Variační obor 0,031 g 
1,966 Jakost 430/1000 

V 1 a d i s 1 a v I. 

IV. Typ (F. XV, 9) 

0,426 
0,410 
ú,390 
0,387 

1,613 : 4 0,4030 
Prflměrná váha 0,403 g 
Variační obor 0,039 g 
Jakost 240/1000 

1,613 

V I a d i s I a v J. 

V. Typ (F. XV. 23) 

0,946 
0,787 
0,776 
0,763 

4,526 : 6 0,7543 

5. NM 1375< 
6. Ch 299 

Prfiměrná váha 0,754 g 
Variační obor 0,393 g 
.Jakost 725;1000 

Vladislav I. 
VI. Typ (F. XV. 22) 

6. K 142 0,472 
7. NM 1371 0,466 
8. Ch 298 0,409 
9. NM 2375 0,407 

10. K 143 0,382 

;),935 :. 12 0,4945 
Prt'lměrná váha 0,494 g 
VariaČní obor 0,333 g .. 

Jakost 720;1000 

. 0,701 
0,553 

4,526 

11. NM 1372 
12. NM 1370 

0,374 
0,365 

5,935 

( 

1. NM 2373 
2. NM2374 
3. K 140 
4. Ch 296 
5. Ch 295 
6. NM 1367 
7. NM 1366 

1. NM 2372 
2. Ch 294 
3. K 139 
4. K 138 
5. R 25 
6. NM 2371 

1. K 124 
2. Ch 286 
3. NM 2361 
4. NM 2360 
5. NM 1338 

1. NM 1351 0,949 
0,891 
0,859 
0,836 
0,835 
0,812 

2. K 134 
3. NM 1352 
4. NM 2366 
5. Ch 290 
6. K 133 

1. Ch~ 293 
2. NM. 1365 
3. NM 2370 
4. R~4 
5. K 137 
6. K 136 
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Vladislav 1. 
Vll. Typ (F. XV. 21) 

0,822 5,134 : 7 0,7384 . 
0,816 Prflměrmt váha 0,733 g 
0,757 

Variační obor 0,172 g 0,732 
Jakost 720/1000 0,684 

0,673 
0,650 

5,134 

Vladislav I. 
VIII~ Typ (F. XV. 20) 

0,843 4,676 : 6 - 0,7793 
0,807 Pruměrná váha 0,779 g 
0,786 

Variační obor 0,145 g' 0,780 
Jakost 720;1000 0,762 

0,698 

4,676 

Vladislav 1. 
lX. Typ (F. XV. 12) 

0,822 3,931 : 5 0,7862 
0,813 Prflměrná . váha 0,786 g 

·0,784 , 
Variační obor 0,091 g 0,781 
Jakost 680/1000 0,731 

3,931 

V I a d i s .1 a v I . 
X. Typ (F. XV. 17 J 

7. K 131 0,795 13. NM 1355 
8. NM 1354 0,760 14. NM 2367 
9. K 132 0,757 15. NM 1348 

10. NM 1343 0,731 
11. NM 1350 0,700 
12. NM 1353 0,699 

11,561 : 15 0,7707 
Prt'lměrná váha 0,771- g 
Variační obor 0,319 g 
Jakost 013/100Q* 

V 1 a d i s 1 a v I. 
XL Typ(F. XV. 19) 

0,789 
0,750 
0,719 
0,701 
0,666 
0,665 

4,290 : 6 0,715 
Prftměrná. váha 0,715 g 
Variační obor 0,124 g 
Jakost 660/1000 

4,290 

0,664 
0,643 
0,630 

11,561 



1. Ch 291 
2. NM 1359 

0,768 
0,758 
0,734 3. NM 1357 

4. NM 1364 
5. NM 1362 

,0,676 
.0,659 

1. K 130 
2. Ch 292 
3. NM 1436 
4. NM 2365 
5. Ch 289 

1. NM 1345 
2. NM1349 
3. K: 129 
4. Ch 288 
5. Nl\:I 23M 

1. NM 2362 
2. NM 1341 
3. K 671 

1. K 125 
2. Ch 287 
3. K 126 
4. NM2359 
5. NM2358 
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V lad i s 1 a v I. 
XU~ Typ (F. XV. 18) 

6. NM 2368 
7.R 23 

0,617 
0,607 
0,606 
0,604 . 

11. I\'M 1363 
. . 1::t . NM ';1361 

13.NM)437 8. K 135 
9. NM 1358 

. 1,0, NM 1360 0,601 

8,351 : 13 0,6423 
Průměrná váha 9,64.2 i 
Variační obor 0,208 g 
Jakost 2'88/1000* 

Vladislav I. 
XlTI.Typ (F. XV. 16) 

. ~] 

0,931 
0,843 
0,821 
0,777 
0,736 

4,108: 5 = 0,8216 
Průměrná váha .Q,§~ 
Variační obor 0)195g 
Jakost . 785;1000. 

4,108 

V 1 a d i s 1 a v I. 
XIV:· Typ (F. XV. 15) 

0,925 
0,790 
0,787 
0,773 
0,751 

6,137 : 8 0,7671 

6. NM 1342 
7. K 128 
8. NM 1344 

Prfiměrná váha 0,767 g 
VarIační ph Ol' 0,241 g 
Jakost 740/1000 

VladisláV I. 
XV.Typ (F.XV. 14) 

0,750 
0,677 
0,684 

6,137 

0,870 2,294 : 3 - 0,7646 
0,753 Prflměrná váha 
0,671 : Variační 

2,294 Jakost 

V L.ad i s 1 a v I., 
XVI. Typ (F. XV. 13) 

obor 

0,799 6. NM 1339 
0,782 7. NM 1340 
0,777 8. R 22 
0;751 
0,728 

5,793 : 8 0,7241 
Prflměrná váha 0,724 g 
Variační obor 0,180 g 
Jakost 620/1000 

0,765 g 
0,199 g 

640/1000 

0,697 
0,640 
0,619 

5,793 

0,589 
0,572 
0,560 

8,351 

( 

1. NM. 2354 
2. NM 1335 
3. K 122 
4. l'I.'M 1334 
5. NM 1333 

1. NM 2357 
2. Ch 285 
3. NM1337 
4. NM: 1435 

1. NM 2385 
2. Ch 308 

1. NM 1405 
2. K 149 
3. Ch 307 

1. NM 1376 
2. Ch 301 
3. NM 1378 
4. NM 2376 
5. NM 1377 
6. Ch 302 
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V 1 a d i s 1 a v I. 
XVII. Typ (F. XV. 10) 

0,826 
0,812 
0,790 
0,783 
0,710 

5,910 : 8 0,7387 

6. Ch 284 
7. NM 1331 
8. NM 2355 

Prfiměrná váha 0,739 g 
Variační obor 0,168 g 
Jakost 497/1000* 

V lad i s 1 a v I. 
XVIII. Typ (F. XV. 11) 

0,815 
0,789 
0,753 
0,723 

4,339 : 6 0,7231 

5. K 123 
6. l'v'M 2356 

Prfiměrná váha 0,723 g 
Variační obor 0,19'5 g 
.Jakost 450;1000 

Vladislav I. 
XIX. Typ (F. xvi 3) 

0,669 
0,662 
0,658 

5,910 

0,639 
0,620 

4,339 

0,825 
0,813 

1,638 : 2 = 0,819 
Prflměrná váha 0,819 g 
Variační obor 6;012 g 

1,638 Jakost 425/1000* 

Vladislav L 
XX. Typ (F. XVI. 2) 

0,754 
0,784 
0;656 

2,144 

2,144 : 3 = 0,7146 
Prfltněrná váha 0,715 g 
Variační obor 0,0,98 g 
Jakost 450/1000 

Vladislav L 

XXI. Typ (F. XV. 24) 

0,915 
0,874 
0,800 
0,776 
0,735 
0,612 

4,712 

4,712 : 6 0,7853 
Prúměmá váha 0,785 g 
Variační obor 0,303 g 
Jakost 290/1000 



1. l"<'M 1381 
2. Ch 303 
3. NM 1380 
4, NM 2378 
5. NM 1382 
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ladislav 1. 

XXII. Typ (F'. XV. 25) 

0,873 
0,819 
0,802 
0,792 
0,788 

6. NM 2379 
7. NM 1383 
8. NM 1379 

6,274 : 8 = 0,7842 
Prfiměrná váha 0,784 g 
Variační obor 0,166 g 
Jalwst 280;1000 

Vladislav 1. 

XXIII. Typ (F'. XV. 26-27 ) 

1. NM 1434 
2. NM 1386 
3. NM 1389 
4. NM 1390 

0,902 
0,863 

.. 0,858 
0,807 

1. NM2349 
2. K 118 
3. NM 1322 
4. K 117 
5. NM 1321 

1. NM 1391 0,933 
0,842 
0,806 
0,776 
0,771 

2. K 146 
3. NM 1393 
4. K 147 
5. NM 1394 

5. NM 1388 0,770 
6. NM 2380 0,755 
7. NM 1384 0,738 
8. NM 1385 0,736 

8,255 : 11 = 0,7504 
Prfiměrná váha 0,750 g 
Variační obor 0,350 g 
Jakost 280;1000 

Vladislav 1. 

XXIV. Typ (F'. XV. 5) 

0,965 
0,945 
0,917 
0,827 
0,761 

6. NM 1320 
7. NM 2350 
8. NM 1319 

6,515 : 8 = 0,8143 
Průměrná váha 0,814 g 
Variační obor 
Jakost 

0,307 g 
240/1000 

V 1 a d i s 1 a v I. 

XXV. Typ (F'. XV. 28) 

6. Ch 305 0,752 
7. NM 1392· 0,741 
8. NM 2382 0,720 
9. NM 1395 0,678 

10. Ch 304 0,671 

9,012 : 12 = 0,751 
Prflměrná váha 0,751 g 
Variační obor 0,273 g 
Jakost 280;1000 

, 
'1 

0,757 
0,726 
0,717 

.6,274 

.9. NM1387 
10 .. NMI4M 
11. K Hg. 

0,728 
.0,714 

0,658 

6,515 

11. NM 2381 
12. NM 1396 

0,657 
0,617 
0,552 

8,255 

0,662 
0,660 

9,012 

( 

1. Ch 306 
2. W 6 
3. NM 2384 
4. W 3 
5. NM 1401 
6. NM 1399 
7. W 8 

0,831 
0,793 
0,781 
0,769 
0,743 
0,728 
0,720 

1. NM 1427 
2. NM 1428 
3. NM 1431 
4. NM 2389 
5. NM 1429 
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Vladislav I. 
XXVI. Typ (F. XVI. 1) 

8. K 148 
9. NM 1404 

10. NM 1402 
11. NM 2383 
12. NM1403 
13. W 4 
14. W 9 

13,819 : 20 

0;720 
0,717 
0,680 
0,678 
0,674 
0,664 
0,649 

0,6909 
PrP.měrná váha 0,691 g 
Variační obor 0,300 g 
Jakost 260/1000 

Vladislav r. 
XXVII. Typ (F. XVI. 6) 

1,016 6. NM 2388 
0,752 7. NM 1430 
0,742 8. K 154 
0,715 
0,682 

5,862 : 8 0,7327 
Prfiměrná váha 0,733 g 
Variační obor 
Jakost 

0,408 15 
290;1000 

Vysvětlivky k tabulce I.-llI. 

Tabu,zka I. 

Č.1 
č.2 
Č. 3 

Mince Břetislava I. 
a rub denáru velkého střlžku (F VLH. 8) 

a rub denáru tYDU I. (F. VIII. 9) 
a rub denáru typu~ II. (F VLH. 11) 

Č.4 
Č. 5 

Líe 11 
lfc a 

Min c e S p Y t i h n ě val I. 
tyPU I. (F VIII. 

tylPu II. (F VIII. 

Mince Vratislava II. 
Č. 6 
Č. 7 
Č. 8 
Č. 9 
Č. 10 
Č. 11 
Č. :1'2 
Č. 13 
Č. 14 
Č. 15 

Lle a: rub denáru tYIPU I. (F IX. 2) 

Č.16 Lic 
Č. 17 líc 
Č. 18 Hc 
Č. 19 líc a 
Č. 20 rub 
Č. 21 líc a 
Č. 22 rub 

II. (F IX. 1\ 
III. (F IX. 5\ 
lY. (F IX. 8) 
V. (F IX. 3) 
VI. (F IX. 4) 
VIL (F IX. 6) 
VIII. (F IX. 7) 
IX. skupina A (F IX. 10) 
IX ... skupinaB (F IX. 10') 

Mince Břetislava II. 
denáru typu I .• ·skupina A (F. X. 22) 

I., skupina B (F X. 212) 
1.. skupina C (F X. 22) . 

tYlpu II .. skupina A (F·X. Z'ij) 
II.. skupina B (F X. 20) 
typu III .. sl>:upina A (P X. 21) 
III.. skupina B (F X. 21) 

15 .. NM 1398 
16. W 2 
17. W 1 
18. W 7 
19. ::t-.'M 1400 
20. W 5 

0,677 
0,670 
0,608 

5,862 

0,648 
0,648 
0,641 
0,624 
0,580 
0,531 

13,819 
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Min c e Boř i vo jel 1. zle t 1100 110.7. 

Č.23 Líc a rub denáru typu I., skupina. A (F X. 23) 
Č. 24 líc denáru typu I., ,skupina B (F X. 23) 
Č. 25 líc den.áru typu I .. skupina C (F X. 23) 
Č .. 26 rub denáru typu 1., skU,pina D (F X. 23) r • 

·Č. 27 líc a rub denáru tY'Pu II .. sku;pma. A (FX. 25-27) 
Č. 2.8 líc denáru typu rl., ,~kupina B (F X, '2'5-27) 

Tabulka II. 

Mince Bořivoje II. z let 1100 1107. 

Č.29 Líc denáru tY'Pu II., skupina C (F X. 25-27) 
Č. 30 líc denám typu lL. skupina D (F X. 25-27) 
Č. 31 líc a. rub denáru typu III. (F X,. 28) • 
Č. 32 llc a rub denáru ty,pu IV., SkUPlll"t A (F XI. 1) 
Č. 33 líc denár'u ty,pu lV., skupina. B (F XI. 1) 
Č. 3'4' líc rub denáru typu IV., skupma C (F XL 1) 
Č. 35' . líc a. rub denáru ty'pu V., skupina A (F XI. 3) 
Č. 36 líc denáru typu V., skupina. C (F Jel. 3) 

C.37 
Č. 38 
Č. 39 
Č. 40 
Č. 41 
Č. 42 

Č. 43 
Č, 44 
Č. 45 
Č. 46 
Č. 47 
Č. 48 
Č. 49 
Č. 50 
Č. 51 
Č. 52 
Č. 53 

Č. 5'4 
Č. 55 
Č. 56 
Č. 57 
Č. 58 

I,Íc 

Líc 

Č,59 Líc 
Č. 60 
Č. 61 

a 

a 

Min c e S vat opl u ,k a. 

denáru typu 1. (F XII. 
denáru typu II. (F XII. 

rub 

rub 

typu III. (F' XII. 18) 
IV. (F XJ1!. 19) 
typu V. (F XII. 21) 
typu VI. (F XII. 15) 

Min c e V 1 a d i s I a val. z let 1110 -'1117. 

denáru typu (F XV. 6) 
(F. XV. 8) 

IV. (F x"'V. 9) 
V. (F. XV. 23) 
VI. (F XV. 2·2) 
VII. (F XV. 21) 
VIII. (F XV. 20) 
I·X. (B' XV. 12) 
X. (F XV. 17) 
XL (F XV. 19) 
XII. (F XV. 18) 

M in c e Boř i voj e 11. z let 1118 --112 O. 

denáru typu VI. (F XI. 7) 
vn. (F XI. 5\ 
VIII. (F XI. 8) 
IX. (B' XI. 4) 
X. (F XI. S) 

M in c e Vl a d i s 1 a val. zle t 111. 8 11 2 0- 11 2 5. 

rnb denáru tY'Pu (F XV. 16) 
(F XV, 15) 

(F XV. 14) 

Tabulka III. 

Min c e V 1 a d i s 1 a val. zle t 111 8 11 2 O - 11 2 5. 

Č,&2 
~. 63 
c. '64 
č.65 
Č. 66 
Č. 67 
Č. 608 
Č. 69 
Č. 70 
Č. 71 
Č. 72 
Č. 7'3 

Líc a rub denárú tyPU XVI. (F XV. 13) 
XVII. (F YV. 10) 
XVIII. (F XV. 11) 
XIX. (F XVI. 3) 
XX. (F XVI. 2) 
x,"CI. (F XV, 24) 
XXII. (F XV. 25) 
XXIII. (F Xv. 26-27) 
XXIV. (F XV. 5) 
x,"CV. (F Xv. '28) 
XXVI. (F XVI. 1) 
XXVII. (F XVI. 6) 

Pad ě I k Y čes k Ý c h de n á I' Ů. zná 1 e z u hod o u s i c k éh o. 

Č.74 
Č. 75 
Č. 7,6 
ě. 77 
c. 78 
Č. 79 

Líc a rub padělku denáru Bořivoje II. typu I. (F X. 2,3\_ 
" "Boř·ivo.ie II. tyPU II. (:1;'. X. 2n-2.'j') 

Bořivoje II. typu III. (F. X. 28) 
Bořivoje II. typu IV. CB' XI. 1) 
Svatopluka typu I. (F XII. 162 
Vladislava 1. ty.pu XVII. (F XV. IO) 

JOSEF PETRTYL: 

NÁLEZ BRAKTEÁTŮ A SLlTKOVÉHOSTŘÍBRA 
VE.LHŮTĚ U CHOTĚBOŘE 

Roku 1943 našel Josef Jelínek, rolník ve Lhůtě u Chotěbořeč, 10 při 
úpravě svého pozemku jedenáct brakteátů a pět kusů sUtkového stříbra, 
které byly uloženy podlé údajú V malé nádobce, jež byla ·úplně rozbita;l) 

Tento nález, i když zachoval pouze 11 brakteátů, a to ještě značně po
mačkaných a nejasných, je velmi zajímavý celou svou strukturou a hlavně 
svým přínosem neraženého, s'litkového stříbra. Brakteáty2) jsou téže fab
riky, tužšíhostřížku, hlinověžluté patiny, velmi nezřetelné a silně pomač
kané, takže se na nich dají obtížně rozeznat obrazové typy. Proto nepro-: 
vádím popis .obrazu u jednotlivých mincí, nýbrž souhrnně podle určB1fÍ 
G. Skalského.S

) Jde o deset nepochybně českých ražeb a o jeden brak
teát míšeňský. Čéské ražby (v našem seznamu č. 1, 2, 3, 5,7 a asi i 8) 
představují poprsí korunovaného pano'Vllíka, který drží V každé ruce mio
vité žezlo nebo žezlo s křížkem či jiné předměty podobné povahy, jak je 
známe z vyobrazení ve Fialových Českých denárech t, XXIX., č. 13-15, 
ve Věstníku Num. spoL čs. IV., 1922, č. 7, str. č. 9 a snad i 104

) 

a v NČČ'sL 1941, tab. I, č. 4.5) Č. 4' je téže fabriky jako uvedenáčíisla, 
jistě tedy z téže doby a téže země. Pro naprostou nezřetelnost obrazu a 
porušení obrazových linií nelze je přesněji určit. Č.6 je pravděpodobně 
iníšeňského původu;]jze tak soudit podle toho, že máhrúbozrnný povrch; 
V Míšni se totiž užívalo hodně nehlazených razidel.") I když ani jeho obra
zec není možno stanovit se žádOUCÍ přesností, přece patří svým Vzhledem 
váhově do téže doby jako' české brakteáty ze lhůteckého nálezu, 
Brakteáty obrazových typů Fiala XXIX., 13-15 se vyskytly V nálezech 

~) Mince a čtyři kusy stříbra se dostaly do chrudimského Vlastivědného a prfi
myslového muse.a. Brakteáty Č. 9-11' a jeden kus stříbra se v událostech roku 1944 
!li: 1945 ztratily. Byly jižpředtímmetrologic:ky 'vyšetřeny a pokud se ito vfi.bec. 
dalo-: srovnány s ostatními částrhi nálezu. . 

2) Srv. E d. F i a 1 a, České denáry. 1895. G. S k a I s k ý, Studie o českých a mo-
ravských brakteátech. I, NČČsl. V .• 1929, str. 57 n.; II. NČČsl. vm., 1932, str.' 28 n.; 
m. NČČsil. XI.-XII., 1935-6; str. 1 n.; IV. NCČ-sl. .XVI.-XVII., 1941, str. 20 n. -
Kr. Tur n w a 1 d, České a moravské denáry a brakteáty. 1949. - W. S ch w i n -
k o w s k i, Mlinz- u. Geldgeschichte der Mark Meissen lina Mlinzen der weltlichen 
H~rren nachmeissnicher.Art vor der Groschenpragung I., Frankfurt n. M. 1931. 

G: .s ka I s k é h o ,čtyři studie podaly vědeckou jak věcnou tak i metódiclwu 
kladnu k poznání a studiu toháto velmi obtížného období našeho středověkého mincov-
ního vývoje. . , . 

8) Za nevšední ochotu, s níž se ujal doc. drSkruliský obtížného určování těchto ražeb, 
jsem mu zavázán díkem. 

"') V. Katz, BrakteátyPřemysla.OtakaraII.,Věstník Num. spol.,str. 155, 
5) G, SkaIský, Studie IV., 1. c. 
6) G. ~kalský, Studie 49. Litá razidla byla tam vyhlazována až por. 1288. 



140 

v Mnichovicích U Benešova 18727)(~~IX., 15), v Praze II., 1507 (XXIX., 
13-15,8) včeskobrodském nálezu9

) a v nálezu v Dubnici p. Ralskem.lO ) 

Pře hle d b r a k lt e á t ů zná 1 e z u veL h ů t ě uCh o t ě boř e. 

Č. Průměr, 

1 29 mm 
2 29 mm 
3 29 mm 
4 28--9 'mm 
5 28-9 mm 
6 28':":""9 mm 
7 28 'mm' 
8 29 mm 
9 29 mm 

10 29 mm 
11 29 mm 

Váha 

0,438,g, 
0,405 g 
0;339 g . 
0,45 g 
0,431 g 
0,394 g 
0,346 g 
0,457 g 
0,37 g 
0,40 g 
0,39 g 

Jakostll ) 

0,800 
0,650 
0,650 
0,650 
0,650 

0,800 
0,650 
0,800 
0,650 
0,650 

Pozn. 

Míšen, 
Vylomený 

Průměrná váha českých brakteátových ražeb ze lhůteckého nálezu je 
0,42 g, nepočítáme-lič. 6 jako pravděp~dobn~u raž?u :r:tíšeňs~é~o pú~od;t 
a vylomené Č. 7. Protože jsou však rozdlly v JakostI u Jednoth;rych mmCl, 
i když razdHy emise podle ikonografických složek nelze pro spatnou ~a
chovalost rozeznat, musíme propočrtat ipruměrnou váhu obou sk~pm. 
Č. 1 a 9 s' ja;,k'ostí 0,800 má průměrnou váhu 0,447.g, nep~ít~~e-h do 
pruměru Č. 7, jež je téže jako~ti, ale vylomené; patřIlo ~Y. zreJme podle 
všeho k téže váhové skupině. C. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 mall Jakost 0,650 a 
pruměrnou váhu 0419 g. Je tedy pruměrná váha těcMo mincí menší proti 
jakostí lepší skupi~ě o 0,028 g,12) Váho,:ě ko~ísají ~rakteáty me~ ~,339 g 
(č. 3) a 0.457 g rč. 8). Jde tu tedy o vahovy rozdll 0,1185, coz pre~~ta
vuje téměř 2/ váhy nejtěžšího brakteátu a téměř vahy neJlehClho. 
Přitom ovšen: nutno zdůraznit, že oba tyto ~'krajní vahové výkyvy jsou 
jen ve skupině ražeb jakosti 0;650. Mince~ 'jakosti .0,800 kolísají méně 
(0,37-0,438 ?) : 0,068, což představuje pouze asi 50% váhové diference 
ve skupině s jakostí 0,65013

) , • • , 

Metrologickým srov~á;?ím ražeb;lhutec~fol1?ná;I~zu. ~s • os!atmm:
v 
nale~, 

v nichž 'se vyskytlst~]ny obrazovy. typ:, ZJlS~l.mve"ze: vahoves~ bhz~ praz.
skému a mnichovickému nálezu, kde Je. prumer 30 mm a ,vahy Jednot
livých ražeb kolísají mezi 0,40~0,55 g.14) K našim ražbám nepatří váhově 

7) F i a 1 a, L C'.> str. 209, Č. 2269-2271. 
8) F i a 1 a, L c., str. 209. 
9) V. Katz, 1. c. __ 

10) V. K a t z, Ná,lezbrakteátů u Dubnice pod Ralskem. NCCsl. III., ~927, str. 30 
a n. Katzůvpopis doplnil nově získaným materiálem G. S k a 1 s k ý, StudIe IV., Nález 
u Dubnice pod Ralskem. NČČal. XVI-XVII., 1941, str. 20 a n. 

11) Jakost udána podle zjištěni zlatníka v C~rudimi. .. . v. 

12) Váhový rozdH v prtlměru jis1tě bude !llezl. obě~a skup~~~ml, p:?tože Jde zre?mě 
o .cIocela jinou emisi, jak vidíme 'Ze zkous~k JakostI. VYPocl!aná v.clsla však neJ~ou 
plně přesvědčující,protože vycházejí z velmI nízkých výskytClvych Clsel a mohou nam 
nanejvýš potvrzovat pravděpo.cIobnost these. 

:t3) Toto kolísání ,si ovšem vysvětlíme zpťtsobem. ražby brakteátů al marco. 
14) E d.F i a 1 a, 1. c.,str: 209 a 430, Č. 2269-71. 

( 
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typ XXIX., 14, nalezený v Dubnici pod Ralskem15 ) a v nálezu českobrod~ 
skem.Ani Skalského B sem nepatři. Podobně se Uší váhově Skal
ského B 2 a B 2a17

) od našich ražeb, jejichž průměrná váha je 0,42 g, 
kdežto u BA: 0,56 g a B 2a(otřelá mince) : 0,53 g. Naše ražby se ve sku-

B A 

pině jakostí lepší blíží svou průměrnou vahou i rozměry Fialovu ty:pu 
XXIX:, 14, 15.18

) Ražby skupiny horší jakosti jsou podle všeho mladší 
a už k této Fialově skupině metrologicky nepatří, protože jejich pruměrná 
váha je na do1tní hranici, označené Fialou (40-55). ' 

Velmi důleži1tou složkou nálezu lhůteckého jsou slitky a kusy stříbra. 
Je jich pět ku~ů yvV~elkové :ráze ~80 g: l. 14,9 g, 2. 15,5 g, 3. '24,4 g, 4. 34,7 g, 
5~ 90,5 g. NeJvetsl kus- shtkoveho strlbra fe oválného tvaru' ve ztluštělé 
st!ední,částiv;uá dutinu vzniklo? ~~jmě při odlévání. Tent~ oválný kus 
shtkoveho strIbra byl samostatne ht Jako celek, není z něho sekáno. Menší 
kusy pocházejí z odlitků převážně tyčovitých nebo deskových :tvaru a 
vzIiikly o?seká,:áním vzev,zá~la(~ní?o sl,it~u. ,Bylyy již častěji zmenšovány 
pod~e :potrebx, Jaksvedcl ruzne Jdoucl rezne plosky a nepravide1lný tvar 
k;tsu. Na vsech kusech jsou dobře znatelné šikmé plošky vzniklé oseká
v~~ím, horní v plocI:a je .krupičkovitá, dolní rovná, kusy nemají stejnou 
vysku. Zkouskou J8!kostIbyly zhodnoceny jako maJteriál poměrně nižší 

o D 

jak?sti, stej:r;Ý s m,Í??emi ~enš~)akosti, t: j. 0,650. Jsou tedy a'si 107210- 1 

tove,;.Br3;,kt~at~ lepal Jakosti ,ma]l ryzost aSI 13 lotů. (Viz .obr. A, B ,a OJ D.) 
Prl prumerne vaze brakteatu 0,42 g z tohoto nálezu měl jistě každý kus 

15) G. Skalský, Studi€! IV., NČČsL XVL~XVII., str. 23, Č. A 7, tab. I., 2. Fiala 
u toho~o tYPll; uvadl fstr. 430) pr:ttměr 28 mm a 0,40:-0,55 g podle nálezu pražského. 
Skalsky UVadl podle ceskobrodskeho nálezu vysokou jakost 0;903 proti naším mincím. 

1~) L.c.; ~tr. ~7, tab. 1., č. 5, pro 32 mm, váha 0,72 g, jakost 0,950-0,960. 
1.} JakostI neJSOU uvedeny. 
:t8) _ Je~jimavé, že ražby podobného typu XXIX., 13 či 15 se vyskytly ještě v jiném 

rozmeru 1 váze (33 mm, 0,60 ?) v jabloneckém nálezu. (F i a I a, 1. C., str. 434.) 
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váhový a početní ekvivalent, jenž se dal vyjádřit ipóčtem' míncí. První 
kus, největší (A), představoval váhu asi 215,5 mincí, druhý asi 82,5, třetí 
(B)asi58,čtvrtý ce) asi 37, pátý (D) asi 35. Celkem pětkusupředsťa~ 
vovalo váhově 428 brakteátu našeho typu. ( 

Při srovnání obou nálezových skupin, brakteátu i slitkovéhostříbra, 
výplývá jako nesporná věc, že brakteáty v tomto nálezu znamenaly jen 
doplněk, jakési vyvážení nebo dovážení celkové uložené částky. Z poměru 
váhy neraženého istříbra a brakťeMů lze asi soudit, že podle všeho bylo 
užívání neraženého kovu při obchodní směně obecnější a běžnější než UŽÍ
vání ražených mincí. 

Neražené stříbro ve lhůteckém nálezu vyžaduje, abychom mu věnovali 
obecnější úvahu. Tento nález je svým složením a hlavně poměrem mezi 
neraženým kovem a raženými mincemi velmi výrazným historickým do
kladem situace, jaká se vytvářela v údobí prudkého hospodářského pře
vratu v Evropě ve 12. a 13.století,t. j. v době přechodu od naturM
ního hospodářství k 'peněžnímu, v letech, kdy se vlastně provedl první ná
por kapitalistické povahy do feudální výrobní struktury.19) Historické sto
py tohoto převratného vývoje můžeme zvláště dobře numismaticky sledo
vat jak v písemných pramenech, :tak i v nálezovém materiálu. Posuzuje
me-Jí vývoj našeho mincovnictví a problémy peněžní směny od 10. stol. 
do r. 1300, ,do. zavedení ·pražského groše, vidíme, že jde vlastně o zásadnJ 
otázku změny výrobních 'poměrů, kterou můžeme nejvýrazněji sledovat na 
vývoji mincovnictví jako složce hospodářského a sociálního vývoje, jež je 
jedním z nejprůkaznějších historických dokumentů doby. Pak se nám tato 
otázka také specifikuje na úlohu mince ve středověku a na vývojovou 
cestu směnného prostředku doby naturálního hospodářství k platidlu pe
lilěžní hospodářské· sousta vy, k, pražskému' groši. . 

Podle historických výkladů Šustových a numi:smaticky orientovaných 
výkladů Skalského vidíme dnes docel'a . jasně funkci středověkého 'peníze.· 
V době denárové a brakteáto:vé, tedy v rozmezí stol. 10. počátku stol. 
14., nebyla mince v :tehdejší formě dokonalým :směnným prostředkem, za
$ahovala totiž jen část směnných obchodních, styků. Naturální hospo
dářství ve 'své výrobní i konsumní soběstačnosti, plynoucí z výlučně agrár
ního výrobního systému, vcelku ani neměltiyelké potřeby rozvíjet pomocí 
mincí směnné styky, aspoň ne v širokých vrstvách. Potřebu vládnoucích 
vrstev velkostatkářských, šlechtických hradil dovoz přepychových před
mětů cizí řemeslné produkce a je otázkou, zda se úhrada za ně dála vždy 
v ražené mincí. Peníz byl tedy ražen asi z malé potřeby ekonomicko-' 
směnné, jako směnný prostředek, spíše pro svůj poIiticko-ekonomický cha
rakter, . jako projev samosltatnosti feudálního vládce a jako podstatný pří
nos k Jeho důchodům. Penízem totiž zdaňoval panovník vlastně v poěát-

l~} Srv.' B.E n gel s, O rozkladu feudalis.'ffiu á rozvoji buržoasie, 'PiaJ:Úl: 19'16. ~ 
Fr. Gr au s, Chudina městská v době předhusitské, 1949. B. H ó man, Wiener 
u. bo:q.rn~lIcheMiinzí'n in Ungarn atd. NZW 51, 1918. ~. Týž, Magyar pénzt,orténet 
1000.....::.1325. ~ A. N. J a s in s k i j, Očerki i izsledovanía po soci:aInoj i ekonomičeskoj 
istoriiČechii v srednie veka. J. 1901. B. Men d 1, Hospodářský vývoj Evropy, 1948. 
~ T~~, Z ~OspD~ář~ký~h dějin středo~ěk.é Prahy; 1?25. F. J. Mi cha 1 e v s k i j, 
Ocerki lstornděneg 1 deněžnogo obrašcenla .. I. Dengl v feodaJnom chozjajstve. 1948. 

. . . G.< S .. k.a I s ký, Studie I~IV,L c.. Týž, Jak doiílo'v .Čechách k·ražbě· brak-' 
teátfi. Num, listy I, 57. -- Týž, k dějinám mincovnictví českého a moravského do 
:eoč.XIII. stol. Oas. Mat. mor. 1924, str. 1 n. Tý Ž, Mincovní reforma Václava II. 
Cč!1 XL, 14. - J. V. Š i mák, Středověka kolonisace v zemí:ch českých. 1938. -
-!. cS.;m í d;a, Pohledy do cdějin .. 1947. J. Šusta, Otroctví a velkostatek v Čechách. 
CCH V., 1899. --, ·r ýž, Dvě kníhy český,ch dějin, 1.2 • . 
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cích procesufeudalisacev' 11. 'a ·12. ,stoL všechny převody a snažíl se 
tak zasáhnout jako podílník do zvyšované agrární výrobnostPO) Nejvíce 
ovšem zÍ'skávalpravidelnou směnou mince (renovatio monetae) . Nelze pq
pÍralt,že na časté vyměňování mincí působily fis~álnív P?třebypv~novní~a, 
že to byla jakási daň z obratu; kterou muse~ plat!t .kazdy!k~? UZlval m;u: 
ce jako směnuého prostředku. Redukce vahy I Ja~osb pn obno~ov~'m 
mince byla hospodářsko-sociá:lní metlou a hodně I brzdou normalmho 
rozvoje. směnného obchodu" Vidíme to lua našicI; nálezecI:'z posle'J:nho 
denárového období, jak ·českézemě byly obchodne a tedy I hospodarsk:y 
isolÓvány pro své mince špatné ja~osti,· i.když k_rrusnft r~mánské" v odrufe 
pol.13; stol. již i gotické mincovm g~~tI~y.2~) Ce~~e mm~e t~ke nenasly 
cestu < do cizích nálezů a proto bylo zreJme málo . zaJmu o ceske produkty. 
Teritoria:1isace mince v agrárním 'prostředí českéhostMu v g. a 12. s~?,1. 
vedla jako tehdy ve všech úz~ích eyropských --: ~ d3:ls.nnu yYk<?rrs
ťování mincovního regálu,22) takze dochazelo k fun~cm ~rlsl pemze Jako 
směnného prostředku. Pokud byla tedy výroba zalozena Jenom na pozem
kovém majetku, můžeme mluvit skutečně o naturálním. hosPo:lářsltvÍ, jehož 
směnná úroveň i potřeba ueby1a veliká. Tuto stagnaCI zlomIl te.rrve x:oz: 
mach vnitřních výrobních sH, jaké rostly vlivem mnoha okolnosti, k n!mz 
patřila vnější:' kolonisace23 ) ,zakládání měst, zdokonalení výrobní tec}1mky, 
růst řemeslné výrobnosti, rozšiřování trhů, změna směny v obchodm akce, 
reluice poddanských závazků a naturálních dávek v ~eně~nÍ platy,. ~ono
polisování a řízení řemeslné produkce cechovní orgamsacl, komerClahsape 
hospodářského vrv~j~ ~e13. st., t~žba dril;~ýc,h kovů24 ) a.:ko~ečně,i ve feudal
ním pro'středí oJedlllěle ekonomICko-soclalm postavem mestskeho obyva
telstva v jeho osobní nezávislostí a výrobní samostatnosti. To všechno 
převedlo niž~~, naturálr;~ hO,spod~~s~ý :sys;tém, vobla~t!1~ i p~~coyn~. isolo
vaný, ve VySSI hospodarstvI- pen~zn~. NeJde vsa~ ]e.ste~. prImyv~ut~~ x:a 
feudální řády hospodářské a sociah:u. Naopak, vyvoJ se JIm Sli'aZl prIZpU
sobit. Peněžní hospodářstvÍ vyrůstá v důchodový 'systém" :z majetník~ 
půdy sestávají r~nti~ř~. Jejic~ 'r:osta~e~í, jak uka~uj~ J. S,::st~a fl. :1: 
renne, . bylo vlastne vazano k pude, k Je]lmuV'lastmctvl staryml pravnnnl 
feudálními zvyklostmi, jež zasahovaly pak i. do sociální struktury obyva
telstva. Střetá se Itu pak sociálně právní řád ještě silného fe!lda1ismu 
s .. kapitalistickým podnikáním. Výsl~dky ~obchodu ~ ·řem~slnévyro~ys.e 
však převádějí nakonec v vpo~emkovy ma]eteka, v jeho d;tc?od, takže ne; 
roste kapitalismus burzoasmho. charakt;ru,.ny~rz docha~l k O'p~~ovane 
feuda1isaci měšťanských vrstev, Jakou zname· Ješte :ze stoletI rpozdeJslch. 

, 
20) - J. Š u s t a, Otroctví a 'Velkost8Jtek v Čechách. ČČH V., 1899. K tomú revise 

této otázky u slovanských národů A. N. ~~s.inské~{) z. roku 1901; ,G.rekovaa 
K. V O str o v i t ja n o va z r. 1945 .. BhzSI mtormatIvní lIteraturu uvadl .'Y. :fl tl:> a, 
E.pochy českých cteJm, Praha 1949. Nejnověji K. V. O s t l' o v i ť a n o. v, Nas.tm e~tO
nomikypředkapitalistických fo!,mac1. Pr~a 1951. ~am té~ uve~ena podrob~e.s 'CIta
cemi příslušná literatura. Naseho námetu se dotyká predevšlm X. kapItola .(str. 
114 a n.). . . 

21) Známe pouze jediný větší nález cizich mincí. u nás (Pr,aha 1894), zakopaný .aSI 

1140, který patřil cestujícímu, jenž přešel oblast gd Rýna, Fnska, Vestfálska, D01ll1ho 
Saska'až do Čech. Srv. Skalský, Studie II"NCČsI. VIII.,.str. 31... . 

22). ,G. S k a 1 'S ký, Mlnco.VIlli reforma Václava II., 1. c., str. 18, kde uvedena i litera
tura další; pro 'českou oblast srv. str. 20. 

23) O kolonisaci německé se stanoviska numismatickěho mluVí G. S k a 1 s k ý, Stu-
die, II., l.c., str. 34., 

24) O· první středoevropské organisaci těžařské docela kapitalistického charakteru 
(kverkové) mluví J. Š u s t a, Dvě knihy, 1. c., str. 50. 
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V naturálním hospodářství penrznevládl, i když zan:ěho bylo lze v ágrár
ním prostředí získat mnoho životních potřeb. Stačil jediný druh mince, 
a to ještě poměrněle'hký. Z toho je také vidět, že potřeba peněz nebyla 
velká. Franský solídus, vyrostlý z pozdněřímského peněžního systému, 
už neby~ početním penízem představujícím hodnotu· 40 denárů., nýbrž stal 
se početním pojmem pro 12 stříbrných 'mincí, čili byl to vlastně starý 
triens. 25) V peněžním hospodářství peníz jako zboží ztrácí relatiVně na své 
kupní potenci, protože se za něj dostanou nejen zemědělské výrobky, nýbrž 
stává :se směnným prostředkem k zLskánipoměrně drahýc4 výrobků ře~ 
meslných a zboží dováženého z ciziny. Posílil však ISVOU· posici jalto· obecně 
směnný prostředek, jímž se dály všechny převody akJterý. uspokojoval 
všechny potřeby koupěchtivých zájemců. Z posilování směnné posice min
ce v té době vyplývá i potřeba zvyšovat nominálya obohacovat měnovou 
stupnici novými mincemi, případně i zaváděním para:lelní měny. To se pro
vedlo v Evropě . po konsolidaci stříbrné mince ve stol. 13. a u nás ve 
stot 14.26

) . 

Tak asi vypadala v hutné zkratce cesta naší mince k pra:žskému gro
ši.27

) Jejím mezistupněm, který se pokusil přizpůsobit minci novým vý
robním poměrům a změnám :z nich vzniklým, 'byly brakteáty. Bra:kteáty 
byly tedy pokusem, jak ozdravit 'českou měnu a jak se vyrovnat s cizí 
měnou dobré jakosti (míšeňskými ražbami), pronikající s německýmiko-
lonisty do našeho územi,28) . . 

Ale ani brakteátové ražby se nevymanily plně z dřívějších peněžních 
zvyklostí a tak i je stíhá po ce~ou dobu jeJích ražby sUn nedůvěry, pra
menící z časté výměny mincí a z obvyklého klesání jakosti mincí po· sme .. 
ně. Tato nedůvěra se projevovala především tím, že se užívalo při .smě
nách místo mincí neraženého kovu. . 

Veliký počet mincoven v' Čechách a zobchodnění celého mincovního 
podnikání i rozšiřování mince ve 12. a 13. stol. měly by nasytit trh .penězi. 
Ale neby~o tomu tak, jak svědčí soudobé listiny, méně už 'soudobé nálezy.; 
Panovník neovládal v této době ještě svými penězi dostatečně 'peněŽní trh. 
Pramen tétozávady,'~terá působIla j~stě značné. ztráty královské po
kladně, byl také v tOlÍl, že se peníz v této době nepokládal za přímé pla
tidlo, nýbrž mince, často .váhově i jakostně snížena a někdy i pad.ělaná 
brala se jako směnný prostředek podle váhy. K tomu přispělo jistě i ne~ 
mírné vykořisťování mincovního regálu. 29

) Peníz byl tedy namnoze zboc 

žím, jež se vážilo a .1ěhož se vedle váhy posuzovala a oceňovala i ja-

25) G. S k a 1 s k ý, 'So1Jidus a denár. Mince na přechodu dvou věkťt. Num. listy.lV. 
1949, str. 46. . ..~, 

26) Víme o:všem,že k zavedeni zlaté měny přispělo mnoho da]jfchčin~t.elfI, jejichž 
vý~d se vymyká rámci této úvahy. Viz S kals:k ý, 'Měnová politiKa Karla' IV, 
NČCsl. XIX. 1951.. . . 

:ZT) Z naturální směny se osvobozuje nejdříve obchodní oblast benátská, jež zavádí 
podle byzantských peněžních vzorfI nOVDU minci; vhodnDu pro obchodní transakce, 
denarii grossi, a .. cesta 'k našemu pražskému groši vede přes území francouzské, kde 
se gros tournois Sltává peněžní základnou rozvíjejicího se Dbchodu západoevropskéhiO, 
zvláště v oblasti porýnské v 2. pol. 13. stol. Teprve rozmach.· výrobních prostředkťt, 
v našich zemích, zvýšená produktivita a řada ji!llých jmenovaných 'složek vedla i u nás 
k tomu, že 'se měna konsoliduje na podkladě pevné, stálé mince, pražského groše. 

28) T~o pokusy vyvrcholily kolem roku 1260 reformou Přemysla II., který zavádí 
mince stejného mincovního zevnějšku, ale ruzné velikosti a váhy. Srv.' F i 'a 1 a, 1. c.,. 
tab. XX., č. 1-3; S k a 1 s k ý, ,studie II., str. 43; týž, Mincovní reforma, 1. c., str. 23. 

29) Srv. Skalský, Mincovní reforma Václava II., 1. c., str. 20~1. .. 
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kO'st.3o ) Chápeme tO', protože je známO', že se brakteáty razily al marco 
a že bylo tedy v O'bchodně založeného podnikatele vybírat si mince 
těžší, což se stávalo někdy až metlou středověkého mincovnictví. al ) Také 
s brakteáty se zacházelo často jen jako s neraženým kovem, t. j.dělily 
se podle potřeby a asi se jimi a jejichÚ'lomky vyvažovaly a dovažovaly 
větší placené částky. Proto máme tolik hrakteátových nálezů, kde jsou 
mince rozpůleny.s2) Teritoriální omezení platnosti mincí, nezaručená ja:. 
kost obíhajících ražeb, převažování jich, nedůvěra k vyměňovaným a ob
novovaným mincím jen podporovala starou zvyklost platit neraženým 
kovem, i když nepohodlným, který však měl zaručenou, a hlavně snadno 
kontrolovatelnou váhu' i jakost.· Sn:iěna neráženým kovem nevyplynula 
tedy podle všeho asi jen jako důsledek zištné mincovní politiky panovníka 
nebo z peněžní poliitiky celého středověku, nýbrž byla jak Hstiny do
svědčují - vlastně základem směnného obchodu vůbec, pokud .bylzalo
žen na směně drahým kovem. Neražené užitkové :stříbro patří k naturál
ním platidlům, jež už prošla vývojem od tvaru užitkového k oběžnímu. 
vývojová linie platidel a směnných prostředků to potvrzuje jak V historii, 
tak i v oblastech s nízkým stupněm výrobních prostředků a· proto i s ma
lou potřebou obchodní směny. 

V době, kdy převažovalo v obchodní směně ještě starší pojeltí platů 
více v soustavě váhové než v soustavě početní,bylo jistě těžképro~ 
vádět do důsledku zákaz oběhu neraženého slitkového stříbra. Zůsitaly 
vcelku bezúspěšné až do r. 1300, do 'zavedení pražského groše. Nepovedl 
se ani pokus ražbou brakteátů vyloučit dobrou mincí neražený kov z ob
chodních směn a zavést místo něho stejně dobrý směnný prostředek a 
přitom prostředek nesoucí užitek královské pokladně. Víme z listinných 
dokladů, že se požadovalo v některých smlouvách, aby se aspoň v přede
psaných případech platů a dávek platilo výhradně raženým kovem.BB) Ne~ 
.ražený kov měl tedy celkem pevnou' posíci ve středověkém hospodářském 
životě. Stále se ho užívalo jako směnného prostředku s hodnotou užitko" 
vou i směnnou, hlavně při větších převodech. Fakt,že se našlo dosud 
celkem máilo nálezů denárových i brakteátových "'1'0 slitky nebo s kusy 
stříbra, lze vysvětlit tím, že byl neražený kov 2. neznalosti oddě:enod 
mincí v nálezu,že byl považován jen za surovinu k výrobě mincí a ne 
za samostatný druh směnného prostředku. Avšak doklady o jehoď čás-

30) J. Š u s ta, 1. C., vzpomíná na citát ltronikář o ,,-ského, že bylo zvykem 
"ražené <Jenárkv lámati a ne bez škody je v pouhÉ ,ríbl'o 1,évati". 

31) Podle stati Fr. May r e der a, Zur mittelalterlicher- Wahrungspolitik,Mitt. 
d., ~um. ges~llschaft in Wien,. 1939, str. 11, je vid.ěJt, že bylo vyměňováni minCí pro~ 
vadeno pnsne a často. DokaZUJe to autor na některých nálezech friesašských, štýrsko
hrade,ckých a videňských feniků (Gschiess, Ankenstein, St. Piilten Feldsberg a j.) je
jichž obsah má jen několik ražebních typů a doba ukrY'ti sahá' do 2. pol. 13.' ~to1. 
Pozdější nálezy jsou pestřejší. Proto autor dovozuje" že se vyměňování provádělo pře
vážn!í - aspoň v. počátečních dobách - proto, aby se zabránilo. ztrátám, kterou 
u~!p,eIa k,0mora m~ncovního ,pána tím, Ž~.~ se mince, ražené al marco, převažovaly a 
tezsl vyblraly k pretavovám. Zato pozdeJsí nálezy feniku ukazují, že se ve 14. stol. 
(Prebl, Wierstein) vyměňova1y mince asi jen tehdy šlo-li o potřebu platit veřejné 
pokladně nebo bylo-li vyžadováno přímo placení v pbjmu denarii novi. Starší feniky 
teh~y ?bíhaly, i na~ále jako běžné platidlo, kdežto nové ražby, jež měly být v té 
dobe vyhradmm smenným prostředkem, musely ještě projít zkouškou důvěry. 

32) Na př. v nálezu u Dubnice p. Ralskem i jinde byly brakteáty přímo naříznuty 
vose, aby se snadno rozdělily na poloviny. (Srv. NČČsl. III, str. 30.) V tomto případě 
šlo. ta,ké ? pokus účastníkťt obchodní směny, kterým se vyráběly poloviční nominály 
razene mmce a hledala se cesta k odstupňované měně. 

33) G. Fr i e dr i c h, ODE I., č. 389. J. Em 1 e r, Reges1ta II., 2332. 
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tém užívání nám přináš~jí pí,semné prameny.Si) Měna neraženého stříbra 
.byla ':. obcho;lní;n užívání, yasi ,zák}adn~m typem směnného prostředku 
v, dobe natural~lho h~sI(,odarstvl, v vazaneho na drahý kov. Neražený kov 
zlskal svou obnbu prave proto, ze byl svou vahovou i jakostní stálostí 
pe,:,ným směnným prostředkem ve 'středověkém obchodním životě nepodlé
ha)ÍCÍm vliv~:n ko!1ísavé finanční pomiky panovníka. Byl vlastně zvláštní 
m~nou" kodIfIkovanou obchodní praksí a směnnými potřebami. Vázal se 
ovsem uzce na běžnou měnu neražených mincí a proto se měnila a přizpů
sobovala i jeho jakost, jak ještě vyložíme.35

) 

O n á1 e ze c hs lit ko v é h o a k u 's ov é ho st ř í br a. 

!,e celkem. málo ;:álezu z, dobyb~akteá:tů se slitkovým nebo kusovým 
str;brem.SlItkYSltrlbra zname z nalezu brakteátu v Lukovně, kde by'1o 
ob),eve~o ~~O ~rak~eátů ,;re třech sloupcích a "vedle nich leŽel kousek 
strlb~e lItmy ,zda se, ze také asi českého původu.s6 ) Ve Staré Říši na 
M,orave ,bylo r.1888nalezeno několik set rakouských feniků několik čes-
kych, brakteátů a20~ kusů:slitého sťříbrapodoby kulové ' ko!láčkú' na 
ka~dem po dvou .dlvlc!ch; s1ib\et:ří:br?~yloprc:dáI}odo . minco~ny, 
p~y Z! 57 levantmskych tolaru. Jmy takovy nalez, ale z 11. stol., uvádí 
Flal,a) v v Pr~ze, kvd,~ ~ylo v K?;nálské z~h1"(!dě r. 1894 uailezeno na 3000 
den~ru: nekoh~ 'stnzku bez razby a "ruzne kousky slitku stříbrných a 
olo,;,enych"ma}a kup~lk~, ~tříbrná, valně porouchaná perlička práce arab
ske .. J'ake nalez v Komne r. 1928 měl dva kusy stříbra a 142 brakteátu 
.Z ~ICv~Z ysk~:o .dvěy třeti,ny by'1;r silo ženy na 'poloviny nebo na čtvrtky, coŽ 
SVědCI, ~eJlmI mela byt doplnována váha.39

) Kusy stříbra z tohotoná
~ezu maJí vysokou jákost 0,950, váhu 5,25 gal 07 g. První slitek má na 
Jednés:tr~~ě povrch vějířovitěv~ý~ovaný; Skalský uvádí, 'že to jsou snad 
zlomky neJakeozdoby .. V Zrnet~ne na Litomyšlsku došlo r. 1931 k nálezu 
206 grošů Václava II. a 8 kusů stříbra ve váhovém sledu od 3 675 g do 
17,64 g v jakosti 0,900.4°) , 

. Zvláště v~z~am::ý)~ ná}ez u Oliomoucez r. 1902, o.kterém se však Fiala 
mkde" nez~llml,. 8;C JeJ mel v rukou. Nepokládal zřejmě s1itkové stříbro 
za .m~novye~vn~al~nt. 910 o 11 kusů stříbra, z nichž se až ve 30. letech 
o~Jevll ve Vldm Jeden kus označený kdysi Fialou jako váha vídeňské 
hrlvn~ (281 g)Y) Ve 13. stol. by'lia ua Moravě v užívání hřivna mo
r~vsk~ sko;9 t~že váhy jako vídeňská (280 g) . Zmíněný kus měl podle 
plesneho vazem 279,49 g. Proto Dworschak přisoudil tento kus moravské 

34} Uvádíjeh(lj~ě ve své závažn~ metro:logické studii G. ,8 k al s k ý, O české a mo
rav,ské mftrc'e, NCCsL III. a ve: studIi v Cas, Mat. Mor. 1924 

35) O slitcích se zm.~ňuje E. Bo r n, Das Zeitalter des' Denars. Ein Beitrag zur 
deut~chen . Geld- u. lI.1:unzg~:schi.chte des Mivtelalters. Wirtschajjts- u. Verwaltungs
stuuIen. mlt besonderer Beruckmchhgung Eayerns. 192·1, - a ti e r uie '" lhe'
,urnd Goldbarren des rUBBisehen lVLHtelallers. I,fura. Ze1tschrift. Víden sv 62 1929

1 

{ 
.77 a. n .. , 1931, str. 45 a n. ' " , s r. 

36), Pam. arch. XIV., str. 543. V denárech str. 207 už se tento kus 'střl'bra 
·neuvadí. ' , ' 

37) J. 8 m oH k, Nález min~í v Staré Říši na Moravě. Pam. arch XIV 465 Fial 
České denáry, str. 214. . ., . a, 

38) E d. F i a iJ. a, 1. c., str. 171, Č. 70. 
3.9) G._ 8 k a 1 s k ý, Studie TI., NČČsL VIIL, 1932,str. 44. 
·10) NCČsl. XI,-XII., 1936, stl'. 96. 
41) F. D w o I' S cha k, Silberbarren im Wiener Markgev.ichte. Milt. NG. Wien 

XVI., 1933, str. 1 a n. 
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provenienci. Ve své stati Studien zum osterr. MlinZ\/Vesen42
) ukazuje ve 

shodě s 1:>. fkmal1em, že za ll. se tento severomoravský vá
hový 'systém dostal do Vídně, kde nahradil starší a lehčí marku o váze 
240 g, což mělo pochopitelně veliký v~7znam pro obchodní styky mezi Mo
ravou a Rakouskem. 'rento kus měl porésní povrch, 61 mm délky, 51 mm 
šířky a 22 mm výšky. kusů kusového stříbra ukazov8J10 'stopy oddě
lování. Jejich malá váha, a pak i tvar vyšly z potřeby užívat jich k pla
cení menších částek. Váha kusů se pohybovala mezi 1,2 g až 10,03 g. 
Zprávu Dvvorschakovu doplnil A. Loehr44 ) zjištěním dalšího kusu stříbra 
ve váze g z téhož nálezu. a nálezu se ještě zmíníme v metrologic
kém srovnání. Nález obou kusu ve váze moravské hřivny ve spojení s ji
nými devíti kusy váhy že neslo, jak se asi domníval li'iala 
při prohlídce olomouckého nálezu, o vzorné váhové slitky, nýbrž o sku~ 
'tečné platidlo. 

Máme-li doplnit nálezy slitkového stříbra z naší oblasti, nesmímezapo-
menout na nález chodovlický z r. uložený v prvních letech 11. sto-
letí,47) kde se našlo 155 šperky a jejich zlomky a dvě 
stříbrné tyčinky ve váze g a Tu se již náš pojemsli:~kového a 
kusového stříbra docela organicky svou funkcí !S pojmem seka-
ného stří,bra. Sekané stříbro48 ) stol. a v to čítajíc zlomky cizích 
denárů a arabských dirhemú, byla jen jiná forma placení neraženým ko
vem. Směnné styky, pokud se dály raženým kovem, byly vázány na karo
linský peněžní systém, který svým jediným druhem mince nemohl dos'ta
tečně vyhovovat rostoucím směnným požadavkům. Jakmile se začal roz-
šiřovat trh a hlavně vlivem arabských obchodníku, bylo za-
potřebí doplňovat směnné menšími i většími částkami. 
K vyvážení menších sloužilo granulované ozdůbky, vět-
šinou arabské provenience, které se objevují v denárových nálezech do 11. 
stol. Platy se tedy prováděly váhově a dovažova'ly ozdůbkami, jaké se 

42) Studien zurnosterr. lVItinzwesen (1247 bis 1466). Num. Zt!sch.53, 1920, str. 56. 
,JH) Fries'acher, Wiener U.bohmische Munzen in Ungarn atd. Num. Zeitschr.51,:1918, 

str. 2 a n. 
44)L. C., str. 2. 
'15) Nález olomoucký s našeho sta;noviska rozebral G. S k a 1 s k Ý ve statí K otázce 

hřivny moravské, NCČsL IX., 1933, str. 85. 
.(6) Za takové vzorové váhové kusy jsou v nurnismatické líteratuJ:e dva 

slitky z nálezu u Sonnebornu ve váze meZi g, tedy ve váze kolinskéhřivny. 
Nebyly to však neražené středověké peníze k úhradě velkých částek, nýbrž odvážené 
kusy, jež se dodávaly jako výtěžek z doCů do lmížeCÍ komory. Srv. ·W. a w e I' -
nic k, Der Silberbarrenfund von Sonneborn, Kr. Gotha. (Bl. f. Mtinzfr. 1939, str. 390) 
a V. Bor n e man n, Bemerkurngen zu dem Silberbarrenfund von 8onneborn. (Tamtéž 
1939, 441.) 

47) G. 8 k a I s ký a J. S ch rán i Nález českých ,denáril a sekaného stříbra 
z prvních let 11. stol. NČČsl. VL, 1930, 29. ' 

48) Srv. literaturu o této otázee: lil. B ah T f e I d t aA.lI.1: i e c k; Der Ha~,ksilbel'fund 
von Alexanderhof. 1902. P. Ber g h a li s, Ein 1434 gehobener .Silberbarrenfund aus 
dem Gegend v. Paderborn. Berl. NU111. Ztsch. 1949. W. Fr e n t zel, Vórgeschichte 
der, Lausitzen, Land u. Volk insbeso!l1derer. die vVenden. 1932. - H. K nor 1', Hac,k-
sHberfunde 1m Vleichsel- u. íNartheraum. Man:nus sv. 1940 ... ~ A. L oe h'r, Probleme 
der Silberbarren. Num. Ztsch. 1931, 101. V. Ra It z, mincí a sekaného stříbra 
ze zač. 11. stol. u Kelče na I\l[or~avě. NCéel. XV., 10 .. '._~ H.P r e i d e 1,Poklau zlatých 
a stříbrných šperků a mincí v ZatcL Zprávy památkové péče. r, seš. 6, 14. H. S e-
ge r, Die schlesischen Silberfunde der spatslavischen Zeit. Altschle.sien 1928. T Ý ž, 
Nachtrage. ,::r'. 1930. - J. S ch rán i 1, České denáry X. a XI. věku v nordických 
nálezech. NCČsl.. V, 1929,str. 49. Mezi nálezy švédskými uvádí autor il:aké jeden z r. 
1838, který měl li minci stříbrnou hřivnu. -- G. S k a 1 s ký, L c. 
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Ir m'lmdostávaly prostřednictvím arabských obchodniků, ale jaké se 
pravděpodobně u nás také vyráběly, a to právě asi jen jako vžitý a běžný 
prostředek pro směnný obchod. Když se obchodní směna přesunula 
v pozdějších dobách do rukou jihoevropských obchodníků a když natu
rální hospodářství se púsobením měst částečně v peněžní, objevuje 
se zřetelně potřeba, nalézti násobky nominální a vyhnouti se teritoriální 
omezenosti mince. A k tomu mohlo sloužit pak kusové, slitkové stříbro. 
A tak se objevuje daJl'ší prvek placení neraženým kovem, slitky a kusy 
stříbra. 

* 
Srovnejme nyní nález ve Lhůtě po 'S'tránce metrologické s ostatními 

nálezy neraženého stříbra. 180 gstříbra, t. j. téměř % pražské hřivny 
o váze 253 g, je v tomto nálezu rozděleno na 5 kusů: 14,9 g, 15,5 g, g, 
34,7 g, 90,5 g. Lze pochybovat, že by bylo možné zkonstruovat z váhy 
jednotlivých kusů takové váhové poměry k základu, ke hřivně, abychom 
mohli říci, že v těchto kusech Š'lo o určité díly hřivny, pevné vyvážené, 
tedy vlastně o jakési peněžní nominály. Tak daleko ještě tehdejší měna 
neraženého kovu nedospěla. Přece však je nápadná váhová blízkost 15,5 
a 14,9 g. K něčemu podobnému nás přímo vybízejí kusy neražené~o 
stříbra z olomouckého nálezu: 5,02 a 5,12, 5,87 a 6,02, 6,96 a 7,11 g. Nase 
kusy o asi 15 g představují tedy asi 1/17 pražské hřivny.49) Zdá se také, 
že při a odsekávání kusu stříbra nešlo o nějakou desetinu gramu, 
jež šla ve prospěch či neprospěch některého z účastníků směny. 

Kusy stříbra ze zrnětíns.kého nálezu50
) mají váhy: 3,675, 6,584, 8,696, 

11,703, 13,4, 16,35, 17,64 g. Z kolínského nálezu 51) máme váhu 
slitku 1,07 a g. Z čísel uvedených však se nija~ neda usuzovat n~ 
pevný nominM neraženého stříbra. Byly asi opravdu Jen kusy odseknute 
v požadované váze bez ohledu na desetiny, jejichž nedostatek se pak do
važoval buď menšími kousky kovu nebo brakteáty, jak můžeme z našeho 
nálezu soudit dost dúvodně. .' \ 

Sledujeme-li jako~tr slitků svtříb~a z naš~c? jm~no':8;ný~h nál~~?, 'poku~ 
byla, zjištěna, dochazlme k nekohkastupnum. Ke shtkum VySSl JakostI 
přes 0,900 patří neražené stříbro z nálezu kolínského (0,950) a zrnětí~
,ského (0;900), tedy vlastně jakosti pražských grošÍ1, k nimž tam by~o při
míšeno (0,930~0,933) V obou případech jde o nálezy ~ladší~o data. 
Nižší jakosti mezi 0.800-0,900 byl jeden kus z olomouckeho nalezu v.~ 
váze 279,49 g (0,878), t. j. as.i 14 lotfl. Mezi 0,600-0,700 se pohybuJe 
druhý slitek 'z tohoto nálezu (0,662, t. j. 10 lotů 3 kvintliky). Loehr upo
zorňuje na tuto značnou diferenci v ryzosti obou kusů, jež jinak patří 

'49) Srv. G. S k a 1 s k ý, K dějinám mincovnictví českého a moravského do počátku 
XIII. století. Cas. 'lVlat. :Mor. 1924, str. 1 n. Týž. K otázce váhy hřivny mo-
ravské, NcésL IX., 1933, str. 85. Týž, O marce pražské a moravské na rozhraní 
stol. 13. a 14. NČČsl. lIL, 1927, ~ O hřivně moravské vznikla polemika mezi 
B. lVI e n dle m (O hřivně pražské, 1926, str. 127) a S k a I s kým (t. 1927, str. 
195 a 461). Nález olomoucký je dokladem pro vývody Skalského. B. H i II ig e r, 
Die 1\fark im Mitte.lalter. Mitt. d. Num. Ges. in "Vien 1929, str. 29. 

NČČsl. 1936, str. 96. 
NČČsl. XIII., str. 48. 
Václav II. pražského groše vlastně zavádí také státní monopol ne'-

raženého stříbra. Tento nález byl zakopán asi na stezce trstenické vedoucí 
z Brna do Poličky, Litomyiíle, MÝ'ta, Chrudimě, do Prahy. Nález stříbra 
vysvětluje Skalský jako soubor materiálu přichystaný k odvedení do' mincovny, podle 
viíeho kutnohorské. 
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k výrobní oblasti a době. Rozdíl v jakosti obou kusů z ~lomouckého 
nálezu je skutečně poměrně značný, i když váha je 'totožná. Ciní totiž 
jakosti lepšího slitku: 0,880: 0,660. Protož~ ~e j:i:st~ poč~t~lo pc:dle , 
kosti nejen podle váhy,znamenalo to vlastne, ze z puvodm Jakostl,ktera 
byla 'ideální asi 0,950-0,980, už jakostnějšísmek 1/5, horší do
konce 2/5 původní požadované jakosti. Nedá se pak předpokládat, že se 
mohlo užívat v téže době směnného prostředku, u něhož se lišila jakost 
ve výši 25%. Z těchto olomoucký,ehslitků tedy vidíme, že nejsou zřejmě 
z téže doby. Neražený kov se totiž jasně přizpůsoboval jakostí běžným min
cím a podléhal přirozeně i s nimi snížení ryzosti. Pak by tedy kus mo
ravské hřivny horší jakosti patřil k moravským brakteáb1m jakosti asi 
koilem 0,650. Skalský dovozuje u moravské hřivny jakost 13-13Y2Iotovou. 
Té se přiblížil pouze první kus olomouckého nálezu, druhý je podstatně 
horší. A protože snižování jakosti obvykle v~ 13. stol. znamená mladší 
ražební nebo měnovou emisi, 1ze předpokládat u obou kusů časový odstup. 

Ve lhůteckém nálezu jez českých ražeb 7 kusů jakosti 0,650 a tři ja
kosti 0,800. Neražený kov je vůbec jen jakosti 0,650, t. j. 10112 lotu. To 
byla značná redukce v ryzosti mincí. Propočtem zjis1tíme, že, měl-li 
brakteát průměrnou váhu 0,42 g, pak by jeho zrno bylo o 2/5 váhy menší 
či1iasi 0,26 g. To představuje vydatné zlehčení měny v době, do níž by
chom mohli klást ražby i slitky našeho nálezu. A protože ražby obou 
jakostí zřejmě pocházejí z údobí mezi lety 1253-126053), vidíme, že v té . 
době brakteátová měna :a s ní korespondující měna neraženého kovu 
utrpěla podstatný otřes, jenž se projevil prudkým snížením jakostí. Snad 
by tu byla i nit, vedoucí pak k pokusu o reformu mince, již sledoval' Pře
mysl n. kol r. 1260. Z těchto vývodů si můžeme objasnit a odvodit i další 
věci. Obě hřivny, pražská i moravská, prodělávaly zřejmě v době Přemysla 
II., který v obou zemích vládl, společně všechny poklesy jakosti. Z toho 
můžeme oprávněně předpokládat, že slHtekz olomouckého nálezu v jakosti 
0,660 je asi z téže doby jako naše eJi:tky ze lhůteckého nálezu. 

I když docházíme podrobným srovnáním k mnohým zajímavým postře
hům o poměru mezi raženým kovem a slitky stříbra,přece nemůžeme, dě" 
lati v této otázce hlubší závěry. Není ani dost srovnávacího materiálu. 
Nezbývá než opakovat slova, kterými zakončil Skalský 'Svou úvahu o mo
ravské hřivně54), že problémp~acení neraženým kovem a jeho poměr kra" 
ženym mincím vyplyne nejen z lIstinného dobového materiálu, 
ale hlavně nálezů mincí 13. století a neraženého kovu. 

Nyní něco a datování nálezu. V nálezu lhůteckém jde o střední brak
teáty, obrazového typu Fiala XXIX, 13--15 s hlavním výskytem v nále
zech mnichovickém, pražs}:!:ém, českobrodském, dubnickém. Majívšaksho
du pouze v typovém, ikonografickém prvku. Jinak je mezi mincem.i, jež 
popisuje Fiala, a brakteáty ilhůteckého nálezu podstatný metrologický 
rozdíl, jak jsme již zjistili. Podle ražebnÍ řady českých brakteátů, vypra
cované G. Skalským, patří tyto mince ke 3. skupině. Ikonograficky patří 
k oblíbenému motivu, byť většinou hruběschematisovanému, trůnícího 
panovníka s rozličnými ozdobnými předměty v obou rukou. české 

53) G. S ka I sk ý, Studie IV., str. 35. 
54) NČČsl. IX., 1933, str. 86. 
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brakteáty s trůnícím panovníkem klade Skalský ještě na zač. v,1ády Pře
mysla 1l.55) Menší velikost, jako typ derivovaný a redukovaný přitom 
ve váze i v jakosti, je zřejmě o něco pozdější. Tento ikonografický motiv 
prodělal tedy vývoj českých ražeb od velikých brakteátu až k malým 
mincím (od 42 mm do 27 mm). Nejmenší velikost měly ražby z nálezu 
mnichovického, pražského, českobrodského a dubnického. Jejich ražebnÍ 
mez je asi r. 1260, kdy se mění výtvarná stránka nových ražeb i jejich 
velikost (17-30 mm).5G) Náš náLez je tedy mladší než nález heřmanic
ký57), jehož jádro je složeno z velkých brakteátu, a rozhodně starší nálezu 
dubnického, protože nemá žádné ražby s novými motivy, jaké se na 
kých brakteátech objevují po r. 1260. Předchází mu ča:sově, i když dub
nický nález má větší časové rozpětí. 58) 
Kromě ikonografického důkazu máme ještě další přesvědčivá ,svědectví 

metrologická. V rozboru jakosti slitkú olomouckého nálezu ukázali jsme 
si jasně ča:sové souvislosti mezi jakostí českých i moravských ražeb. 
Tomu neodporuje ani fakt, že FiaJ10vy typy, na něž 'se ve svém popise 
odvoláváme, mají všude prokazatelně vyšší jakost, To se dá snadno vy
světlit. V dubnickém nálezu 'se sice vyskytovaly obrazové typy lhutec
kých brakteátů, ale ne téže ražebnÍ emi'se. Nemůže nás tedy zarazit sku
tečnost, že nález dubnický nemá mince v jakosti pod 0,800 aže hodně 
z nich překročuje 0,900. Buď jsou tedy ražby dubnické ve své většině 
sta:ri'lí, lepší r. 125(\ nebo mladfií po r. když české mince 
zvýšily svou jakost po reformě Přemysla II. 

Dále je nemysilitelné,že by souběžná měna neraženého kovu byla horší 
než měna ražené mince. To by bylo jen konsolidovalo a zpevňovalo posta
vení královských mincí. Svou vnitřní hodnotou se musel neražený kov 
jim přizpůsobovat. KlesaIo-li zrno mince, klesalo i bezpochybně zrno 
stříbrných sll:itků, A tak si můžeme vyložit časovou souvislost našich 
brakteatú a Rozhodně k sobě tedy patří mince a kusy stříbra 
jakosti 0,650. A protože mincí je v této jakosti většina a slitky dokonce 
všechny, přidržíme-li se při přidělování českých brakteátů rozdělení Skal
ského, vyplyne nám z toho jediný závěr, že náš nález je vzácně uzavře-
nfrm t;sekemz let asi 125z.-.:...1~~60, z jejich závěru, Je v něm 
ceno jen něko~ik emisí českfTch v jejich poklesu jakosti od 0,800 
k 0,650 v celkem vyrovnaném. sledu posledních vydání staršího ražebního 
typu. Nejasnos1t ražebních typu dosti omezuje přesnější chronologické se_o 
řazení a tím pomoc, již by mohl tento nález poskytnout při studiu -dal-' 
ších brakteátových nálezů. 

Zdá se, že lhůtecký nález byla peněžní reserva, thesaurovaná v obavě 
nřAd neiist:(rmi dľ:slec!ky mincovní Přemysla II, kol r. proto 
také asi bylo ullioženo tolik kusového stříbra, jemuž se vždycky více důvě
fova'lo než běžn'" ražené tl n!~ kolísala neJ1ř~dvídaně váha i jakost. 
Vzhledem k nálezové loka1itě mohli 'bychom také soudit, že thesaurace 

55) NČČsJ. XVI.-XVII., 1941, 'str. 35. 
06) O výtvarném vývoji mince ze 13. stol. G. S k a 1 s k ý, České mince a pečeti 

'11. a 12. století. Sborník Nár, musea 1938, 1 n. 
57) E d. F i a 1 a, Brakteáty nálezu heřmanického. Pam. arch. XIV. 
58) Dubnický nález má jádro 396 brakteátu ze skupiny ražeb z let 1260-1300, méně 

mincÍ (33) z doby předchozí (menši brakteáty s obrazem trúnícího panovníka) a pouze 
1 brakteát velký z doby před 1250. Uložen byl v posledních letech 13. sto!., jak svědčí 
míšeňské brakteáty z přelomu 13. a 14. stol. V náleze dubnickém je také brakteát 
F. XXIX., 14, S k a I s k ý, Studie IV., Č. A 7 v jakosti 0,903, polobně i v nálezu česko
brodském. V našem nálezu není jediný brakteát tak vysol{é jakosti. 
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této peněžní částky, představující skoro hřivny p~ažské, b~la vzdálenou 
reakcí na válečné napětí a událO'sti, jež východní Cechy cítrly v r, 1260 
při průchodu rytířských sború směrem k Uhrám proti Belovi IV.59) 

59) Nález se vymyká z celého obrazu brakteátových nálezu jihovýcho~ních Čéch, 
kterými sledujeme -spíše historickou ústupovou stopu, ~terou se vr:;cel~ ceské s,bory 
po porážce na Moravském poli v r. 1278, jako byly na. pl'. ná1ezy kolmske (J. Je c n~, 
Brakteáty nálezu v Kalině. Věstník Num. sp. čsl. IV., str. 183. G; S k a 1 s k~, Stu dle 
II., NČČsl. VIII., str. 14), které 'se přidržuji pravděpo?obného smeru. hab~rske stezky. 
Ska.lskéhokolín.ský nález byl mladší než 'lhůtecký. Stre?ni ražby vehko~tl 26~32 :n:m 
jsou z 2. pol. 13. stál. a míšeňská část větší velikostI 34-38 mmaz z Vosledmch 
tří desetiletí 13. srol. 
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NÁLEZY 
NÁLEZY ~fiNCÍ NA VELKOMEZIŘíčSKU 

Okres velkomeziříčský, ačko~iv není po stránce archeologické dosud probádán, není 
přece docela sterilní, jak se dlouho předpokládalo; nahodile byly objeveny střepy i celé 
nádobky kultury neolitské ("Na městečku" v Tasově) a hradištní ("Na kopečku" 
v Křižanově).l) Ve; ilwmeziříčsko (ostatně také 'l'išnovsko a okres žďárský) -bYlO totiž 
až do konce X. století vyplněno rozsáhlými lesy, částí to lesa libického, který sahal 
na Oslavě až k Rosicím. Tento les se připomíná ještě r. 1146.2 ) Osídlování začalo 
teprve později, většinou v XI!. a XIII. stolleti. Tak první písemná zpráva o městě 
Velkém Meziříčí je z r. 1197 (podle ní údělný kníže brněnskY-Spytihněv potvrzuje ob
darování kláštera třebíčského a mezi jinými dárci je jmenován Jan, který daroval le's 
u Meziříčí) .3) Rok 1009, který uvádí jako dobu zalOŽení města privilegium cís. Ferdi
nanda 1. z r. 1548, není však pravdědopobný.4) Z ostatních míst se připomíná Mě
tín r. 1197. Křižanov 1238. Li0bra Voda 1251. Hodov 1349, Jívovi 1287, lVlOstiště 1240 
atd.o) Vysvětluje nám to, proč z Velkomeziříčska neznáme nálezy mincí z doby dená
rové a brak.teátové,ačkoliv existuje zpráva o ná'ezu zlatých keltských mincí u Velkého 
Me,ziříčí.6 ) 

Nejstarší mince, nalezené na území okresu byly odkryty v Rud ě, kde r. 1935 vy
kopal J. Plecá:nek na mlatě domu Č. 7 nádobku s 210 pražskými groši Václava II. 
Jiné mince v nálezu nebyly. 

Druhou nejstarší mincí je papežské zecchino, náležející anonymním senátorŮm z let 
1?8fí--1347. na:ezené r. 1941 na 'oollch o::d kostellčK<;m v M o s tiš t í ch, kcterélJy,y 
podle zprávy z r. 12407 ) majetkem klM:era tišnovského. 

Další nálezy uvádím v abecedním pořa:du. 

Ba t o uch o v i c e. Roku 1927 při kopání základu pro stodolu u rolníka Fr. Kafky 
v Batouchovicíchč. 2 byl nalezen "poklad"; Nález v museu velkomeziříčském je ne' 
úplný. Obsahuje celkem 162 mince. Jeho obsah je tento: 

Čechy, doba husitská, kruhový peníz se lvem (3). - Jiří z Poděbrad 
(1458-71), peníz (1). - Vladislav II. (1471-1516), bílý jednostranný peníz 
(4); černý peníz (23). - Ludvík Ja (1516-26), bílý peníz (2)' černý peníz 
(81). - Ferdinand I. (1526-64), Hora, černý p:enízbez (26). 

Slez'sko, Vratis'1av, haléř (17). 

Z hoř e le c, feniky XV. stol. (3). 

Kladsko, fenik XV. stol. (1); Oldřich z Hardeka (150i-34), fenik (5). 

Koru,tany, Ferdinand 1.(1521-64), fenik 1527 (1). 

Biskupství pasovské, Arnošt Bavorský (1517-40), fenik (1). 

. Sám jsem dostal od souseda, který při stavbě pomáhal, ještě jiných pět mincí: 

Čechy, Vladislav II. (1471--1516), bílý peníz (1); černý peníz (I). - Lud 
vik J ag. (1516-26), černý peníz (1). 

Kladsko, Oldřich z Hardeka (1501-26), fenik (1). 

Bavory, Štěpán III. (1375-92), Oettingen, fenik (1). 

;) Vlastiv.ěda moravská: Aug. K r a t o ch v fl: Vel. Meziříčský okres, 1907, str. '10. 
2) G. F rl e d r i c h, CDB I. 164; K. J. Erben, Reg. Boh. I., 50. . 
.3.4) Kratochvíl,.l. c., str. 42. 
_~) 1. c.: Jívoví,str. ~~?2; Hodov, str. 174; Moštiště, str. 309; Dobrá Voda, str. 152; 

Knžanov, str. 218; Menn, str. 274. 
6) J. S k u tU, Z nejdávnější pravěké a časně historické minulosti Náměštska' Ná.-

rodu! 9broda 2. XIL 1947; Z pravěku Náměštska, rukopis, str. 6. ' 
7) a.D. Mor. II.; str. 383. 
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Bor y Hor n L Roku 1909 vyryli v Horních Borech č. 27 (HU TěšikŮ") při práci na 
zahradě stříbrný džbáneček s groši Ji ř i h o z Pod ě b l' a d (1458-71). Příští rok 
vykopali na témže místě hliněnou nádobku s dukáty z téže doby zalitou voskem. Ná
lez byl prodán nějaké bance. 

B řez e je. František Suchý z Březejce našel r. 1940 na dvoře domku Č. 12 při pře
stavbě ktUny v hloubce asi pttl metru mince, kiteré byly slepeny ve dvou válečcích. 
V tomto místě stával prý kdysi domek jistého Peciny. Domek sešel, byl sbořen a 
vedle postaveno staveni č. 12. Z nálezu bylo odevzdjÍno museu ve Velkém Meziříčí 
dne 30. 6. 1941 za náhra:du 60 K "elkem 60 mincí. Jsou to tyto: 

Čechy, Jiří z Poděbrad (1458-71), pražský groš (2). - Vladislav II. 
(1471-1516), pražský groš (58). Sám jsem dostal z uvedeného nálezu pražský groš 
Vl a d i s 1 a val I. 

H od o v r. 1893. Roku 1893 nalezl Jan Kavalec, lánlk, Hodov Č. 15, pod prahem 
zazděné peníze. Bylo jich, podle záznamu řídicího, učitele J. TvarUžka, celkem .1492. 
Z 600 mincí, které se mi dosta~y do rukou, jSl'lm určil tyto: 

Čechy, Vladislav II. :(1471--1516), pražský groš (2); bilý peníz, většinou ne· 
čitelný (35); černý peníz. částečně polámaný (28). - Ludvík Jag. (1516-26), 
pražský groš se šlikovským štítkem (1); bílý peníz (7).; černý peníz (27). - Fe r
di na n d I. (1526-64), JáchymolV, Wolfg. Roll, tolar bez letopočtu (1) ; pražský groš 
1546 (1) j bmé peníze se stojícím lvíčkem, rozdělovací znamení kosočtverec a opis 
l!'l,.;RDINANDV;5 PRlMVS (1); lj'ERDI - D - G - EL - RO • IMP (1); 
F'ERD - D - RO IMP 1562 (2), 1563 (1), 1564 (2); s přepadajícím lví.čkem 
a opisem FERDINAND.PRIM (1), FERDINAND.PRIMV (1); s lezoucím lvíčkem 
a opisem FERDINANDVS.PRIMVS (1), FERDINAND: PRIM (3), RDINAND: 
PAND (1), FERDINAND.PRIM (1), FERDO.D.E;L.RO.IMP.64 (1), FERDI· 
NAND.PRIMVS (2); černý peniz 1531 (5),1535 (4), 1539 (2). - Maxmilián 
I I. (1564.--76), Pmha, Hanuš Harder, 2krejcar 1572 (1); Kutná Hora" L. Karel 
Zl tl. á s n é, bílý groš b. 1. (1); černý peníz 1561 (1), 1566 (1), 1570 (2), 1572 (2), 1573 
(1). - Rudolf II. (1576-1612), Ku'tInd Hora, Jiří Šatný, bílý groš (1); Vlk 
Herolt, malý groš 1593 (1); bílý peníz 1581 (1),1588 (2), 1591 (1),1593 (1), 
1596 (1) a s nečit. let. (2); černý peníz 1600 (1); Jáchymov, Jiří Kácmer, bílý groš 

. 1580 (1); Pavel Hofmann, malý groš 1595 (1): Budějovice, Kryštof Schonfeld, bílý 
groš (1); malý groš 1580 (1). - Mat y á š (1612-19), Praha) Beneš HUbmer, bílý 
groš 1617 (1); malý groš 1617 bez mincovní značky (1). 

Slezsko, Vratis'1av, haléř městské ražby XV. stol. (12). - Ferdinand 
1. (1526--64), Vratl1slav, krejcar 1561 (1), 1562 (1), 1563 (1); fenik jednostranný 
152» (1),1531 (1),1533 {ll, 1541 (2); Westermaier, fenik dvoustranný bez letop. (1). 

Z hoř e 1 e c, feniky XV. stol. (20). 
Kladsko, Oldřich z Hardeka (1501-26), fenik (2). 
Dolni Rakousy, Ferdinand I. (1526--64), Vídeň, 3krejcar 1556 (1),1557 (1); 

fenik 1529 (1), 1630 (1), 1534 (1), 1539 (3). 
Horní Rakousy, Ferdinand I. (1526-64), Linec) fenik 1527 (1), 1528 (3), 

1531 (1), 1532 (1), 1533 (3), 1535 (1). 
K o r u t a n y, Fe rdi na n d 1. (1526-64), Ce7,Ú!vec, fenik 1530 (4), 1531 (1), 1532 

(1), 1533 (1), 1536 (1), 1537 (1), 1538 (3), 1560(1). -,Arcivév. Karel (1564 
až 1590). Ceinvec, 2krejcar (I); fenik 1566 (1), 1570 (1), 1577 (2), 1581 (1). 1590 
(2). - Arcivév. Ferdinand (II., 1592-1637), Celovec, fenik 1600 (1), 1602 (1). 
S nečitelným letopočtem (16). 

Štýrsko, Ferdinand 1. (1526-64), Štýrský Hradec, fenik 1526 (1), 1527 (3), 
1528 (2), 1533 (1), 1534(7), 1537 (1), 1538 (1), 1551 (2). 

Tyroly, arcivév. Ferdinand (1564-95), Hall, 3krejcar b. 1. (1), krejcar b. 1. (4). 

Uh_ry, Ferdinandi I. (1526--64), KrenwÍlC1a, denár 1528 (1),1535 (I), 1541 (1), 
1042 (1), 1545 (1), 1549 (1),1550 (2),1552 (2),1554 (21, 1556 (ll. 1564 (1). Max
miUán (1564-76), Kremnica, denár 156.6 (1), 1572 (1), 1576 (1). - Rudolf 
lL (1576-1608), Kr6'lnníca, denár 1576 (1), 1577 (1), 1578· (1), 1579 (1), 1580 (í), 
1581 (1), 1582 (1), 1583 (1), 1584 (1), 1585 (2), 1589 (1), 1590 (2), 1592 (2), 1594 
(3), 1595. (1), 1598 (1), 1599 (31, 1600 (1). 1602 (1), 1606 (2), 1607 (2), 1608 
(1). - Ma ty á š (1608-14), Kremnica, denár 1609 (1). 

Arcibiskupství salcburské, Sede vacante 1494, krejcar (3). Leonard 
K e u ts cha ch (1495-1519), pfilbatzen 1516 (1); krejcar 1513 (3); pttlkr~jcar 
1500 (3), 1509 (3),1515 (2), s nečitI. letop. (3). - FridrichSchauenberg 
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(1519-21), krejcar 1519 (1). -- Matouš Lang (1521-40), k:rejcar 1521 (1), 
1522 (1), 1525 (2), 1526 (2),1527 (1), 1528(2), 1529 (3),1531 (2), 1532 
(1), 1533 (1), 1534 (1), -36 (4), -37 (5), -38 (4), -39 (2), -40 (1); 
pťJlkrejc:ar 1522 (2), 1525 (1), 1527 (1), 1530 (1), 1531 (2), 1533 (1), 1535 (il), 
1536 (2). - A rn o š t Ba vor s ký (154Q-.-.-54), krejcar 1541 (2), 1545 (2), 1547 
(3), 1550 (2), 1551 Cl), 1552 (3): (6). - ichal Kimbufg- (1554 
až 1560), krejcar 1557 (2),1560 (1). - an Jakub Khuen (1560-86), krej
car 1560 (2), 1563 (2), 1564 (1), 1565 (2), 1566 (1), 1567 (1), 1569 (1), 1572 
(2),1575 (3),1578 (4),·1581 (2); s nečiL letop. - Wolf ang.Th~odor 
Raitenau (1597-;6121, krejcpr [15189 (1), (1),94 95 (1),,96 (1), 
97 (2), 98 (1), 99 (1), 00 (1), 1601 (3) ;púlkrejcar (3). 

Po ls k 0, Jan Alb e r t (1492-:-,1501), púlgroš (22). 
Br'aniborsko, Jiří Fridrich, groš 1562(2). Jiří a Albrecht, tolar 

1542 (1). 
Biskupství p a s o y s k é, P e t r z e S c 11 a II m b u r 
. (2). - Arnošt Bavorský (1517-40), 
Š tr a s b u r k, fenik (7), 
Nordlingen, groš 1531 .(1). 
W o r m s, groš; nečit. letop. (1). 

u (1421--69), F. Basinger, 
(15). 

Han a v s ko - L i ch t en ber s k o, Jan R e in ha r d, (1599-1625), grošnečitel
něho letopočtu (I). 

Něm e c ko, nečitelný groš (7). 
Drobné peníze otřelé a rozlámaně, k>teré ne1ze· blíže určit (48). 

Poklad byl zakopán po roce 1617, pravděpodobně počátkem třicetileté války, 

Ho Ci o v r, 1 9 O 1. Dne 2. V, 1901 našla F. Kaválcová z. Hodova sázení les-
nich stromkŮ. v lese Rohú: cínovou nádobku ' s' asi '·2500 . kusy bílých peněz 
Vladislava II. iO ém '. nřibási 'y průmeru 11 cm, nah@fe 
10Yz cm; na vnitřní dna je obrazem bohaté kytice ve váze,připomí-
najicí amforu, na stranědrlajsouilři soustředné kruhy. Na víčku je mono-
gram SD a na rukojetí a pod ním kruh. Je zajímavé,' že téhož roku na jaře 
byla ha témže místě n:iiIezeriadruhá!částpokladu.8 )' Z 'nálezu, který obsahoval 2504 

8) Poněvadž jsem v éVMO r. 1901, str. 32 našel zprávu I. L. é e r v i n k y o nálezu 
mincí z Hodova,' obrátil· jsem se na neho s prosbou o sdělení, 'zda nejde snad o týž 
nález.; současn:' jsem niU zaslal mince po· zemřelém J, .Tvarúžkovi. ,Podle jeho laskavé 
zprávy nebyly r. 1902 zasi1ané mince jím popsány, odiivodňuje tím, že mince po 
J. Tvarůžkovi mNy neporušenou původní měděnku,mince popsané 1. L. Čer. 
vinkou byly všechny svého. času jím samým' či.~těny. Nález popsaný v CVMO byl 
také celýodevzllán tehdejšímu majiteli panstvi. Popísuji proto dosud nepopsanou část 
ná,lezu jako Hodov 1901 a současně pro úplnost uvádím zpr:ivu {j druhé část( nálezu 
otištěnou, jak uvedeno, v ČVMO. Zpráva zni; 

Nález mincí u Hodova (okr. Vel. Meziříčí). Z jara minu~ého roku vykopalo děvče při 
sázeni stromk!'! v lese u Rohú džbáneček plný drobných penizkú. Lesní asistoot pan 
Ferd. Špinar z Vel. Meziříčí nahodil se právě k tomu a zachránil celý nález od ro
zebrání "na památku" a svěřil mi ho k prozkoumáni. Penizkú bylo několikbsíc (na 
váze něco přes 3 kg). Byly to skoro vesměs bílé peníze krále Vladislava II. v ne
sčetných variantech. Pražských grošú nebo černých penízkútéhož krále tu nebylo, 
J'ako přiměšek tohoto podivného pokladu vyskytlo se po jednom, dvou, nejvýšeti'ech 
kouscich: husitský haliřeks českým lvem, habránek krále Ladislava Pohrobka, bílý 
peníz města Ratiboru,. ,kla;dské halíře Oldřicha hraběte z Ha.rdccka s českým lvem 
a opisem VLRICH~GRAF-ZHARDEK, poněkud poškozený penízek s českým lvem 
anáÍJisem v mÍnpskulich, který se mi nepodařilo rozluštit (NO .. L CONNA ... IPHOL ?), 
haliřky s míšeňským lvem. a nečitelnými písmenky, černé penízky vídeňského spolé
čenstva z doby Frydrycha III. (1493) s písmenkami u vídeňského znaku W (iener) 
H (ausgenossen) T(eschler), na ,jiných Liephart; denáry uherského krále Matyáše 
Kcrv na, DolFké P-To'še ,králŮ Jan'l.Alberta (1.4!'l?-150t) ZncEmnilil. I. ied'ěn ,s leto· . 
počtem (1508), denár Antonia ll., patriarchy Voglejského (1407-18), tři špatně za
chovalé haliře německých kuížat saských. Poklad tento mohl být . zakopán podle 
Sigmundova groše teprve v r. 1508 a nebyl ceilkem majetkem velkého boháče. Džbá
nečekse zachoval a je uložen. v n1ých sbírkách. Má úplně shodný tvar s našimí pout
nickými baňkami s uchem:a hubičkou {pyskem}, je vytočen ovšem už na kruhu, dobře 
vypáíen a částečně i polévári glasurou. 1. L, Čer-vvnka, 
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kusu vesměs jen bílých peněz V la d i s I a val I. bez jakékoliv jiné příměsi,' ]'sem 
určil tyto typy;9): 

Typ I.: 

A) Dvoustranné bílé 
a) 
b) WLADISLA VS 
c) WLADISLA VS 

<:1".""""""LT ",:,.,..I,e"v a opis: 
RB, 

SECVNDVS R, 

R: korunované W. 

S opisem a) jsem zjistil tyto va:l':ianty; 
1. SRB W (107), 
2. SR B,W (7), 
3. SRB: W (2), 
4, S R.B. W (6), 
5. SR. B : W (4), 
6.S R,B W (1), 
7. SR: B; W (2), 
8. SR: BW (2), 
9. S.R : B, W (3), 

10. S. R, B : W (5), 
11. S. R : B . W (2). 

S opisem b) byly varianty: 
1. S R W (24), 
2. SR. W (14), 
3. SR. W (4), 
4. S. R. W (3), 
5. S.R: W(7), 
6. S: R W (1), 
7. S. R W (2). 

S opisem c) byly varianty: 
1, S W (6), 
2. S. W (3), 
3. S: W (1). 

S nečitelným opisem bylo 192 bílých peněz, celkem bylo tedy d '"' ý' 
něz 398 kusů. VOU9wann ch pe-

B) Jednostranné: 

CasteUnúv typ I. s opisem a); 
Varianty; 

1. SRB W, ale varian~y ve tvaru hřívy lva: 
a) v první řadě 3 pftlměsíčky otevřené do prava ve druhé 4 otevřené do 

leva (51), " ~ 

b) v pr~!~ řadě 4 de:: prava, ve druhé čtyři otevř. do leva (543) , 
c) púlmeslcky ve 3 radách, v první čtyři ·doprava, v druhé a tiétipo Čfyr.vech 

do leva (1), . " . . .. 

d) v první řadě 3 púlměsíčky otevřené doleva, v druhé 4 otevřené také do-
leva (1). 

2. SRB. W (1), 
3. SRB. W . {ll}, 
4. SR. B, W (2), 
5. SR. B: W (1), 
6. SR. B W (2), 
7.S.R B.W (2), 
8,S.R.B W (1), 

9) Podle C. O. C a II t,e 1 ina, Ke chronologii bílých peněz VladisJl.tva .. II., NČČs1., 
VI., str, 75-94. 
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9. S : R . B. W (2), 
10. S. R . B : W (4), 
11. S R R W (2). 

Celkem je v náflezu 624 kusů peněz prvého typu. 
Typ I I. s opisem a) celkem 335 kusů, 

s opisem b) byly varianty: 
1. S R W (50), 
2. SR. W (11), 
3. S. R W (2), 

4. S.R,W(10), 
5. S. R : W (10). 

Celkem je tedy peněz druhého typu obou variant opisu 418 kusů: 
Typ III. s variantou: lev bez jazyka (62). 

lev s vyplazeným jazykem (120). 
Typ IV. (2). .. . 
Typ V.sopisema) (41); sopisemb) (1). 
Typ VI. s opisem a) (5); s opisem b) nezjiiltěn. 
Typ VII. s opisem a) (77); s opisem b) nezjiiltěn. 
Typ V I I I. s opisem a) (176); s opisem b) (3); s opisem cJ nezjištěn. 
Typ IX. (2). 
Typ X. (26). 
TypXI. sopisem a) 130); s opisem b) (7). 
Typ XII. (16). 
Typ XIII. (1). 
Typ XV. (125). 
Typ XVI. (2). 
Typ XVII. (2). 

Nezjistil jsem typy XIV, XVIII a XIX. Nečitelných je celkem 366 kusů, z toho 
s ~vi~,kem t~p~. VIl.-VIII. je 126 kusů. ~ález byl zakopán patrně r. 1508, jak pro to 
svedm druha cast pokladu popsaná 1. L. Cervinkou. 

Hod o' v 1 9 2 1. Třetí nález v Hodově byl učiněn 26. srpna 1921, kdy na návrší 
"Tálka" na poli č. p. 3372, patřící k domu č. 71, ro.zkopl Josef Hort nádobku z níž se 
vysypalo mnoho bílých plíšků, které si různé. osoby rozebraly. Pro museum v~ Velkém 
Meziříčí bylo zajiiltěno jen 68 mincí. Jsou to: 

C ec h y, K are I IV. (1346-78), pražský groš (2). V á c I a.v IV. (1378-1419), 
pražský groil(66, z nich 54 velmi otřelých). 

J a b 1 o ň o' v. Roku 1924 byla nalezena v Jabloňově v Č. 27 nádobka s dukáty XV. 
století. Mus:\l~ ve yelk~m ~e~.říčí získalo ihned po nálezu 6 kusů, sedmý byl za
koupen pozdeJI. Ponevadz nem JISto, zda tyto mince byly zahrnuty do popisu J. F. 
Svobody,10) pO'pisuji je. Jsou tO':./4 

Uh.ry, Zikmund (1386--1437), K1'emrnica) dukát, značky po obou stranách sv. La
dISlava: vpl'. pták dO' pro obrácený, vl. štítek, z něhož vyrůstá křížek (Nohejlová 
Košický poklad, Praha 1948, str. 39, č. 2, 1); dukát zn. K D (tamtéž, str. 40, č: 

10, 1). - Vladislav I. Varnenčík (1440-44), Kremnica, dukát minc.zn. 
N G (1). -Jan Hunyadi (1446-52), Kremmca, dukát mine znN ave 

štítku vrati~1o (1). Ladislav Pohrobek (1453-57), Kremn0a, dukát, zn. 
K R (NoheJlová, 1. c., str. ~3, č. 26, 1); dukát, min? -"'n. K C (tamže, str. 43,č. 
~9, lh ~. Mat y á š COl' Vln u s (1458-90), Kremmoo,. duká..t, mine. zn. N a zkří
zená kladlva ve iltítku (Nohejlová, tamže, str. 45, č. 39, 1). 

Křiž ano v 1870. Roku 1870 byl nalezen při stavbě domu č. p. 1,62 11 Křižanově 
ve sklepě hrt;ec ~ starých mincí, ze kterých jsem obdržel od syna tehdejilíhO' majitele 
p. Kozy prazský groš Karla IV. Jde o poklad zakopaný pravděpodobně za válek 
husitských. O tom, jak války husitské zasáhly do dějin Křižanova, máme dvě zprávy. 
První z doby bezprostředně po výpravě husitských vojsk na Moravu že kostel křiža
novs.k~ shoře~ v ~y války ;::inulé", druhO'u v zemských deskách z r.' 1466: kdy se při
pom:na poboreny hrad knzanovský.l1) Srovnáme-li tyto zprávy s tehdejilími ději
naml, lze z toho vyčíst toto: páni z Lomnice a české obyvatelstvo byli husité, katolic-

10) J. F. S v o bo d a, Nález jabloňovský, NCCSl. II., str. 132. 
11) Aug. K r a t o ch víl, Velk. Meziříčský okres, 1907, str. 225. 
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kými zůstávali přistěhovali Němci a farář-maltézák. Stalo-lise vypuzení faráře a 
kostela (pravdě nejpodobnějilí doba zakopání mincí) za vpádu Viktorina 

z r. 142:.: nebo vaobě se táborského vojska u Vel. Meziříčí r. 1424, 
není jisto. Hrad brzy po odchodu vojska se stal obětí katoUcko-ně-
mecké, která se takto pomstila na pánech z Lomnice. 

K ř i ž a n o v 1927. Roku 1927 opravě domu Č. 52 v Křižanově nalezen 
ve zdi malý hrnéček mincí, které si rozebrali dělníci, částečně schoval majitel 
domu na památku. Z těchto mincí jsem při prohlídce určil: 
Cechy, Vladislav II. (1471-1516), pražský groil, silně otřelý (9). Ferdi-

n an d I. (1526--u4), Kutná Hora, pražský groš 1546 {I), bez letopočtu (5). -
Maxmilián II. (1564-76) Kutná Hora, Jiří Šatný, bílý groš 1576 (1); Já
chymov, Jiří Geitzkofler, bílý groil 1574 (1); Ru d o lf I I. (1576-1612), K~btná 
Hora, Jiří Šatný, bt:ý groš 1592 (1); Jáohymov) Jiří Kadner, bílý groš 1577 (1), 
1590 (1); Pavel Hofmann, malý groš 1595 (1). - Mat y á il (1612-19), bílý groo 
1619, minc. zn. nečitelná (1); malý groš 1617 bez minc. zn. (1). Fri d ri c h 
Fal c k ý, Praha, Pavel Škréta, čtyřiadvacetnik 1620 (1). 

Krnovsko, Jan Jiří (1601-24), groš 1618 (1). 
Štýrsko, arciv. Karel (1564-90), St. Hradec, groš 1585 (1). 
Arcibiskupství s a 1 c b u r s k é, Mat o u il Lan g (1521-40), krejcar 1526 (1). 
Fa '1 c - Z w e i br ti c ke n, Jan I. (1569--1604), groš 1597 (1); s nečit. letop. (1). 
Hanavsko-Lichtenbersko, Jan Reinhard (1599-1625), groš 1600 (1). 
Š v Ý c ft ry, Se haf f h a u sen, groil 1611 (1). Groše silně otřelé a proto neurči-

telné (3). 
Pan říd. Milostný z Vel. Meziříč): .měl z tohoto nálezu nádobku, která sev1íak ča

sem z,tratila a další tři mince: 
]\i[ o r a vš t í s t a v o v é, Olomouc, B. Zwirner, čtyřiadvaeetnlk 1620 (1). 
Š v Ý car y, kanton Z u g, groš 1599 {I), 1603 (1). 

Poklad byl zakopán na začátku třicetileté války, poněvadž chybí ražby Ferdi~ 
nanda II. 

Měř í n.1!!) Dne 29. VII. 1936 nalezl Fr. Fiala,' domkář z Trnavy, při kopání sklepů 
v Měříně stříbrné mince, které odevzdal do Městského musea v Třebíči. Jde celkem 
o 60 kusů: 
Cechy, Vladislav II. (1471-1516), Kutná Hora, pražský groš (14); bHýpe

níz jednostranný (14). - LUdvík (1516-,-26), bílý peníz (7); černý peníz (1). 
Ferdinand J. (1526-64), Kutná Hora., pražský groš (1). 

Do~ní Rakousy, Ferdinand I. (1526-64), YídeňJ fenik bez let. (1). 
K o r u t a n y, Fe rdi n a n d I. (1526-64), pfilbatzen 1522 (1); fenik s nečitelným 
letopočtem (1). 

Tyroly, Zikmund (1439-1496), groš bez let. (2); kre'jcar b. 1. (5). 
Bavory, Albert, groil (1); otto Filip, groil 1518 pro město Neuburg (2). 
Oettin en, Wolfgang a Jáchym, groil 1517 (1); Karel Ludvík a Mar-

tin Lu vík, groil 1522 (1), 1523 (1). . 
Mě s t o I s II y, groš 1527 (1). -

K o s t II i c e, z konce XV. stol. (1). 
Cam pen, 1514 (1). 
Nordlingen, 1520 (1). 

Arcibiskupství s a I c II r s k é, Leo na r d K'e u t s cha c h, (1495-1519), groš 1515 (1). 
Stříbrné feniky neurčitelné (2). 

M o stí š t ě.13 ) Dne 17. HI. 1937 byl učiněn na zahradě Jos. Solaře v Mostištich 
č. 20 nález 182 celých a dvou zlomků mincí z XV . stol. Jsou to: 

. Ce c hy, t. zv. husitské haléře (162 a dva zlomky); 
Morava, fenik Brna (4); fenik města Znojma (3). 
Z hoř e 1 e c, . fenik XV. stol. Cl) • 
Rakousy, Fridrich V. (1424-93), fenik (3). 

12) Popis nálezu jsem O'bdržel rtaskavosti p. A. D o k u lil a, předsedy Musejniho 
spolku v Třebíči. 

13) Podrobně popsán Em. Noh e j lov ou, NCCsl., 1939, str. 63. 
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Hals-Leuchtenberg, Jan III. (1410-43); fenik (2). 
Bavory-Landshut, Ludvík IX. (1450-79), fenik (1). 
Oettíngen, Oldřich z Flohburga, , fenik (1). 
Arcib1s1mpsEvi sa 1 c b li r ~'l k é, i k ni tl n d z e s do rr u (1452~61), 

nik (1). 

Nález byl ukryt v šedesátých letech XV. století. 

R a do stí n. Na podzim roku 1913 pracovali lidé v panských lesích, káceli stro-
my a pro sebe dobývali Tři z nich vykopávali po mohutném stromu 
v 'lese u cihelny u Ostrova. v pohádce zakopli krumpáčem a tu se vyva-
li1y;!e stříbrné skří:ňky dukáty. Vyjevení vrhli se na zem a co kdo, popadl i s hHnou 
cpali do kapes. Stříbrná, tepaná skříňka vzala při tom za své. Potom se ještě u toho 
poprali a po uklidnění zakopli zase dál a podle kořene nalezli vedle sebe postavené 
tolary. Dál se již nepracovalo. Lidé jen přehrabávali hlínu, není-li tam ještě něco. 
A v nůéi seitam ještě vrátili se sítem a lllínu přesívali. Podle sdělení p. řed. Milost
nélio~.Jitefý svého času nález viděl, bylo v něm 10-15 tolarů Matyášo,vých a 5 tolara 
saských a asi 15 dukátťt. Byly to: 
Ce ch y, Rud ol f II. (15'76-1612), Praha, Lazar dukát 1584 (1). - M a-

ty á š (1612-19), Kutná Honky Sebestián Holzl, tolar (10--15). 
KrIl ov sko, Jan Jiří (1601-24), dukát 1610, minc. zn. FjC (1). 
S a s k o, Kr is tián JI., Jan Ji ř í 1. a A u g u st, Drážďctny, Hans Biener, tolar 

'1598 t3), 1602 (2). 

o, Štěpán Bathol'y (1575-86), Gdcmsko, dukát 1586 (1). 

Se:dmihradsko, Gabriel Bethlen, Vetká Baňa, dukát 1610 (1). 

Fr fs ko, Lee u var den, dukát 1562 (několik kusfi). 
Město Kampen dukát (1). 

Rad s la v i ce :ci o 1 ní 1925. Nález vyoral roku 1925 Josef Lavický v Dolních 
RadsIavících Č. 8 na poli parc. čís. 80 blízko hrušky, která podle tradice tam stoji 
již staletí. Hliněná nádobka se prý úplně rozpadla. Cást nálezu byla odevzdána do 
musea, část zfistala doma. Z nálezu je v museu 75 mincí: 
Ce,cI1y,Václav IV. (1;:!78-1419), pražský groš (40). Doha husitská, peníze 

čtyřhranné s českým .lvem (5) . 

D o ln í R a k o u s y, A I b rec h t V., poručenství Vilémovo (1404-06), V~deň, fenik 
(12); poručensiví Leopoldovo (1406--11), Vídeň, fenik (6); sanwstatná vláda (1411 
až 14'39), Vídeňy fenik z 1416~20 (6); půlfenik (1). 

'Ba vor y, Stě p lin I (1347~751, ll1'nichov, fenik 
řich 1., Jan II. (1375-92), Oet~ingen, fenik (2)' 
.L(J!J~dsht~t, fenik (1); Ar n o š t I. (1397-1438) s 
Mnic1wv,'fenik (1). 

štěpán III., Red
dřich IV. (1393-1450), 

Vilémem (t 1435), 

Starší ražby haléM s českým lvem na hranatých střížCÍch by~ědčily tomu že po
klad byl zakopán pravděpodobně v le,tech 1420-30. 

Ra d s I a v i c e D o ln Í 1 9 3 9. Roku 1939 našel (přízvisko "U Kamanťt") 
'při 'kopání jámy pro třešeň ve stráni nad dvor2m mincí. Jsou to: 
Dolní Rakousy, Albrecht V., poručen8tví Vilémovo (1404-06), Vídeň, fenik 

(4); poručen.stVí Leopoldovo (1406-11), Vide;1,y fenik (3); samostatná vláda (1411 
až 1439), Vídeň, fenik 
Mince jsou v museu ve Meziříčí. 

S kle n é. Roku 1930 přestavbě domu Ant. Dvořáka Č. 16·· a Bah. 
Pavelky nález mincí, byl z části i1med Nádobka byla rozbita. 
V museu je celkem 320 včtšíncm špatně Násilným odtrháním mincI 
.spojených měděnkou. jsou mnohé poškozeny a polámány. V· nálezu jsou obsaženy: 
Ú ech y, V á cla v IV. (1378~1419), pražské groše, silně otřelé (15). 

R a k o u s y, Alb rec h t V., poručenst-v'í ~ Vilémovo Vídeň~fenik (154): 
pťtlfenik (18); poručen.stvi J;.,eopoldcfi,'O (1406-11), (24); pťtlfenik (36); 
swrnostaltná v'láda (1411-39), V~deňy fenik z r. Gundlach, fenik (45); 
pfilfenik (3. 

Štýrsko, Arnošt Železný (1406-24), Št. Hradec) fenik (8); půlfenik (6). 
B.a:vory, Št€pán III. a Lud!vik (od r. fenik (1,; lngol-

stad!t, fenik (1); Albrech III. (1438---60), 
Nečištěné feruiky a zlomky. 
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Ta s o v. Nález byl učiněn r. 1922 Františkem Palasem z Tasova na zahradě domu 
č. 30, blíže zříceniny "Hrádku". Nádobka byla asi 1 dm pod povrchem, docho,vala se 
a je uložena v museu, kde je také 100 mincí: 
Cech Jiří z Poděbrad (1458-71), pražský groš (2). Vladislav II. 

pražský groš (38)' (14). ~ L u d v i k (1516-26), bíJIý pe-
(7). - e rdi n a n dI., KthŤná Hora, pražský groš 1527 (1), 1535 

(1), 1536 (1), otřelé (4). 
Slezsko, Ferdinand I. (1526--.. 64), groš 1547 (1). 
Dolní Rakousy, Ferdinand I. (1526-64), Vídeň, fen'k (9). 
Korutany, Ferdinand I. (1526-64), fenik (4). 
Štýrsko', Maxmilián I. (1493-1529), groš 1518 (1). 
Ty rol y, Z i k mu n d (1439-96), pfilbaitzen (2), 

s a ] c b tl !' S lL 011 r d K e II t li c II ach (1495--1519), fenik 1502 
(1), 1512(1). 

Pasov, fenik (1). 
Kempten, půlbatzen 1511 (1), 1512 (1). 
Kostnice, pí'!lbatzen (1). 
Bavory, Albrecht IV., groš 1506 (1); Vilém IV., groš 1525 (1). 
Sas ko, A rno št, A'lbre c h t, Vi1ě m II., groš (1). 

R. 1926 byl nal€,zen v podzúmčí ve 'v" e 1 k é m Mez i ř í Č í duká~ měl:!ta 
utrechtu z r. 1614. Prý zde byl nalezen také dukát Ferdinanda J. z JJL<""«"'" mincovny. 

Všimneme-li si blíže doby zakopání jednotlivých nálezů vidíme, že před sebou 
někoUk skupin z různých dob. 

na beze sporu nález 
za bouř,lvých dob po 

Albrechta na Moravu. 

grošů Václava II. z Rudy, který byl 
Fodli Pfemys]ovského za vpádu krále 

Poněkud větší skupinu tvoří z z r. 1921, nález z Křižanova z r. 1870 
a oba nálezy z Dolních Radslavie. vesměs o nálezy zakopané kolem let 1422-30. 
Datování to se shoduje s historií okresu za dobY.: husitské, kdy r. 1424 všechna vojska 
rťtzných stran husitských vtrlmuvše na Moravu se spojila u Velkého Meziříčí: Pražané 
pod Zikmundem Korybutovičem, Orebité pod Divišem Bořkem z Miletína, Táboři a 
Sirotci J'anem Hvězdou z Vícemi1ica Mikulášem Sokolem z Lamberka. V r. 1425 
táhli blízkou Jihlavu Pražané pod Zikmundem Korybutovičem na pomoc ohro-
žené kteroU obléhali král Zikmund s vév. Albrechtem. Také v r. 1428 vtrhli 
Táborští, Sirotci a něco Pražanťt znovu touto' cestou na Moravu. 

Další skupinu tvoří nálezy z Moštišť, Horních Borťt a Skleného, zakopané v druhé 
polovici XV. století, pravděpodobně r. 1468. Tehdy, 14. V. byila dobyta blízká 
'Třebíč vojskem uherského krále Matyáše a uherští jezdci krajinou spížovat 
a drancovat. 

Nálezy z Březejce, Jabloňova a Hodova HlOl musíme klást ke konci vlády Vladi
slava II., nebo ještě lépe po smrti tohoto krále, který 'zanechal zemi na pokraji ob
čanské války. Také nález z Měřína, zakopaný na počátku vlády Ferdinanda I., možno 
sem počítat. 

Snad osobní důvody - a to hlavně náboženské - hrály roli u nálezťt z ~Tasova a 
Batouchovic, kde datum zakopáni klademe do druhé poloviny XVI. stoiletí.. Nešlo ovšem 
ani tehdy o dobu klidnou, Morava však byla méně exponovaná. Vzpomeňme roku 
1547, kdy došlo ke krvavému pražskému 'sněmu, vypovězeni CesJ;:ýcb bratří z Cech, 
vzpomeňme potrestání českých měst (z moravských potrestána jen blízká Jihlava) a 
konečně nezapomeňme ani vypovězení Novolcřtěncťt z Moravy. Mohlo být tedy dťt
vodťt, hlavně náboženských, k ,thesauraci skutečně dost. 

Poslední skupinu tvoří nálezy z Hodova z r. 1893, Křižanova a Radostina. Jd!e o ná
lezy z eet 1618-20, tedy ze začátku třicetileté války. A skutečně z dějin víme, že 
již roku 1620 Poláci, vracející se z Bílé kde pomáhali dobíjet povstalé české a 
moravské stavy, dorazili do. Velkého a vydrancovali na měšťanech pak 
nešetrně vymáhali peníze, takže se tito rozutekli do okolních také roku 
1622 hyílo v městě 14 praporů uherské r. 1643 vidělo město a císařské 
vojsko pod A. z Va!1dštejna, r. 1644 zde císařské pluky, r. po obsazení 
Jihlavy zajížděli Švédové až sem, za obležení Brna Torstensonem, ale 
první dojem byl asi nejmohutnější. nebylo již co zakopávat. Vidíme tedy, že 
nálezy mincí psaly historii okresu, amz vynechaly prakticky jedinou bouři, která se 
přes něj přehna!la. Je jen litovat, že se pozornost záznam'Ům a zpracováni nálem 
počala sys,tematicky věnovat teprve od r. 1924. 
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Nálep!!y mincí na Velkomep!!iříč8ku. 

Řim8ká číslice v obdélníčku p!!načí století, v němž byl nález nkryt. 

lGl 

Pře hle d n á 1 e z ů min cín á Vel k o mez i ř í č s k u. 

Místo nálezu: 
XIV. stol. 

Ruda po r. 1306 
Hodov 1921 
D. Radslavice II. 
D. Radslavice I. 
Křižanov 1870 
Sklené 
Mostiště 
Horní Bory 
Hodov 1901 
Březejc 
Jabloňov 
Měřin 
Tasov 
Batouchovice 
Radostín 
Hodov 1893 
Křižanov 1927 

II 

Da;tum zakopání nálezu: 

XV. stol. XVI.stol XVII. stol. 

po r. 1420 
1420-30 
1420-30 
1424 (?) 
1468 
1468 
1468 

lM8 
po r. 1516 
do r.lfíI6,(?J 
po r. 1527 
1564 
1564 ' 

po r. 161 
1618 
1620 

Maximální možné 
rozmezí mince: 

1300-1305 
1346-1419 (?) 

1404-1439 ' 
1378-1450 
1346- ??? 
1378-1460 
141~1493 

1458-71 ?? 
1420-1516 
1458-1516' 

1387--:c1516 ,.U 
1471-1464 
1439~1564 
1420-1564 
1562-':"1617 
,142h-1618 
1471-1620 

Vladimír N ě'rne.Mk 
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OSOBNÍ ZPRAVY 

Numismatická společnost československá 

vzpomíná vděčně svých zesnulých členil. 

Cestný člen: 

Prof. Dr. Zygmunt Z a k r z e w sk i, Krakov + 1951, 

Dopisující člen: 

Doc. Dr. Tassilo H o f f man n, Berlín t 1951. 

Řádní členové: 

Ing; František A dam, Brno t 19'51. 

~těpá~ DeI ing e r, Praha t 1952. 

Výnosem tiskového odboru ministerstva informací a osvěty 
Č,991-II.j2·6-12-51 bylo vydávání Nu m i s m a ti c k é h o časopisu 

uk onč e n o, 
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PYCCKA5I BblilHCb. 

TI a B e Jl P a /l o M e p C li: ll: .Ll. e H b r II B P e M e H 

1050-1125 r.) - BecHoM 1931 rOJl,a, BblKaIIblBa51 JJMbl 

flOro Il,OMa B fo,n;oycHu:ax (oKpyr KlJaTOBbT), 

XI-ro II nepBoli nOJIOBHHbr BeKa, COCTOHlll,HII H3 495 
CKlIX MOHeT. MeiK,n;y qeWCKl1MH MOHeTaMll 6blJIH: 

2 JleHapa BpaTllc.TJaBa II (1061-1092) 1 Tll II, 

JIeTOIIlIcu;a K03hMbl 

AJI51 l10CTpOŘKIf HO' 
HaHJl.eH KJla,lJ, MoaCT KOHua 

qeWCKHX J(eHa pOB II 69 

29 Jl.eHapOB EpiKeTHCJIaBa II (1092-1100) 3 nma, 

291 Jl.eHap EOpiKHBOH II (1100-1107, 1118-I120) 9 THIIOB, 
151 AeHap CBHTono.TJKa (1l07-1109) 2 THIIa, 

21 Aeaap BJIaAHCJIaBa I (1110-1117, 1120-1125) 3 'fIlfIa, 

MOHCT COCTOHJla ?l3 OAHoro 
lIlHpOKHX 

3aMeQaTeJ1bHoe COJJ,epiKaHHC ro,n;oycHlJ,Koro 

3TOM COJJ,cplKaHHH l1pe,n;npmnlTb 60:lee rUlH MeHee 

WH 3nOXH, KOTOpoli orpaHHlleHo BpeJ;Ur Bbll1ycKa MOHeT, 
8BTQp H3JBaJI «BpeyleHeM JICTOlUlCua K03bMbD), T, K. 

iKl1JI II TBOpHJI lTMeHHO B 8Ty 3rroxy. 

)l.CHapa feHpmca 
nO.~OBHHbl XII B, 

aBTopa, 6a3Hpy51Cb Ha 
ACHeKHO-11C1rop OneHKy 

B KJlaAe KOTOpylO 

T.feWCKHH JleTOImCCU K03bM8 

IloCJIC KpaTKoro OqCpKa IIO,ijHTll'leCKOll tJClUCKOH liCTOpHH II JJ,HHaCTllqeCKOH rromlTHKH 
ITpIl1eMblc.lJOBlJ,CB OT nOJIOBl1Hbl XI .. f'O BeKa ,n;o 1125 rOJJ,a, u(e aBTop rro;:t'lepKHyJI 

pO.1b .u:eHer, KaK lTCTotJHHKa HCTOpHtfeCKHX CBCJl.CHHM (r JI a B a II-a5l) , ,n:aHO nO)l.p06l1oc omí

caHHC KaK QeIl1CKOll qaCTH KJla,Il,a, TaK H 6aBapCKOll (r JI a B a III-aH). B cJIeJ(ylOl1~eM 
r.rraBe, rro KpaTKOM TeXHHtfeCKOli CTOpOlIC B03HHKHoneHHH ,n;eHer, aBTop 

CBoe BHHMaHHe Ha tJellICKllX ACHapOB, YIKoHorpacpHtJCCKoe pa3BllTHC 
4:G:lUCKHX JJ,CHcr Bccro aB'fOp Tpl{ 3l10Xll H I'JIaBHOe 
D6palll,aCT Ha TpCTbIO 3l10Xy BCKa H rrpH6JIH3HTeJlbHO J(O 1200 
[mr,Il,a rJ1Hl1TlTqeCKOC !!CKyCCTBO '1elUCKlTX rpaBcplJB MOHCTHblX lUTCMnCJleŘ Jl.OCTllrJlO 

BblCOKOM CTeIIeH!! KaKOll He HaXOJl,HM HHrJJ,C B EBponc B XII fl. 

B ,n;a.lJbHeliwe~1 JI a II V-aH), aBTOp 06palUaeT BHlTMaHHC Ha 3KOHOMlT'IecKylO II CO-

UHaJIbHyro lfCTopmo '1elIlCKOro rOCYIlapCTBa B pOMaHcKyro ,moxy, pa36HpaCT l10JIOiKCHlTe 
KHfl351 KaK rJlaBbl rocyJl,apCTBa H l10J(tJepKHBaeT 3HaqeHHe ero Jl,pyiKHHbl, B KOTOpOM cJlCJíyeT 
i3H,n;eTb sapOJJ,blW 6y,n;ylll,ero Jl,BOpflHCTBa, TaK-iKe, KaK li CKaJlbCKH, aBTOp C'IHTaeT, '11'0 

tremcKOC «,n;BOp5lHCTBO» X-ro li l1epaoli nO,1l0BHHbl XI-ro BeKa, HaJl,O paCCMaTpHBaTb KaK Ky" 
rrC'IeCKOC H BaeHHoe JJ,BOp5lHCTEO, T. K, KaK HalUH, TaK H sapy6eiKHble HaXOJ(KlT Heno CBlf

lleTeJIbC1'BylOT, '11'0 Ha YQaCTl1e qelIlCKOro rocy,n;apCTBa B TOprOBJIC C TIpHOaJlTl!fICKHMH SeMJl5l" 
MlT HaJJ,O CMOTpCTb C BbICIlICÍ·í TOT.fKH 3peHHH, nelKemr Obmo 8TO JJ,eJlaHO ,n;o CHll' rrop. Ho 
natfl!nafl co BToporr IlOJlOBliHbI XI -ro BeKa BCTpe'raW1'c>r 'lemCKUe .lI.eHapbl B KJIaJl,aX HCKJllO" 

'IHTCJJbHO Ha 1'epHToprllT LfeXIIlT; 3Ta rrepeMeHa ílB,;meTCH pe3yJIhTaTOM yrra.ll.Ka qelllCKHX TOP
rOBblX CHOIlICHlTií: C Dpn6aJl1'HKoH. Tor.ll.a rrCpeCTaJIH '1eWCKHC /leHbrH 6blTb B 3aBHCHMOCTH 

01' HHoCTpaHHoro pblHKa, a C TCplTTOpll3aIlI!eM '1ClllCKHX jIHHseH nOflBH"'laCb BO:J" 
MOiKHOCTb B03HarpaiKJIaTb ce051 sa npCKpalll,CHlTe BO BHelllneH TOprOBJIe, lTHblM UC-

TOtfHHKOM JJ,OXO,n;OB 321 C'leT CBOHX rrOJIJI.3HbIX: Clf.IJbHOŘ 'lCKanKH ilcHer. 

B CJ1c.il.ylOlll,eli (VI"oH) rJ1aBe aBTOp pa30HpaCT l10C,1!C;:l.CTBl!51 TO'lKH 3pemm qCIll-
CKHX KHfl3ell Ha po.'Ih ,n:eaer lT yKa3blBaCT fJlaBHble qCWCKHMU 

KH5I3bJJMH ,n:,lJH rrOJIyqeaH5I rrpHOb!J1H, HCXOJJ,flllJ,eli H3 rrpa;:;a ',eKaliKH ,n:cner. 

fJIaBHblŘ rrpe,n:MeT 31'oro HCCJle.ll.OBaHHH COCTOHT B Ol1peAeJICHHH Beca '1emCKOH rpHBnbl 
B XI H XII BCKC II B paCqCT,e rrpnOblJlH KHfl3efr nO,JjyqaCMOH OT qCKaHKH OT,n:e.'IhHblX TlTIlOB 

MOHeT, T. K. JJ,JJfl orrpeJl,eJleHHH B KaKoH Mepc nOJlb30BaJ1HC.l, CBOHM TIpaBOM qe" 
KaHKU, HeooxoJJ,HMO xopowo ce6c yflCHI1Tb JJ,eHe)Kl!ofI CHCTCMbl Toro BpcMeuH. OCHOB-

HOll BCCOBOH eJl,HHHlJ,eH .ll.CHCiKHOi'r: CHCTCMbl 6bma MapKa HJ1H rpHBH8. (f,ll a B a VIL) 

I133ToH CJI,liHlTL\bl, 3aBe,Il,cHHoŘ B 4CXHH OK. ro)~a ,n;eHeiKHOM pecpopMOH :Bp}KeTlfcJ1aBa I, 
l1CpBOHaqaJIbHO ,n;O"lJiKHO OblJIO 6blTb qeKaHCHO onpeJIcJlěHHOe KOJJHqcC'rBO MOHeT, HO c rc'{e" 

HlTeM BpeMCHll, 3TO KOJIH'leCTBO Bce 60,TJee rrpeBblW8.no yCTaHOBJ1CIlHyro HOpMy 38 C'leT !lX 
pa3MepOB fl KatJCCTBa TIpH6bL'lblO KH1l3a H 6hJ.lIO TG KO,lJH'lCCTBO MOHeT, Ha KOTopoe 

OHO l1peBblma.'IG HopMy, Hac HHTepecye1' Bonpoc, CKOJIbKO BCCl1Jla rpHBHa B KOllu:e XI 

H B l1epBoií rrOJIOBHHC XII BeKa li CKOJIbKO .ll.eHapOB Ha Hec TOfJJ,a CrrnTaJlH, T. K. '3HaHHC 

9THX 06CTOHTeJJECTB HB,1J5ICTC51 oeHOBOH BCCX JJ,eHeiKHO"HCTOpHqeCKHX 

B CB5I3H C 3THM aBTOp rrpeACTaBJIfleT plm JJ,OKyMelj:1'OB, KOTopble- cro yoe1K,QaIOT B TOM, 
ljTO 3aBe,n;eHHafl y Hac B 1060 rOJ(y MapKa HJIH rpHBHa BeCH,lla nepBOHa'laJIbHO HeMHOI'HM 

60JlbmC 200 rpaMMoBII '1TO Cq!!TaJIH ce B lJ,eHe 200 Jl,eHapoB. B ee Ma,~OM Bece HaJl,O BH,lJ,eTb 



1M 

/l,OKa3aTeJlbCTBO Toro, 'lTD OEla 6bic'!a 3aHMCTBOBaHa OT CKaHJlHH<1BcKoro Tllna MapKH, BCe)!
l1lCH 208-218 rpaMMoB, 1.!TO BrrO,'!He cooTBeTcTsyeT yCTpel\1J1eRlUO TicmcKoÍÍ ToproB.lIH B Xl 

BCClleJlO K npI16aclITHf'rcKH~j ToprOBblM ueHTpa:vl. 
B o6nxo}.:le JleI'KOH MapKI! Ha TOpI'OBblX rryT7lx, BeJJ:ylll,I1X B 

3eMJnf, a HMeHHO B nOMepaHHH, B nOJlbllle H CHJIe3HH, 5'IB,15!JlOCb }.:lOBOIlOM saBeJJ:eHH5! "'lerKoíl 
'MapKH n y Hac. ABTop o6palll,aeT BHJ.1MaHne Ha HeKOTopble Ba.lKHble CBe,UeHJ.151 B :reTOlllICH 
!\03bMbl, a TaK-)KC H Ha MeTpOJIOfll'leCKHe q,aKTbl,. BblTeKaKllll,He H3 MOHCTHoro MaTepHaJIa 

snOXH H.n:OIGa3brBaIOH~He ncpBor-raqaJIbHblfI JlěrKI1H Bec 1'pHBlIb!.ně1'Ka51 rpJ.1BHa(He-
200 1'p.) YllcplKaJJacb·y Hac B Te1.!emlH Bce1'O .n:cHapoBoro }l 6paKTeaToBoro 

T.·e. KOHua XIII BeKa J.1 TOJlbKO .0KOJlO 1300 ro.n:a, 6blJIa 3aMeHeHa .peíjJopMOH. 
II -fO, Tl1.lKe"'!oň 1'puBHoH (253 rp.), nOBH,UHMOMy rro,lI BJIHl1HHeM~na.pulKCK(jJ1 

:I>!apKIl. 
TaKHM flBTOp B CBOe~! TpyJJ.e rrbIT fl eTC 51' orrpoBep1'HyTb cTapylO T01.!Ky3per!H5I 

HyMH3yHlTIlKOB, CqI;:lTaBlllIl:X, "lm 1.!CmCKfl51 rpHBrla BCCOM B 253 rp. (3aCBll,llcTe.lJbCTBOBaHHa5I 
I"lCTO'lHIIKaMH XVI B.), 6bura TaKolÍoH 6e3 rrepepblBa co BpeMCHH rpllBHhI 

L }.:lOKa3blBaeT, '11'0 BplKeUrC.ilaBOBa rpllBHa XII BeKa Ile llMCJ1a C rpllB-
BeclIlll,eň 253 1'p. BeCOBOH 06IILHOCTl1,a 1.!TO ce rrepBOHaqa.l!bHblH Bec 6b1JI ropa3JJ.o MCHb
a HMeHHO HeMHOrYrM (jO.nbHW 200 fp. !l tITO Oll.a, Ta K!lM COOTBeTCTBOBa,1a no 

TeM' rpHBHaM, 06palll,aJIHCb B TOM Top1'OBO"v1 MHpe, K KOTOpOMy rrpHHa)1:J1elKB.lIa 
3110Xy. OCHOBb!Bal'lCb Ha Bece rpHBHbl H 210 1'p., rrpe,llrro.;rara51 ee 

II 3Hal!:, 1.!TO H3 Hce 1.!eKaHlIJIH 200 J!.eHapoB, aBTop BblCllHTblBaeT rrpl!6bVJb 
OT 1.!eKaHKll Ol',lJ;eJ1bHb1X THnOB MOHel' II ollHoBpeMeBHo OCHOBl?lBa5lCb Ha HOBblX MeTpo

~~ru"a,,,n,v llaHHblX II Ha HOBblX HaxollKax, rro,1.Bepracl' peBH31l11XpOHOJlOrll1.!CcKyfO nOCJIe

,Te,:IblrtO(:Th qeKaHKH OT,J,eJ1bHblX Tll[]OB MOHeT y pa3m1'lHblX KH5I3éň. (f JI a B a VIH~XV.) 
3aKorrKH 1'OAoycHHKoro KJIá,lla, HO 1'0-

Herrocpe,UCTBCHHO Hllylll,IlMH rro 1120 r. rryHKToM 
orrpc,Ue.rrcmm BpeMeHH 'leKaHKH 6aBapcKHx «no,'!o6paKTeaToB»;' T. Ha3. «KaCHHrCKOf,)>> 

1.!y.lKe3e:vmylD rrpHMecb B 9TOM K.'la,n:c. . 
(rc'!aBa XVI-aH) aBTop mmy'lellHble pe:iyJlbTaTbI. 

B lIelllCl\OH 'leKaHKH MOHeT B rrepHo,U B pa3JIH1.!aeTB 06lll,eM 
TPH fJIaBHblX <pa3;l1.Ca pa3BHTHl1. B TO BpeMl1 KaK II 1110~ 1125, T. c. 
fl' rrepHoJJ:bl, 03HaQeHHble aBTopOM KaK <pa3Hcbl I II KHlffieil, rro.ny'lae~!al1 OT 'le-
KaHKH, J1I1111b nOHeMHory u B 06lll,eM, pOBHOMepF!O, TaK 'ITO OTll,CJibHble THIJ.hl/ 

MOHeTrrp e,n:CTaBJI_.51IOT H3 ce65! O,Ll,HOpO,lIHble MeTpOJIOrH1.!eCKUe pl1,l1,bL C p.oBHoMepHo Jl:aéÍIo
JIOlKCHHblMH BeCOBblMH KOJIH1.!eCIBaMH, B nepHoJJ:e Me)K,Uy 1086 H 1110 Ir. (II_(jJ.asÍIC) ;;'a
paKTep .'lCKaHKH HHOň: B .4exuH 1.!eKaH5IT MOHeTbl C THrraMH MeTpO,10rH1.!~!CKfCHeotJ:HopO,lJ;HbIX 

3TU rpyrlITHpOBKH aBTOp T01.!HO pa3rpaHH1.!HSaeT H 06'ncHiiIlel' HX cylll,eCTBOBa
(renovatio monetae) ,lleHer. fpymlbl MOHeT olllloro '.ll ttSrO-.lKe THI1a, HO co 

BeCOBblMU H Ka'leCTBeHHbIMH pa3Jm'lHl'lMH, rrpe}.:lCT8B.7J5WH C060H Bcerlla n:c
J(eHap pa3JIHljHOrO Beca H KaqeCTBa, a He J!.eHap H ero 1.!aCTH. 31'tr pa3JIH1.!Hl1 B ueHHOCTU 

oTJJ:eJIbHblX BbmycKoB ,lIO"lJlKHbl 6bWH OCTaBaTbC5I YTaeHliblMH OT HapoJ(a. YTaeHHblMH ,lIOJllKHbl 
6bWH 6blTb H OTJIH'lHTeJlbHble 3Ha1.!KH .H8MoHeTax, xapaKTepH3HpylOll~He oTJJ:e.lIbHble BbmycKH 
MOHCT o}.:lHoro H Toro-lKe THna. 3TH 3Ha'lKH oTlle.1JbHbIX BbHlyCKOB CJIylKUJlH JIUlllb ,l1,Jl51 yrrpa
llHTCJICH KHlDKeCKoň Ka3Hbl, KaK CpellCTBO rrOCT05IHHOrOOrrpC,J;e.ilCHH5! :KalJ:eCTBa Bblrryro:eHHblx 
MOHer. lIaKoHcu. aBTop 60JIee rroJ(po6HO pa36Hpaer Bonpoc o 06MeHe (renovatio monetae) 
lleHe1' řl BHOCHTHOBble ]J03HaHRl1:0 Cylll,HOCTH 3TOň 3KCH"lJyaTaTopcKoil Cl!CTeMbl, K01'opa51, 
[JO Mf!eHHIO Re DblJla aKTOM HaCHJIHl1, HO Clwpee, .n:eHelKHoň MaXliHa

Ha JlfOJ(CKyIO rrCHXOJ10rHID. 
nOJly'!eHHble aBTOpOM, rr03BOJI5UOT eMy rrpllcTyrrHTb K ou.eHKe pOJm JJ:eHer 

II HX treKaHKH B oou~ecTBeHHoM pa3BHTHH 'lelllcKoro HapO,(1,a pOMaHcKylD 3noxy. ABTOp 
K BblB9,Uy, 1.!TO (jJa311C pa3BHTll5!, KOTOpblM npOlll.Jla Hama CTpaHa B X.-XIL B. 13.' 

KaK rrepeXO;1, 01' HaTypac~bHoro X03l'lHCl'Ba K ,lIeHe.lKHoMy. 3TOT rrepe
aBTOp xapaKTepl!3ycT TaK-.lKe KaK H MHxa.rreBCKl:lii,· KaK BblcmylD cTyneHb 

uaTypaJIbHoro X03lTHCTBa, T. e. nyrrcHb HaTypa,1bHoro X0351HCTBa rrpVlrrp.f!MOM VI KOCBeRHOM 
l~eHer (CTp. 7~138, 1'a6J1. I. ~IIL). 

l1oCH<p neTpTblJI: Haxo;r:Ka opaKTeaTOB VI cepeÓp5lHblX CJIll1'-
KOB B nbryTe y XOTe60p.lKa. - B 1943 r. B y XOTe60p.lKa, 6bWO Hail, 
/l,eHO II 6paKTea,ToB H 5 cepe6p5I1IblX CJIHTKOB. JO 6blJIO 4emCKHX, a 1 MeH3CH, 
CKHH. Ha 'lelllCKHX H306pa.lKeH 6IDCT KOpO"'l5lC KOpOROÍÍ Ha rOc~OBC H CKl:lrreTpOM B KalK,lJ;oi\ 
pyKe (<PHaJIa «l{elllcKHe J!.eHapbl». Ta6. XXIX, 13-15).113 3a Hel1CHblX H306palKeHIlŘ ReJlb311 
rO'!HO .orrpe,n:eJlHTb THnbJ MOHeT. 

Me:rpOJlOrH1.!eCKH HIlKoHorpa<pH'leCKH 9TOT KJla,ll C HHblMH no.n:ooHblMH IwaAaMH 
HaiiJ!.eHHblMII B 4exHH, aBTop H3 31'01'0 cpaBHeHP[51 BblBe"'l onpe,lIe,'leHHe BpeMeHH 

OIlHO UeJIOe, 3aKJ11D1.!eHHOe B nepHO,l\ 
BblKa3hlBafOT B OOlll,e1vI paBHOMepHoe 

treKaHKH MOHeT. K1J81l rrpe.n:CTaS"'151eT H3 
,1e)j{J(y 1253-1260 r. (cKopee B KOHlJ:e ero) H MoHeTbI 

/ 

j, 
~/ 

KaqeCTBa: np06a !lX yMeHblllaeTc5I C 80-011 ,Uo 65-0H. KJla,Ll, 6bl"'l 3aKonaH 51BHO 

,l1,eHelKHOň pe<popMOH nplllCMblc.na II B 1260 r. 
.Ilpyral'l 1.!ac rb K.'!alla: 5 C.lJHTKOB cepe6pa pa3,:TH'lIJOH <pOpMbI H Beca 
Bce 65-OJf 1'. e. TOH-lKe, tITO H MOHeTbI KJ1a}.:la xYllmo1'O Ka'leCTBa 

HáXO}.:lKH, aBTOp npH'IHHbl, rrOqCMY B XIII BeKe 
rrOKa3b1BaeT, 'ljTO rrpoH301ll.JlO 

B npoH3Bo,!l.CTBe, Bblpa3HBmeecH B CBoeM KyJlbMllHaUHoHHoM ny!lKTe 

B BblllycKe npa)KCKHX H3 0603pCHlUI 'lemCKHX 'KJlaJ(os, CO,IJ.ep}KaBHlHX 
'lTO Re qeKaHef!HOe cepe6po' B cml'TKaX, npHHa,UJIe.lKHT K 

ylKe B CBOéM pa3BHTIlH 01' K 
B K.1a;J;ax XIII B. llBMlIOTCl'! cpencTBa ToproBoro 

co6cTBeHHo rOBOp5l, T())Ke. neHbraMH,. CBOHM Ka'lCCTBOM 
qeKaHeHHofI :I10He1'e; HO, B OTJ1l1'lHe oí 110CJleIlHI1X, CJrHTKI1 6blJ1H npHRH-

MaeMbl OXOTHO HUMem; 60jlblllyfO rroKynHylo Cll,'1Y, K. lleKaHeHHble MOHeTbl not!.· 

BepraJ1HCb qaCTblM BeCOBblM H Ka1.!eCTBeHHbI~I OTK!WHeHH5!M. cpaBHCJ:me 
CJIHTKOB. H3 tlem.CKHX KJIa,IJ.OB Me)K,l1,Y co6o[r, a TaK-)"e II rroJ.oeÍllOc cpaBHeHHe CJ1HTKOB C 1I,,
l{8lleJ:lHoH MOHeToH, MOlKeT BHCCTIi -CHe, B p5!JJ:e HHTepecHblx BonpocoB, KaCalDlll,HXCll pa3!Ín
THlI 1.!elllCKOro MOHeTHoro ,UeJla B TaK TPV,lIHOH ,lI.rIl! HCCJle,UOBaHH5I srroxe, KaKOH lIBJl5leTClI 
nepHO,Ll, 6paKTeaTOB, ](OTOpble rrpe,llCTaB.JIŘfOT H3 ce6Yl ' B8.lKHblH HC1'Opli'leCKHM 

/l-OKyMeHT (CTp. 139-151). 

HaXO}.:lKH. 
J1H'lHble H3BeCTHH 
PyCCK351 BblrIHCb 
<PpaHll.y3cKa51 Bbm,ICb 

Jl-p f. CKa.lIbCl\H H Jl-p 3M. HoreilmJBa 

CTp. 

153~161 

.162 
163-165 
166~168 

ITpaToBa, TIpara II, Hau.Ho-

lf C T.p a.U II ,t: (PpRfITl1Wé:K KpayMallH, VII, OCBnHl; 13. 
nepeBe.)] E. n. 



RÉSUMÉ 

PaveZ Radoměrský: Uargent de l'époq'Ue de Cosrne. (1050~1125.) Au iprintemps 
1931 a Hodousíce (arrondissement de Klatovy), en iflosant les fondaments ti'unenou
velle maison, fut faite une' trouvaille de 564 monnaies tcheques et de 69 mOJlriaies ba
varoises.Parmis les monnaies tcheques se trouvaient: 

2 deniers de Vratislav II. (1061~1092) lty,pe 
29 deniers de Břetislav II. (1092-1160)3 types 

291, deniers de Bořivoj II. (1100~1107, 1118~1120) . 9 types 
151 deniers de Svatopluk (1107--1109) 2 types 

21 deniers de Vladislav I. (1110--1117, 1120-1125) 3 types 
Le reste - monnaies étrangeres se composait ďun denier ďAugsburg de l'IEm-

perem Henri III (1002~10134) etde 68 larges "demi-bractéates" bavarots de lapre
míere moitié du 12e siecle. 

Le caractere extra,ordinaire du trésor trouvé a Hodousice suggéra a l'auteur l'idée 
ďentreprendre une estimation monnétaire-historique de l'époque déterminée par les 
monnaies trouvées. :Gette époque est á juste titre nommée par l'auteur "époque 
cosmienne"car Cosme (Kosmas), l'auteur de la plusancienne histoire tchěque vivait 
et créait précisement á cette éipoque. 

Ayant sommairement esquissé l'histoire teheque et la politique dynastique des Pře
mysli des, commEmgant par la moitié du l1e siecle jusqu'a Pan '1125, s'appuyant SUl' 
le róle importaill ,<d~ la monnaie comme Bource historique (chap. II), l'auteur nous 
présente uno. descrtption détailléede la partie tcheque ainsi que de la partie bac 
varoise de la tl'ouvaille (chap. III). Dans 1echapitre 3uivant (chap. IV), com
menc;ant" par uno. eourte ,étude sur l'origine et la technique de la monnaie tehěque, 
l'auteur s'arrete sur lecótéextérieur du denier lchěque. II ,divise le d'eveloppe~Y 
i~Oliogra:phique ?8S monnaies ~ch€ques durant. t.~ute l'él;lO;:Iue' du denier en t;:gispé
rlOdes, en étudlant toutspéclalement la trOlsleme 'perlOde, eOmmJLngante' par la 
deuxi'eme moitiédu llesiecle jus'lu'a peu pres l'an 1200. Pendant cette époque, l'art 
glyptiquedes tailleurs de fers atteint un degré de perfection qui n'a pas son rparen 
dans toute l'Europe du 12e siecle. 

Au cóurs de ses analyses suivantes (chap. V.) l'auteur seconcentre l'histoire 
économique-sociale de l'IDtat tcneque a l'époque romane. II < s'arréte l'institution 
du pouvoir du prinee comme chef ďEtat et accentue l'importance de sa suite, l'envi
sageant comme ,germe de la noblesse future. Partageant l'opinion de Skalský, l'autem' 
juge qu'il faut comprendre la noblesse tchěquedu 10e et 11e siécles comme une 
noblesse de commer<;;ants et de guerriers, car les trouvailles de monnaies faites dans 
,notre ,pays ainsi qu'a l'étranger prouvent clairement Je róle de l'Etat tcheque dans le 
commerce avec lescóte,sl de la Baltique. (Ce fait 'dioit etre étudié plus' profondément 
qu'i! ne 10. fut jusqu'a rprésent.) 

Depuis 1a deuxieme partie du 11e siecle nOUB ne rencomtronsďans, les trouvailles 
de notre pays 'lue des deniers tcheques. Ce changement est la conséquenee de la dé
eadenee des rélations commerciales avec les cótes de 1a Baltique. A ectte épOique 
cesse la dé,pendenee de la monnaie teheque aux marehés étrangers. La territorisation, 
de 1a monnaie donne aux prinees tchěques la possibilité de bénéfices qui leur échap
paient du eommerce extérieur par un rude exercice de leur drait monnétaire au 
détriment du ,peuple. 

Dans le ehapitre suivant (ehap. VI.) l'auteur étudie les eonséquences de la politique 
fiscale des prinees tcheques et il esquisse les différentes manieres dont usaientee~ 
derniers pour tirer profit de leur droit monétaire. 

Le point essentiel de eette SUl' les monnaies de I'époque de Cosme eonsiste 
dans 1a détermination du poids du mare ("hřivna") du lle"~12esiecle et daM' le 
ealeul du profit (bénéfice) revenant au princes de leul' droit de monnayage de dif
d'erents tY'pes de monnaies (chap. VII.). IDone, si nous voulons constater jusqu'a quel 
point les souverains usaient de leur droit de battre la monnaie, il est indispensable 
de connaitre a fond les bases ,ou systéme manétaire d'alors. L'unité fondamenta1e 
était le marc. De cette unité établie tón Boheme vers 1050, par la réforme monétaire 
de Břetislav I. devait etre ,originairement frappé un nombre strictement limité de 
monnaies. Cependant, aux cours de quelques dizaines ďannées le nombre desl deniers 
frappée's ď'un mare surpassa Je nombre fixé, aux dépensede leul' taille et de leur 
qualité. 
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, La quantité des de:niers frarppés ďun .marc, ,qui surpassait I: nomb;.e 
sentait le bénéfiee du souvera,in monétalre. C estpar eeHe .ralson qu II est "' 
'sant de eonstater ,quelfut le poids du marc (hřivna) vers laflll du l1eet la prelm~re 
moitié du 12e sieele et, combien dedeniers .cHe comptaít acette ép~~e. 'C:est .bl<ln 
cette connaissance qui forme 1a base de chaque sérieuse étude monetalre-hlstorlque. 
En conséquence l'auteur nous présente tout un n.omb~e .de. faits. "lui le persuadent que 
lel marů introduit dans notre pay:s en 1050, pesalt ongmalrement un peu plus que de 
20G gr ct q\U'H équivalent a 200 deniers. , . . ," 

Son poids tres bas noua prouve que son admlsslOncheznol.ls fut ;nsplré par les 
t:Y'J}es des marcs scandinavesqui. pesaier;t entre ;08-218 gr .. Ce fal~ r?pond par
faitement a l'orientation commerelale de 1 Etat tcheque au 11e 'Sl€cle 'lUl dlngealt ses 
rapports monétaire,s essentiellement au ,Nord,:vers les centres eommcreiaux descótes 
de la Baltique. . 

Aussi l'emploi des types du mare d'un po,Ws bas surtoutes. l:s. vOl,es n~en~nte;; 
les centres eommereiaux: en Pomméranie, em Pologne 'et'en SileSle, .e est a dlfe a 
les lieUlX qui supportaientles rapports.commerciaux tchequesavec les cótes de 1a 
Baltique,démontre la raison ďétre ďun marc á ,poiďs bas dans ~otre pays. . 

L'auteur donne ensuite plusieurs informations SUl' 1e mare, tlrés de 1a ehrom'lue 
de Cosme en s'appuyant sur le matériel monétaire de 1'époque. Cesdocuments prouverrt 
1e bas polds originaire du marc, fixé par 1'auteur a 210 gr. Selon les études de 
l'auteur, le marc á poids bas se maintient chez nous pendant toute la durée, du 
denier et dubractéa,te, c'est a dire jusqu'a la fin du 13e siec!e. Ce ne fut peut etr; 
que l'année 1300, pendant la grande reforme monétaire de Václav II que le :narc a 
.poidis bas fut remplaeé par le mare a polds plus haut 253 gr., aeceptee pro
bablement sous 'l'influence du marc parisien (troyen). 

L'autEiur taehe done, eneontradiction avee le point de vue régnant jusqu'amain
tenant, de ·prouver, que 1e marc tehěque de 2'53 gr. (dont l'existenee n'es-l rprouvée 
documentairement que dans la premiére partie du l'6e siecle) était toujours du méme 
poidls du temps de Břetislav L,gue 1e mare de Břetislav,~. l~e siecle: n'avait den 
de 'commun av'ec 1e marc ,de 2'53 gr. et que son tYpe -ong1nalrerpesalt eheznous 
beaueoup moins. I1pesait au commencement un ,peu:plus que 200 gr. et répon
dait ainsiaux types des. marcs de la sphěre commerciale a laquelle appartenait aus,si 
notre Etat a 1'époque romane. _ 

C'ést :sur ta base du marc de 210 gr., de sa qualité Isupposée de 960/1000 et 
du Jlombre des monnaies frappées 200 pieces ~ que ·1'auteur ealeule 10. bénéfice 
reveÍlant aux princes' teheques du monnayage des differents types de monnaies (cha.p. 
VIIL-XV.). En meme temps, SUl' la base de nouvelles trouvailles ct découvertes 
métrologiques, l' auteur, faii uue r.évision, des, recherches chmnologiques de Fiala sur 
le "monnayage des, differe;nts .princes. La chronologie" révisée des deniers tchěques 
fixe ia date de "l'enfouissement du, trésor, de Hodousiee :vers l'année 1120.' 

Cette 'date représente aussi une marque importantepourconsta-ter l'áge des demi
bractéa:.tes bavar,oisdUl typ es: de Kasing qun s'ajoutaient a latrouvaiUecomme' matérie1 
étranger. , " ." . ' " 

iPour conc1usion l'a-uteur amasse lesrésultats ,o'btenus (ehap.XVI.). Dans le dé
veloppemerit du m-onnayage tchěqueentre 1050 et 1125 il distingue 3 :phases princi
pales. Tandis qu' ,entre les années. 1050-1086 et '1110-1125 (d'apres l'auteur la 
lere et IIIieme phase) les bénéfices des prinees, qui parvénaient du monnayage 
s'augmentaient seulement par degrés et, en masse, régulierement, ainsi que les dif· 
ferents typ es des monnaies :Dorment des suites métrologtques :homogene& aves les 
nombres' du poids régulierement disposés, 10. caraetere du monnayage de la phase 
IIieme (1086-1110) est tout différent: en Bohéme on frappe les monnaies avec des 
typ es, dont les groupes métrologiques ne sont pas homogenes. L'auteur précisément 
délimitc ces groupes et e:xlp1ique leur existence par la rénovation de la monnaie. Les 
groupes monetaires du m!\me type, mais avee des différences par degrés ,ou poids 
et de qualité, rerprésentaient toujours le dénier íntégre, différent comme poids et 
'lualité, et pas le dénier et ses parties. Ces différences de la valeur ďémissions de
vaient rester cachées ,pour le peuple, ainsi que les signes sur les monnaies (les diffé
rents), qui caractérisaient les émissionsdifférentes du meme ty.pe et qui devaient 
servir seullement pour l'administration du monnayage comme moyen d'etre toujour 
en evidence de laqualité de la monnaiecourante. L'auteur se préocuppe enfin de 
plus pros de la rénovation de la monnaie et apporte des nouvelles eonnaissances sur 
la substance de ce systeme exploitatif, qui, selon l'auteur, n'était pas une action de 
violence, mais plutót une ruse machinatíon finaneiere, qui comptait sur la psychologie 
du peuple. Les résultats obtenus par l'auteur 1ui permettent ďaprécier le rOle de 
l'argent ct du mon1l:ayage dans 1c dévelo,ppement sodal du peuple tehequedel'époque 
romane. 
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L'auteur conclue, que la phase du développement, par laquelle passa notre pays 
en l0e-12e siěcle, nous, devons considérer comme le passage de l'économie naturelle 
a l'économie pécuniere. Ainsi comme Michalevski l'auteur caractérise cette phase du 
passage comme le. plus haut degré de l'économie naturelle, c'est a dire le degré de 
!'économie naturelle avec la participation directe et indirecte de l'argent (p.7--'1;38, 
pl. I.-III.) . 

Josef Petrtyl: Une trouvaille de bractéates et de lingots ďargent a Lhůta pre$ de 
Ghotěbof. En 1943 a Lhůta prěs de Chotěboř fut faite une trouvaille de 1l bractéates 
(10 tchěques et 1 de May,sen) et de 15, lingots ďargent. Les bractéates tchěques 
montrent la buste du roi avec une couronne sur la tete, un sceptre dans chaque 
main (Fiala, české denáry, rp. XXIX, 13--'15). Le types ne sont pas déterminés, car 
les ·piěces sont mal conservées. · 

En comparant cette trouvaille du point de vue métI1ologique et iconographiJque 
avec les trouvailles pareilles en Boheme, l'auteur détermine chronologiquement les 
piěces trouvées. II s'agit ďun ensemble· frappé entre cca 1253~60, probablement a la 
fin de cette période, indiquant l'empirement de la qualité de 0,800 a 016'50; C'est 
clair, que l'enfouillement du trésor se trouve en rapport avec la reforme monétaire 
de Přemysl II de l'année 12•60. 

La partie la plus intéressante de la trouvcaille représentent 5 lingots ďargent :de 
forme et de poids ldiřférents, entre 14c,9 g a 90,5 g. Leurs titre est o„650, ·par quoi 
elles correspondent avec les m.onnaíes ďun aloi inférieur (10~ lotes). A l'occasion 
de cette trouv,aille, l'auteur étudie les causes du payment et métal non frappé au 13e 
siěcle. II indique qu'il s'agit ďun changement radícal de conditions industrielles, qui 
chez nous atteint son comble dans l'emission du gros pragoís. D'aprěs l'apergu de 
précedentes tr.m1vailles tcheques de lingotS' ďargent, il est clair, que les lingots non 
frappés ruppartenaient aux moyens de changé naturels, qui avaient déja passés de la 
forme ďobjets pratiques dans celle de la monnaie. II s'agit dans les cas p,areils· .de 
triouvcailles du 13e síěcle, ďlune ,sorte indiépendlente de moyen de change, ,qui par 
s.a qualité correspondait avec la monnaíe courante. Mais il avait plus de popularité 
et s'accepte plus vcolontier que la monnaie frappée, qui était soumise a des · di
minuationS' de poids et de qualités. La comparaison métrologique de différentes trou
vailles de lingots ďargent de la Boheme entre eux et la comparaison métrologique 
des lingots• et piěces frruppées, peut nous expliquer beacourp de que·stions, Jntéres
santes du développement de la mónnaie tchěque dans une periode si obscure, comme 
l'est l'époque de bractéates, qui représentent un document hiS'tortque ďune importance 

. exc!U:sive (1p. 139-151). 
Trouvailles 
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Résumé . 

p 153-161 
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