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EUGEN POCHITONOV 

NOVA MAPA NALEZU ANTICKYCH MINCI 
V CESKYCH ZE1vrICH 

(Mapa č. 1) 

Pro výstavu, ,Nálezy mincí historickým pramenem," připravenou numismatic
kým oddělením Národního musea v únoru 1953 (byla otevřena 19. února 1953) 
byl jsem pověřen sestavením a nakreslením mapy nálezů antických mincí v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku (mapa č. I). Podobná mapa byla již pÚblikována 
J. Schránilem, 1 ) avšak jen pro Čechy. Je na ní vyznačeno asi 200 nalezišť. Pro 
Moravu pořídil podo hnou mapuj. Skutil, 2) který uvedl asi 120 lokalit (něco přes 
300 mincí). Menšího rozsahu jsou čtyři regionální mapy antických nálezů: 
J. Ječného pro Plzeňsko,3) J. Štolby pro Kolínsko,4) J. Petrtyla pro Chrudim
sko5) a K. Peukerta pro Turnovsko. 6) První celkový soupis nálezů antických 
mincí pro Čechy podal J. Schránil,7) další švédský badatel Sture Bolin8) 

a nejúplnější H. Preidel.9) Nálezy antických mincí na Moravě uveřejnil 
I. L. Červinka10 ) a J. Skutil.U) Soupis těchto nálezů je obsažen i v díle Sture 
Bolina.12) 

Nutnou předběžnou prací pro novou mapu antických mincí v Čechách 
a na Moravě byl lístkový katalog pokud možno největšího počtu těchto nálezů. 
Každý katalogisační lístek obsahuje jméno naleziště, datum odkrytí a ukrytí 
nálezu, záznam o nálezových okolnostech, krátký zápis o jeho obsahu a biblio
grafické a majetkové údaje. Lístkový katalog byl získán rozpisem téměř veškeré 
nám přístupné literatury a sbírkových fondů Národního musea. Poúžiljsem pro 
Čechy celkem asi 400 nálezových záznamů, bohužel nestejné ceny, a asi 450 pro 
Moravu. Počet lokalit tak proti Schránilově i Skutilově mapě podstatně stoupl. 

1) Pam. arch. XXVIII, 1916. 
2) NČČsl. III, 1927, str. 113 sl. 
3) NČČsl. II, 1926, str. 17. 
') NČČsl. VI, 1930, str. 24. 
5) NČČsl. XIX, 1950, str. 124. 
6) Tamtéž. 
•) Pam. arch. XXVIII, 1916. 
8) Fynden av romerska mynt i det fria Germanien. Studier i romerska och aldre ger

mansk historia, Lund 1926. V této knize uveřejnil Sture Bolin jedinečný soupis nálezů řím
ských mincí nejen celé svobodné Germanie, ale i zemí s ní sousedících. 

9) Die germanischen Kulturen in Bohmen und ihre Trager I, Kassel-Wilhelmshohe 1930. 
10) Časopis vlasteneckého musejního spolku olomouckého IV, 1946. 
11) NČČsl. III, 1927, str. 113 sl. 
12) Viz pozn. čís. 8. 
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Jako základní dělítko pro zápisy o nálezech použil jsem rozdělení všech 
na hromadné a jednotlivé. Za mez jsem vzal počet pěti. Od pěti kusů výše 
označuji nálezy za hromadné. Na mapě jsou vyjádřeny kroužkem kolem značky 
označující století. Do jednotlivých století jsou rozděleny nálezy na naší mapě 
chronologicky, podle nejmladší mince v pokladu obsažené. Další důležité 
údaje, složení nálezů podle kovu nebo nálezových okolností (jde-li totiž o nález 
hrobový, sídlištní či nahodilý) jsem již vyznačit nemohl. Pokládám za nejdůle
žitější rozdělení chronologické a proto jsem použil rozdělení podle století. 

První nejnápadnější věcí na této mapě jest rozložení nálezů na celé, tehdy 
obydlené ploše Čech, Moravy a Slezska. Porovnáme-li tuto mapu s mapou arche
ologických nálezů téže doby,13) zjistíme, že plochy, na kterých se vyskytují 
nálezy jak archeologické, tak i mincí, se nápadně kryjí. 

Nálezy mincí v Čechách jsou jasně odděleny od nálezů na Moravě steril
ním pruhem v místech Českomoravské vysočiny. V Čechách je největší počet 
nálezů na Kolínsku a Poděbradsku, kde jsou nahromaděny v širokém pásu 
v krajině polabské. Na jih nedosahují nálezy tohoto pásu Sázavy, což svědčí 
o tom, že tento kraj byl hustě zalesněn a málo příhodný k obývání. Směrem 
severním od Kolínska a Poděbradska nálezů postupně ubývá. Níže po Labi 
se nálezy táhnou až k hranicím Německa, ale již ne tak hustě, jak tomu bylo 
na Kolínsku. Na západ od Labe, podél Ohře a Berounky (Mže) se rozprostírají 
na širokém prostranství až na Žatecko. Nálezy mincí byly učiněny také na 
Plzeňsku a na jihu Čech, ačkoliv mapa archeologických nálezů nevykazuje 
v těchto místech téměř žádná naleziště. Okolnost, že na Plzeňsku jsou nálezy 
mincí poměrně hojné, kdežto archeologické jsou známy až. z dob pozdějších -
z dobyt. zv. stěhování národů - může být vysvětlena skutečností, že jak země
dělec při polních pracích, tak i dělník při kopání spíše obrátí svou pozornost 
na nalezenou minci, než na nějaký střep, kost nebo podobný předmět, kterých 
si vůbec nevšimne. Místo nálezu mince může být dobrým vodítkem pro archeo
logické výzkumy míst, které zatím jsou pro tuto dobu archeologicky sterilní. 

Na Moravě se nálezy soustřeďují hlavně v její jižní a střední části mezi 
řekou Moravou a Svratkou, tedy v úrodných krajích země. Směrem na západ, 
sever a východ nálezů ubývá. Na východě směrem ke Slezsku byly odkryty 
nálezy hlavně v kraji novojičínském. 

Podstatné zvýšení počtu nalezišť, které jsem mohl zakreslit do mapy, dovo
luje nám, abychom se na základě nové mapy pokusili o některé závěry, z ní 
vyplývající. Jsem si ovšem dobře vědom toho, že moje mapa není nijak defini
tivní. Podává však obraz bohatší, přesnější a ucelenější, než mohlo předložit 
dosavadní mapování nálezů antických mincí. 

Na prvý pohled svědčí rozložení nálezů po celém tehdy obývaném území 
jasně o tom, že římské mince byly používány všemi obyvateli. Při tom je nutno 

13) Tato mapa, sestavená doc. dr Bedřichem Svobodou,je ve výstavním sále Pravěkého 
oddělení Národního musea. 

6 

· vědomit žeJ·sme zpracovali pouze část pokladů, onu malou část, která z již 
Sl U , V . l' v, • v • • db é 
vyzdvižených přišla vůbec ve známost. elm1 ma a cast Je uvereJnena v o orn 

literatuře. , . . , . , , 
Hromadné nálezy jsou stejně jako nalezy Jednothvych mmc1 rozptyl~ny 

celém území. z toho můžeme soudit, že i tyto velké poklady byly zakopany 
~~yvatelstvem a nikoliv jen římskými ob~hodníky, z obavy p~ed napade~ím 

kradením J. ak tvrdí někteří numismat1kové a archeologove. Z toho vsak 
a o ' d ' h 'l . lyv' á že nelze určovat obchodní cesty podle hroma nyc na ezu. 
vyp ' • 'l · · • h 'l O 2 t 1 Dalším nápadným zjevem na mape na ezu Je preva a na ezu ze . s o . 

1 H ed za druhy'm se řadí co do počtu nálezy ze 3. stol. Ve 4. a v I. stol. 
n. . n 1 v d 1 
n. I. je množství přibližně stejné. Nálezů z 5. stol. n. ~:v a. z 1. ~to ·. pre n. · 
je již mnohem méně a 6. stol. n. 1. je zastoupeno JIZ Jen nekohka nálezy, 

7 stol. jenom jediným. 
· Je všeobecně známo, že poklady byly zakopávány hlavně v dobách _váleč-

ných v obavě před blížícím se nepřítelem. ~nožství pok~adů, za~opa~ych ;~ 
2. a 3. stol. ukazuje, že právě v těchto dobach se odehravaly ud_alost1, nut~~I 
obyvatele, aby svůj nejcennější majetek zakopali. T~ však vy~ad,uJe zev~ubnet 
šího a obšírnějšího prozkoumání, pro něž v tomto članku nem m1sta. NeJml~dsí 
pak poklad nalezený na území českých zemi, nález ze 7. stol. v Hrozo ve ve 

Slezsku/') patří již spíše k nálezům polským. . . , , , 
Soupis i mapa nalezišť je základem pro všechno num1smat1cke badanf 

0 
římském období v dějinách Čech a Moravy. Jsem však přesvědčen o tom, že 

správné výsledky tohoto bádání mohou být dosažen! jen k~yž b~de též si:rá;1:~ 
vyřešena nejhlavnější a zásadní otázka, od níž mus1 vychazet vsech~~ bad~m. 
jaká byla funkce římských mincí na území český~h zemí~ Slo~~ily mmce 
ty jen jako ozdoba, byly ceněny jako kov nebo obíhaly Jako plat1d~? pn obchodo
vání? Tyto otázky vyvstávaly mně již při zpracování mapy. JeJ1ch rozbor d~
vedl mne k názoru, že římské mince, nalezené v Čechách, na Morave, 
a ve Slezsku měly opravdu funkci peněz jako platidla, jak při obch~dování 
s římskými obchodníky tak i při obchodování germánských obyvatel mezi sebou. 
Tento názor je shodný s míněním švédského badatele S ture Bolina.

15
) 

· Důkazy pro tvrzení, že římské mince byly používány jako peníze, směnný 
prostředek v obchodním styku, můžeme rozdělit na. tři' sk~piny: P;amen~ P~
semné t. j. svědectví antických spisovatelů, archeolog1cke nalezy a nalezy mmc~. 
Poněvadž dosavadní archeologické a historické bádání nemůže nám rozptýlit 

u) Ještě mladší je jen jeden nález a to poklad ze Zemianského, Vrbovku na Slovensku, 
v němž byly zároveň s mincemi nalezeny i stříbrné nádoby. Z pracováva ho doc. dr B. S v ob od a 

a dr P. Radoměrský. Viz Pam. arch. 1953. . .. . 
15) L. c. v pozn. č. 8 a též německy (poněkud zkráceně) : ,,D1e ~unde rom.1scher ~n~ by

santinischer Miinzen im freien Germanien", Deutsches Archeolog1sches Institut, Rom1sch
Germanische Komision XIX, 1929. - Svůj názor jsem publikov'.'-1 se svou ženou v .článku 

Sloužily římské mince u Germánů jako platidlo?" v Num. listech VII, 1952, str. 1. 
" 
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mlhu, do níž je zahalena právě doba, v níž se na naše území dostaly římské 
mince, jsme nuceni uchýlit se k hypothesám, které jsou v souladu s numisma
tickými údaji. 

Germáni po vítězství nad Kelty v Čechách a na Moravě se stali na pře
lomu našeho letopočtu16) pány nejen nad zbytky Keltů, ale i nad národy, 
kteří dosud byli poddanými Keltů.17) Těmto národům byla již dobře známa 
funkce mincí jako platidla dík Keltům, kteří měli svou vlastní mincovní sou
stavu, jež však po pádu keltské moci a příchodu Germánů, vzala za své. Přiro
zeně lidé, kteří již poznali výhody, plynoucí z peněžního obchodování, by se 
těžko navraceli k primitivnímu způsobu obchodování výměnou zboží za zboží. 
Proto zajisté ochotně uvítali náhradu za dřívější měnu, náhradu, která se na
skytla v podObě římských mincí. Chyběla zde sice státní záruka za tyto peníze, 
ale byla výhoda jiná: každý římský obchodník a každý římský voják je ochotně 
bral a prodával za ně své zboží. Není též vyloučeno, že obyvatelé Čech a Mo
ravy byli s republikánskými denáry obeznámeni již za doby keltského panování 

· a že se alespoň část konsulárních denárů na zdejší území dostala ještě v dobách 
keltských, podobně jako i mince různých řeckých měst, jak svědčí nález nu
midských mincí z 1. stol. před n. l. ve Stradonicích, ukrytý ještě v době keltské.18) 

Musíme si dobře uvědomit, že popud k přijetí římských peněz vycházel 
zdola, od obyvatelů, nikoliv nějakým nařízením germánského náčelníka, že 
to byly skutečně peníze lidové. Nebyla to žádná převratná novinka, kterou by 
se byli museli obyvatelé snažit pochopit. Jejich dlouholetá známost keltské 
měny jim snadno umožnila přizpůsobit novou měnu římskou svým potřebám, 
a tak římské peníze udržovaly jakousi souvislost s dřívějším keltským mincov
nictvím a změna byla pouze v počítání. Tak bylo tedy, podle mé představy, 
u národů podrobených Germánům. Jaký však byl podíl Germánů samých při 
obchodu s římskými kupci? Úmyslem Germánů při jejich vpádu do Čech a na 
Moravu bylo přirozeně, aby se obohatili na úkor Keltů. Jejich vpád do říše 
Keltů se zdařil. Z Germánů se tak stali vládci nové země a jejího lidu. Jejich 
čas a síly však byly stále poutány dozorem nad obyvateli Čech a Moravy, aby 
se poddaný lid nebouřil, a častými válkami s Římem. A tak Germáni, od pří
rody lid bojovný, se zabývali jen činností vojenskou. Stala se z nich jakási elitní 
třída, panující a vykořisťující ostatní lid ve svůj prospěch. Všechnu těžší práci, 

16) Tak soudí Em. Šimek, Čechy a Morava za doby Římské, str. 32 sl. Podle protichůd
ného názoru opustili Keltové (Bojové) dobrovolně naše území již r" 60 př. Kr. Šimkův názor 
je numismaticky potvrzen nálezem několika tisíc zlatých duhovek (asi 45 kg) v Podmoklech 
u Zbiroha r. I 771. Svým úžasným bohatstvím dokazuje tento poklad, že nemohl patřit obchod
níkovi. Je jen jedna možnost, kterou milžeme výskyt tohoto pokladu vysvětlit. Jde patrně 
o státní keltský poklad, zakopaný ovšem jen v čas velkého nebezpečí před blížícím se nepříte
lem. Osoby, které poklad zakopaly, patrně zahynuly. 

17) J. Filip, Pravěké Československo, Praha 1948, str. 285 a 286. 
• 11) O tomto nálezu J. Schránil patrně nevěděl, když napsal (I. c., str. 126), že ve Strado

mcích nebylo nalezeno mimo keltské, žádné jiné skutečné mince, ani římské ani řecké. 
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obdělávání půdy, řemeslnické a hrubé domácí práce přenechali národům 
podrobeným,19) kteří· museli odvádět novým pánům poplatky a dávky v natu
ráliích. To vše mělo za následek, že zboží, o které měli zájem římští obchodníci, 
bylo soustředěno hlavně u Germánů, zatím co ostatní obyvatelé mohli obcho
dovat pouze v malém. Je zcela přirozené, že i Germáni rychle pochopili vý
hody obchodování pomocí peněz, jak to viděli u podrobeného lidu a že násle
dovali jejich příkladu. 

Obraťme se nyní k hlavnímu písemnému svědectví v otázce funkce řím
ských peněz na území Čech a Moravy, a to k dobře známé zprávě Tacitově, 
psané v r. 98 n. 1., na počátku panování císaře Trajana. Pro její důležitost 
uvádím ji jak ve znění latinském, tak i v překladu.20) 

,, .. . Q,uamquam proximi ob usum commerciorum aurum et argentum in pretio habent 
Jormasque quasdam nostrae pecuniae agnoscunt atque eligunt: interiores simplicius et 
antiquius permutatione mercium utuntur. Pecuniam probant veterem et diu notam, serratos 
bigatosque; argentum quoque magis quam aurum sequuntur, nulla a:.ffectatione animi, sed 
quia numerus argenteorum facilior usui est promiscua ac vilia mercantibus . .. " 

,, .. . nejbližší ( germánští sousedé) cení si zlata a stříbra, potřebujíce jich v obch8Y_ě; 
znají a mají rádi některé druhy římskjch peněz, kdežto vzdálenější prostěji a po staro
dávnu zboží si vyměňují; peníze přijímají staré a dlouho už známé, zoubkované a ražby 
se spřežením; stojí také více o stříbro nel o zlato, ne z libůstky nějaké, njbrž poněvadž se 
snáze počítá se stříbrnjmi, kupují-li laciné drobnůstky . .. '' 

Tato zpráva je jasná a jednoznačná a přece ji citují i odpůrci názoru, že· 
Germáni používali římské mince jako platidla. 

Rozebereme nyní tento citát po částech: 
,, .. . nejbližší germánští sousedé cení .ii zlata a stříbra, potřebujíce jich v obchodě ... " 

z této věty vidíme jasně, že Germáni obchodovali prostřednictvím „zlata 
a stříbra". Tacitus sice zde neuvádí výslovně prostřednictvím „zlatých a stří
brných mincí", ale také nic nemluví proti tomu, že zlato a stříbro je míněno 
právě ve smyslu peněz. Vždyť bylo běžné používat výrazů „zaplatil zlatem, 
zaplatil stříbrem", místo „zaplatil zlatými, či stříbrnými mincemi". 

,, .. . znají a mají rádi některé druhy římskjch peněz, kdežto vzdálenijší prostěji a po 
star~dávnu zboží si vyměňují ... " V této větě vidím přímý náznak Tacitův, že: bližší 
germánské kmeny používaly římské mince jako směnný prostředek, oproti 
kmenům vzdálenějším, které ješt~ vedou obchod výměnný, zboží za zboží. 

19) Proto je těžko očekávat v germánských archeologických nálezech v Čechách a na 
Moravě předměty, až snad na zbraně, skutečně germánského původu, obzvlášť v keramice. 
Přepychové drahé výrobky jsou italské nebo římsko-provinciální, kdežto keramika užitková 
je z. řemeslnických dílen tuzemských a keltských, a keramika hrubší, primitivnější pochází 
z výroby domácké, z rukou otroků a sluhů z národů podrobených Germány. Není proto myslím 
vyloučeno, že některé germánské archeologické nálezy jsou mylně počítány za domácího 
původu jen proto, že v nich byly.nalezeny předměty domácího původu. 

20) Používám překladu Skutilova z Num. listů VIII, 1953, č. 1-2. 
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Tacitus se snaží upozornit na rozdíl mezi obchod~váním ~,mode~ním" u ~l_i~
ších sousedů, prodávajících a kupujících za pemze, kdezto om vzdáleneJst, 
„nemoderní'·, po starodávnu, jak tomu bylo v dávných dobách, kdy peníze 
ještě neexistovaly, zboží si vyměňují. 

,, .. . peníze přijímají staré a dobře už známé serrati (zoubkované) a bigati (ražby 
se spřežením) ... " 

Odpůrci „peněžního" názoru vykládají slova: ,,staré a dobře známé serrati 
a bigati" v tom smyslu, že „staré" znamená: ,,staré, již u nás neplatné a dobře 
známé nám, Římanům". Tento výklad je založen na rozšířeném, ale nespráv
ném tvrzení, že v době, kdy Tacitus tuto zprávu psal (r. 98), konsulární denáry 
již v římském imperiu neměly platnosti a též neobíhaly. To se však stalo až 
v r. 107 n. 1., jak o tom píše Dio Cassius (68, 15)21 ) a jak to též potvrzují 
nálezy, učiněné v římském imperiu, kde poklady i nejmladších mincí Trajana 
z prvních let jeho vlády, obsahovaly též v dosti značném počtu konsulární 
denáry. 22) Slova: ,,staré a dobře známé" můžeme vykládat pouze jako: 
„staré (otřdé) a dobře jim, Germánům, známé". Zde není vyloučena možnost 
na:fiážky na dávnou znalost konsulárních denárů u obyvatel Čech a Moravy 
ještě z dob keltského panování, jak jsem již uvedl výše. Přednost, kterou zdejší 
lid dával starým, otřelým a serratním mincím, vysvětluji tím, že na minci 
otřelé se spíše pozná, je-li celá ze stříbra, či suberratní (t. j. mince bronzová 
oboustranně plátovaná stříbrným plíškem); serratní (zoubkované) mince už 
z důvodů technických nemohou být suberratními. 

,, .. . stojí také více o stříbro než o zlato, ne z libůstky nějaké, nýbrž poněvadž se snáze 
počítá se stříbrnými, kupují-li laciné drobm1stky ... " Celá tato věta je natolik jasná, 
že nesnese dvojího výkladu. Zde ovšem platí totéž, co jsem již uvedl při roz
boru první věty zprávy Tacitovy o slovech „zlato" a „stříbro", totiž, že jsou 
míněny „zlaté a stříbrné mince". Zvlášť jasné je to ve slovech: ,,snáze se počítá 
se stříbrnými". Tu může být míněno jen „stříbrnými mincemi". 

Tacitova zpráva nejen že v žádném bodě neodporuje názoru, že římské 
mince v českých zemích obíhaly jako platidlo, ona právě naopak kaž
dým slovem tento názor podporuje. Nesmíme však vztahovat tuto zprávu 
psanou v roce 98 i na doby pozdější. Život plynul dále, obchodní styky jak 
obyvatelů s Římany, tak i obyvatelů mezi sebou se stále množily a rozšiřovaly. 
A proto, píše-li Tacitus, že za jeho časů používali mincí jako platidla jen bližší 
germánští sousedé římského imperia, pak během doby se tento způsob obcho
dování jistě rozšířil i do vzdálenějších končin. Musíme mít též na zřeteli, že 
Tacitus nerozlišuje národy podrobené Germánům od vlastních Germánů. 
Jméno vládnoucí vrstvy, t. j. Germánů, bylo rozšířeno i na lid poddaný. 

21) Dio Cassius, ed. Boissevain, Berlin 1895-1901, 3, str. 201; srovn. též Th. Momm
sen, Geschichte des romischen Miinzwesens, Berlín 1860, str. 758. 

22) Sture BoHn, Fynden ... , str. 113 a 161; týž, Die Funde ... , str. !30. - Přikl';d tako
vého pokladu učiněného v Římě; ze 300 mincí bylo 20 denárů republikánských (viz Sture 
Bolin, Fynden ... , str. 181 a Th. Mommsen, l. c. str. 771). 
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Přistupme ke druhé písemné zprávě. Je to vypravování Dia Cassia 
(72, 2), jímž líčí události po uzavření míru mezi Germány a Římem r. 180 
n. 1. Mezi jiným podává zprávu o určení zvláštních míst, kde směli římští 
vojáci obchodovat s Germány. Tato zpráva nám odkrývá další pramen přílivu 
římských mincí na naše území. Nakupovat u zdejších obyvatel mohl římský 
voják skoro výhradně jen za peníze. Nemůžeme přece předpokládat, že by 
voják mohl s sebou přinést (ne přivézt, neboť celé ohromné cesty z jednoho 
konce římské říše na konec druhý musel vykonat pěšky) větší zásobu zboží pro 
výměnný obchod. 

Archeologický materiál mimo svědectví o častých nákupech Germánů 
od římských kupců, totiž nálezy rozličných římských a římsko provinciálních 
výrobků, dosvědčuje pouze hrobovými nálezy, kam mince byly dávány jako 
,,posmrtný obolus", že mince byly Germánům platidlem.23) 

Nálezy římských mincí svědčí konečně, podle mého mínění, jak o jejich 
oblíbenosti u Germánů a národů jim podrobených tím, že jsou rozsety po celé 
tehdy obydlené ploše, tak i o tom, že byly ceněny jako majetek stálé hodnoty, 
jejž bylo možno v době nebezpečí zakopat a v klidnější době opět vyzdvihnout. 
Okolnost, že zakopané poklady bývají jak bohaté buď počtem mincí nebo je-
jich hodnotou, tak i zcela chudé, obsahující pouze několik málo bronzových 
kúsů, dokazuje, že římské peníze byly užívány ve všech vrstvách obyvatel, jak 
bohatých, tak i chudých. Zcela nepatrný počet mincí upravených jako ozdoba 
vyvrací domněnku těch, kteří chtěli vidět v římských mincích, nalezených na 
území obydleném Germány pouhé ozdoby.24) 

Jakou tedy měly římské peníze úlohu na území českých zemí? Byly ozdo
bou, surovinou, směnným prostředkem pro cenu kovu v nich obsaženého 
anebo směnným prostředkem hodnoty konvenční? 

Prvou možnost - mince sloužily jen jako ozdoby - jsme právě probrali 
a zamítli. Domněnka, že byly surovinou, také neobstojí. Drahý kov jako suro
vina může sloužit pouze kovotepci, výrobci ozdobných předmětů. Že římské 
mince nemohly být používány výhradně k tomuto účelu, dokazuje okolnost, 
že skutečně domácích výrobků, které by bylo lze zhotovit roztavením mincí, 
je poměrně málo, kdežto pokladů mincí neroztavených bylo nalezeno velké 
množství po celé tehdy obydlené oblasti; museli bychom předpokládat, že 
každý takový poklad byl zakopán kovotepcem. Nelze se také domnívat, že 
by Germáni vyměňovali zboží za mince jen, aby roztavením. získali kov na 
výrobu ozdobných předmětů. Musíme si uvědomit, že cena mince byla vždy 
vyšší než cena kovu v ní obsaženého, což se zvlášť zřetelně jeví v minci císaře 
Galliena (a u dalších císařů), kdy antoninian byl již z bronzu a jen lehce po-

2
") E. a J. Pochitonovi, Num. listy VII, 1952, č. 6. 

24
) O tom, že otvor· provrtaný v minci nemusí ještě bezpodmínečně být důkazem, že 

taková mince sloužila za ozdobu, viz pozn. 23. 
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stříbřen. Tacitus ostatně praví výslovně, že Germáni „cení si zlata a stříbra, 
potřebujíce jich v obchodě", nikoliv však,, ... potřebujíce jich pro výrobu šperků 
neb jiných předmětů". 

Třetí možnost je, že římské peníze měly funkci směnného prostředku, ale 
jen pro skutečnou cenu kovu, obsaženého v minci. Jsou to tedy již peníze 
v pravém slova smyslu, jen na jiné hospodářské základně, než ve které obíhaly 
v Římě. Vždyť peníze jsou směnným prostředkem, tedy něčím, co není samo 
objektem koupě nebo prodeje, ale předmětem pomocným, zprostředkujícím, 
všude př~jímaným s určitou známou hodnotou. Takovými penězi jsou i po
věstné „šátečky" Ibrahima ibn Jakuba, stejně, jako kožešinové peníze na Rusi, 
mušle u divochů Afriky a pod. , 

Mám však za to, že obyvatelé Čech a Moravy používali římské mince 
v jejich platební hodnotě, stejné jako v Římě, která byla ovšem značně vyšší, 
než hodnota kovu v nich obsaženého. Jak římský obchodník, tak římský voják 
nebo germánský žoldnéř v římských službách, navrátivší se domů, rozhodně 
nedal svoji minci pod cenu pro ni běžnou v Římě, a obyvatel, který dostal 
minci za konvenční cenu prodejem svého zboží, samozřejmě nebyl by chtěl ji 
pod tuto cenu dát dále. Je proto pravděpodobné, že obyvatelé Čech a Moravy 
přijali počítání a mincovní soustavu římskou. 

Uvědomme si tu ještě jednu skutečnost. Jakmile nějaké větší množství 
Germánů se odtrhlo od svobodné Germanie a utvořilo samostatný stát (Van
dalové v Africe, Ostrogotové v Italii, Visigotové ve Španělsku), dochází u nich 
skoro okamžitě k ražbě vlastních peněz, což jistě svědčí o dlouholeté předběžné 
znalosti pravé funkce peněz u Germánů. 

Vybral jsem pro svůj názor o funkci římského oběživa u obyvatel Čech 
a Moravy nové i staré důvody. Jsem si vědom toho, že tu jde o hypothesu, 
o jejíž výklad jsem se pokusil. I ostatní theorie jsou hypothesy; mám však za 
to, že jak hypothesa „ozdob", tak i hypothesa „surovinová" mají mnohem více 
trhlin, než hypothesa „peněžní". Charakterisoval to nejlépe Sture Bolin, který 
na konci svých úvah napsal: 

„Sotva bychom našli jiné, pravděpodobnější vysvětlení pro výskyt těchto 
tisíců nám známých nálezů, které jsou roztroušeny po celé Germanii a které 
se hromadí právě v krajích pro obchod nejdůležitějších, nežli přidělení jim 
role nejpřirozenější: role peněz." 
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GUSTAV SKALSKÝ 

CESKY OBCHOD 10. A 11. STOLETI VE SVETLE 
, NALEZU MINCI*) 

(Tab. I a mapa č. 2 a 3) 

Nálezy mincí jsou historickým pramenem v dvojím smyslu. Předně nás sezna
mují s mincemi, které na některé;m místě a v některé době obíhaly, poskytují 
tedy materiál, jejž členíme dnes již velmi vytříbenými metodami nálezové 
analysy. 

Avšak jejich význam daleko přesahuje rámec takové odborné práce sbě
ratelské, deskriptivní a determinující. Nálezy mincí jsou důležitým pramenem 
dějin v širokém slova smyslu, zejména dějin politických a zvlášť hospodářských 
a sociálních. Dávají obraz peněžního oběhu v některé době a oblasti, ukazují 
tedy, užívalo-li se peněz dobrých nebo špatných, velkých nebo malých, domá
cích nebo cizích a z jakého kovu, dosvědČl~Í obchodní styky a souvislosti a 
osvětlují tak z velké míry finanční politiku panovníků i celkový hospodářský 
stav států a zemí, otvírajíce tak hluboký pohled do jejich hospodářské, politické 
a kulturní situace. 

Přirozeně je svědectví jednotlivých mincí, jako i jiných hmotných pra
menů, přímých pozůstatků minulosti, nezávislých n3, lidském smýšlení, a zvlášť 
nálezů mincí, nejvíce důležité pro poznání nejstarších a starších dějin národů 
a států, jejichž šero osvětluje jen matně několik málo spolehlivých zpráv pí
semných. Avšak i v pozdějším středověku a v stoletích novějších jsou nálezy 
mincí pro pochopení významných stránek dějinného vývoje, zvlášť vývoje 
hospodářského a sociálního, důležitým, někdy přímo nepostradatelným a ne
nahraditelným pramenem poznání. 

Tato práce chce ukázat, jak se jeví český obchod v zrcadle nálezů mincí 
zahraničních i domácích, v době, nelze říci nejstarší - pro tu svědectví není -
ale ve stoletích, v nichž se formuje česká společnost, spějící k plné feudalisaci. 
Může tak učinit jen v hlavních rysech: Neboť látka je - zejména souvislostí 
s jinými oblastmijižní a zvláště východní Evropy, ba i s přední a střední Asií
velmi bohatá a byla četnou literaturou historickou, z níž bude zde uveden jen 

*) Hlavní these tohoto článku byly obsahem přednášky „Význam nálezů mincí pro české 
dějiny 10.-13. století", kterou jsem přednesl ve Státním ústavě archeologickém již r. 1941 a 
opakované pak v Numismatické společnosti československé. 

Paní doc. dr Em. Nohejlové-Prátové a kolegům prof. L. Nemeškalovi a dr P. Radoměr
skému děkuji za pomoc poskytnutou mně při této práci. Rovněž děkuji panu architektu 
E. Pochitonovi, který pro tento článek nově upravil mapy nálezů mincí z 10. a 11. století, 
přichystané pro výstavu „Nálezy mincí historickým pramenem" v Národním museu. 
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výběr, vztahující se k hlavním thesím této práce, mnohokrát s různých hledisek 
a někdy s problematickým výsledkem zpracovávána. Při tom je to látka velmi 
choulostivá a křehká. V starších dobách nebylo a ani dnes ještě plně nepro
niklo vědomí, jak důležitým pramenem jsou nálezy mincí cele zachované a vě
decky zpracované, které byly z velké části ze ziskuchtivosti a sběratelské malo
dušnosti rozptýleny dříve nežli se dostaly do rukou odborníkovi, takže je cele 
zachován jen poměrně malý jejich počet. A zpracování jejich bylo, hlavně 
v dřívějších dobách, mnohdy příliš sumární, nedostatečné a nespolehlivé, takže 
u mnohých nálezů, ba u většiny neznáme podrobněji jejich složení, které je 
základem jejich posouzení a využití. Doufám však, že i tak lze podle nich ukázat 
významné a zvláštní postavení české země v obchodních stycích té doby. 

I 

V 9. stol. měla německá říše devět mincoven na Rýně, svědčících i v hospo
dářsky úpadkové době o značně rozvinutém rýnském obchodě, když bylo 
Frísko včleněno do říše, na východě však jen jednu slabě razící mincovnu 
v Řezně.1) Ale v 10. století bylo Německo pokryto již dosti hustou sítí minco
ven i mimo Porýní na jihu, hlavně ve Švábsku a v Bavorsku, také však ve střední 
části a zvlášť na východě v území labském, kde snad již Jindřich I., jistě pak 
Ota I. založil několik ražeben, z nichž magdeburská vydávala množství feniků 
t. zv. vendických nebo saských pro obchod s východními Slovany a hlavně 
k tomu účelu ještě více goslarská t. ř. feniky Otto-Adelheidské,2) které obíhaly 
ve velmi široké oblasti na východě a severu. 

Ražby těchto mincoven, zejména na západě, jihu a na východě, ale také 
ve středu říše nenacházíme však v 10. a 11. věku v okolí jejich vzniku anebo se 
tam s nimi setkáváme jen zřídka. Stačí upozorním-li, že z rozsáhlé, hospodářsky 
pokročilé, i v době obchodního poklesu významné oblasti rýnské známe do 
r. 1930 z 10. a 11. století jen 11 nálezů s domácími mincemi, z nichž dva jsou 
jistě podle některých složek pozůstatky obchod u se Slovany východně od Labe, 3) 

a že v Bavorsku, které udržovalo obchodní činnost i v době hospodářského 

1 ) Srov. J. Menadier, Die Schausammlung des Miinzkabinetts im Kaiser Friedrich 
Museum, Berlin 1919. 

2
) O tom, vznikly-li nejstarší z nich ještě v době vlády Oty I., jehož manželkou byla 

Adleta, anebo až v době poručnictví této nad mladým Otou III. po r. 980, byly vedeny až 
vášnivé spory mezi J. Menadierem a H. Dannen ber gem. Přední numismatikové němečtí, 
s výjimkou A. Suhleho, žáka Menadierova, zastávají nyní názor Dannenbergův, že'"pi'.~ 
z nich jsou ražbami Oty III. a jeho báby Adlety. Byly pak raženy v poněkud změněné p";;d~ 
a jiného tvaru po celé 11. století v rozličných mincovnách. Jejich datování je důležité pro tří
dění nálezů na východě a severu Evropy. Tyto denáry budou nám cenným vodítkem při zkou
mání českých nálezů, v nichž se vyskytly. 

3
) W. Hii.vernick, Der Kolner Pfennig im 12. und 13. Jahrhundert, Beiheft 18 zur 

Vierteljahrsschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 1930, str. 4 n. 
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úpadku, k němuž Čechy dlouho nál~žely ~írkevně a s nír~1ž byly ~ stálých ~ty: 
cích, je n~jstarší nález (Post-Saal zapadne od Řezna) az z prvmch deset1let1 
11 stol., obsahující jen ražby vzdáleného biskupství verdunského, první pak 
nález s domácími mincemi až z let 1030-1040 (Saulberg, východně od Řezna), 
v němž bylo asi 3000 feniků řezenských, augsburských a salzburských a který 
byl tedy asi pokladnou obchodníka, ubírajícího se na trhy východní, jak se 

0 tom ještě zmíníme. Z poloviny 1 l. století je pak ještě malý nál_ez blíže Cha
mu. ') Bylo na př. vypočítáno, že početní poměr zahraničních nálezů se saskými 
mincemi k domácím z doby od poloviny 11. stol. do počátku 12. věku je 20: I. 5) 

Za to je statisíce těchto německých ražeb, k nimž přistupují v starší době 
v hojné míře arabské dirhemy, menším počtem mince byzantské, potom velmi 
četné anglosaské, dále skandinavské a tu a tam i jiné evropské, rozeseto na 
západoslovanském území východně od Labe, zvlášť podél toků Odry a Visly 
a mezi oběma řekami, ale někdy také na západ a východ od nich, na březích 
a ostrovech Baltického moře, ve Skandinavii a v západním a severozápadním 
Rusku. Podle ostatně nepřesné statistiky z r. 1941 bylo napočítáno jen na teh
dejší německé půdě, tedy bez Ruska a Skandinavie, ale s českými, 536 takových 
nálezů z 1 O. a 11. století, z čehož připadá na Pomořany, kde se nálezy hromadí 
zejména pří ústí Odry a Visly, 85. 6) S nálezy na .ostrovech Baltického moře, 
zvlášť na Gotlandu, odkud jich bylo v r. 1906 známo 277 s asi 67.000 mincemi, 
zhruba z jedné třetiny arabskými, ze dvou třetin západoevropskými, ve Švédsku 
a v Rusku byl ten počet ovšem daleko větší. Při tom dlužno uvážit, že jen část 
nálezů byla alespoň povšechně zaznamenána a že jich od té doby bylo a bude 
v budoucnosti ještě mnoho odkryto. Obsahují ražby téměř všech tehdy více 
zaměstnaných mincoven, hlavně německých, skandinávských a anglosaských, 
ale vedle přečetných dirhemů (arabských) ještě i mince říše římské, všechny 
celé i lámané, a mimo to stříbrné slitky, ozdoby, šperky a jiné stříbrné předmě
ty celé, avšak .velikou většinou stejně jako mince rozlomené. Nazýváme proto 
tyto poklady nálezy sekaného nebo zlomkového stříbra. Je důležité pozname
nat, že všude tu vládne měna stříbrná. Povaha těchto nálezů, zvlášť hojná 
často příměs zlomků ozdob, nutí k soudu do nedávna obecně přijatému, že se 
kousky stříbra, v tom i mincí, i mince celé při obchodě nepočítaly, nýbrž odva
žovaly, že se tedy obchodovalo s váhou v ruce, což potvrzuje i výskyt vah 
v některých těchto nálezech. Lámáním se zkoušela jakost a zlomků bylo zhusta 
potřebí, aby se dosáhla požadovaná váha. Stříbro bylo platidlem. 

Nejstaršími mincemi těchto pokladů jsou mince arabské, t. zv. dirhemy, 

4) Hans Gebhart, Miinzfunde als Quellen der Wirtschafts- und Kulturgeschichte im 
10. und 11. Jahrhundert, Deutsches Jahrbuch f. Numismatik I, 1938, str. 165. 

5
) Vera J ammer, Die Anfange der Miinzprii.gung im Herzogtum Sachsen, Numismat. 

Studien, Heft 3/4, Hamburg 1952. 
•) W. J esse, Die deutschen Miinzfunde, Blii.tter f. deutsche Landesgeschichte 1941, 

Heft 2, str. 67 n. 
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~tříbn:é r,a!,b,Y _kalifů z přední a střední Asie, zvlášť Mesopotamie, výborné 
Jakosti, vaz1c1, Jsou-li plné hodnoty, bezmála 3 g. Počínají ražbami z rozmezí 
8. a 9: století, :11a~í ve svrch~ ,uvedených nálezech ruských, kde počínají již 
v 8. veku,, b~lt1~kych,. skandmavských a východně od Labe velikou převahu 
nad _ost~tmm: ~mcem1 až do let 950-970, aby byly v té době vystřídány min
cemi zapadmm1. Poslední arabské ražby jsou datovány z prvních desetiletí 
11: st~,1· :' 1 ! . věku se mimo Rusko a ria Gotlandě vyskytují již vzácněji, ale 
ob1haJ1 stale Ještě až do počátku 12. věku. Starší dirhemy jsou v nálezech větši
nou ,celé, mladší převážně rozlámané. V Rusku a na ostrově Gotlandu se jich 
v nalezech 9.-11. století napočítalo, jak jsme viděli, několik desítek tisíc, 
v Rusku někdy v pokladech vskutku ohromných. Byly tedy v starším období 
hlavním platidlem v Rusku a na pobřeží a ostrovech Baltického moře kdežto 
ve vni1;'oze~í jižně od tohoto moře se v takovém množství nevyskytly, 'ale obí
haly prece Jenom pozoruhodným počtem. 

Poklady sekaného stříbra ve složení nahoře naznačeném jsou z 8. až I 1. 
věku, někde sahají až do počátku 12. století. Za hlavní dobu jejich oběhu se 
obe:0ně pokládají léta přibližně 850-1050.7) Jsou zvláštním peněžním jevem 
k~3:J'-:_nahoře uvedených, o jehož významu a místě v peněžním a hospcdářském 
vyvoJVI bylo ~noh? _uv:žová~?· ~ě_k~~řív švé~ští a ~ěmečtí badatelé poukazují 
na pr. na viru V1kmgu, kten meh Jiste velikou zasluhu na rozvoji obchodu 
v o?lasti Baltického moře, jehož jsou tyto nálezy pozůstatkem, že podle zákona 
Op.mova má být každý ve Valhalle účasten těch pokladů, které uložil za ži
vota do země, což prý potvrzuje skutečnost, že konečným vítězstvím křesťanství 
t~nto způsob placení přestával. 8) Ale je těžko myslitelné, že by se tato víra byla 
UJala u slovanského obyvatelstva východně od Labe a v Rusku tak obecně 
a tak velikou měrou, anebo bylo by třeba předpokládat, že všechno bohatství 
n~lezů, rozeseté široko daleko od vlastního území Normanů - chceme-Ji tak 
Zjednodušeně nazývat obyvatelstvo celé Skandinavie s Dp.nskem - náleželo 
vždy právě jen Vikingům. To by byl ovšem omyl, jak ještě ukáži. Také konec 

7
) Z bohaté literatury cituji vedle již uvedených prací W. Hiivernicka H. Gebharta 

aVJ •·vvJ ' · _amm~rove Jeste: . Cahn, Strassburgs wirtschaftliche Beziehungen zum deutschen 
Ost_en 1m M1ttelalter, Elsass-Lothringisches Jahrbuch IV, str. 68 n.; M. Gumowski, Wyko
pahska monet polskich z w. X i XI, Krakov 1905; H. Seger, Die schlesischen Silberfunde 
der spiit-slavischen Zeit, Altschlesien Band 2, Heft 2 a Band 3, Heft 1, Vratislav 1928 a 1930· 
R: Beltz, D:r S~hafzfund von Quilitz, Baltische Studien, N. F. 29, 1927; W. Petzsch'. 
Die vorgesch1chthchen Munzfunde Pommerns, Greifswald 1931; M. Stenberger, Die 
Schatzfunde ?otlan~s der Wikingerzeit II, Fundbeschreibung und Tafeln, Lund 1947; 
N .. Bauer, Die russ1schen Funde abendliindischer Munzen des 11. und 12. Jahrhunderts, 
Zeitsch_r. f. ~um. 1929 a 1930; B. A. Rybakov, Torgovlja i torgovlie puti, Istorija kultury 
drev~;J ~us1 I, Moskva-Leningrad I, 1951, str. 315 n; B. A. Romanov, Dengi i denežnoje 
?brascemJe ve sborníku právě uvedeném str. 315 n. a 370 n; H. Salmo, Deutsche Miinzen 
m vorgeschichtlichen Funden Finnlands, Helsinki 1948. 

8
) Na př. H. Seger v cit. práci, str. 156; tak i jiní. 
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tohoto údobí sekaného stříbra má - mimo pronikání křesťanství do zemí Slo
vanů a Normanů - ještě některé jiné příčiny, o nichž se zmíníme v dalších 
úvahách. Jde tu o strukturální změny v hospodářském vývoji vůbec a v peněž
ním oběhu zvlášť, jenž se také výrazně projevil v životě českém. 

Otázka t. zv. sekaného stříbra jevila by se ovšem .v zcela jiném světle, 
ukázal-li by se správným a obecně platným nejnověji vyslovený názor, že 
zlomky mincí, především. arabských, ale i západních, v tom také českých, 
nebyly náhodnými kousky, sloužícími k vážení, nýbd k tomu, aby byly získány 
drobné, jichž byl nedostatek, že se tedy braly nikoliv na váhu, ale na počet. 
T. Lewicki ukazuje na dvou polských nálezech t. zv. sekaného stříbra s množ
stvím zlomků arabských mincí, že tu jde o dělení dirhemu podle soustavy 
čtvrtinné 'a šestinné, a dokládá to svědectvím arabských spisovatelů západních, 
totiž španělských, i východních, podle nichž takové dělení bylo prováděno již 
v zemích, kde tyto peníze byly raženy.9) Připouští však, že odpočítávání peněz 
nebylo jediným způsobem vyrovnávání platů v arabských krajích i jinde, 
v některých že bylo zvýkem peníze odvažovat. Podle Lewického byl způsob 
dělení peněz, aby se mohly počítat, ne vážit, znám, jak pověděno, i v západ
ních zemích. Zejména poukazuje na mince anglosaské a jim podobné nordické 
s dvojitým nitkovým křížem,10) které se daly podle ramen kříže snadno dělit 
na půlky a čtvrtky. Věc má zásadní význam, také pro tyto naše úvahy, jakmile 
se budeme zabývat poměry českými. Nálezy, na něž se Lewicki odvolává, ne
byly ještě, pokud vím, podrobeny pronikavé metrologické analyse. Podle arab
ských zpráv jím citovaných lze však sotva pochybovat o tom, že k takovému 
dělení dirhemů na drobné docházelo, což je jistě důkaz pokročilých peněžních 
poměrů nejen u Arabů, kde nepřekvapuje, ale i u Slovanů, severských národů 
a snad i jinde. A je pravcl,a, že se v nálezech na severu a východě setkáváme se 
zcela pravidelnými polovinami denárů, také českých. Ale bylo tak vždy 
a všude?11) A proč se vyskytovaly v témže pokladě současně s mincemi a jejich 
zlomky i zlomky všelijakých ozdob? Proč byly v některých severních nále
zech takě váhy? A proč mince některých zemí, na př. bavorských, českých 
a anglosaských, známé dobrým zrnem, přicházejí v nálezech velkou většinou 
celé? V berlínské státní sbírce numismatické viděl jsem v r. 1929 mnoho zlomků 
mincí z nálezů východně od Labe, které by bylo lze sotvo označit jako určité 

•) T. Lewicki, Z dziejów pieni:i,dza arabskiego v Ewropie wschodniej, Archeologia III, 
Warszava 1952, str. 224 n. Podobně se vyslovuje o dělení dirhemů na části k získání drobných 
I\. A. Romanov, 1. c. (viz pozn. 7), str. 385. . 

10) Jsou také české mince tohoto typu Břetislava I., vydané pro Polsko, které napodobují 
oblíbené tam mince anglosaské a nordické, E. Fiala, České denáry, Praha 1895, tab. VIII, 
<:_- 7, (viz tab.· I, č. 14). Viz G. Skalský, Výprava Břetislava I. do Polska a její význam, 
Oas. Nár. Musea 1939, str. 12 n. 

11) Také v nálezu kelčském na severní Moravě, o němž se ještě zmíním, bylo mnoho 
zlomků dirhemů, které při prohlédnutí nečiní dojem pravidelného dělení pro počítání. Bylo 
by ovšem třeba podrobného metrologického zkoumání.· 
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části denárů. Třeba také připomenout, že protihodnotou získaného zboží byla 
nejdříve sůl, potom stříbro zpracované a nezpracované, které bylo lze snadněji 
transportovat. Soudím proto, že se obou způsobů dělení, pro vážení i počítání, 
užívalo vedle sebe a že přece jenom vážení mincovního stříbra i zlomků ozdob 
bylo daleko obvyklejším postupem v zemích t. zv. sekaného stříbra. 

Sta a sta těchto nálezů mincí a sekaného stříbra jsou pozůstatkem velkého 
.mezinárodního obchodu, proti němuž bledne vše, co může vykázat v obchod
ních stycích současná Evropa západní. Ozvaly se sice hlasy, které také uscho
vání pokladů z této doby uvádějí v souvislost s válečnými událostmi a dovedly 
je tak datovat přesně, někdy takřka na rok.12) To je však zřejmě omyl. Nelze 
ovšem popírat, že války nejvíce přispěly k ukrývání peněz a také některé z těch
to pokladů východně od Labe a na březích Baltického moře svěřily půdě jistě 
obavy o majetek v dobách nejistých a strach před nepřátelskými vpády, jichž 
bylo v té době vždy dost. Sledujeme-li však směry těchto nálezů, které se táhnou 
jakoby širokým pásem zhusta podle toku řek, aby se hromadily kolem jejich 
ústí do Baltického moře, na jeho březích a ostrovech, v jižním Švédsku a v okolí 
obchodních středisek,13) vidíme-li na př., jak se opravdu překvapujícím množ
stvím soustřeďují na nevelikém přece ostrově Gotlandu, asi uprostřed moře, 
zprostředkujícím tedy styk mezi Ruskem a Skandinavií, nemůžeme vůbec 
pochybovat o tom, že jsou jimi vyznačeny směry obchodních styků, jejichž 
střediskem bylo Baltické moře a jeho okolí, i když k uschování peněz někdy daly 
popud válečné události. 

Opatrnosti je třeba, chceme-li podle nálezů mincí sledovat přímo obchodní 
cesty, nikoliv jen obchodní styky. Poklady nebyly vždy svěřeny zemi právě 
v bezprostřední jejich blízkosti, kde často hrozilo největší nebezpečí. Obyčejně 
se hromadí v okolí významných obchodních středisk, která podle všech map, 
na nichž jsou zakresleny nálezy, ležela při ústí Odry a Visly a mezi nimi, vůbec 
na březích Baltického moře a v jejich blízkosti, kde skutečně kvetla veliká 

11) Na př. 0hr. Giindel, Miinzfunde als Zeugen schlesischer Kriegsgeschichte, Alt
schlesien 9, 1940, str. 124 n. Také, avšak opatrněji, v jinak pěkné práci o předhistorických 
nálezech v Pomořanech W. Petzsch, 1. c., str. 58 a jiní. / 

13) Srov. mapky nálezů slezských u Segera, 1. c., bavorských, českých a uherských 
u H. Preidela, Hande! und Verkehr in den Sudetenlandern wiihrend der zweiten Hiilfte 
des ersten Jahrtausends n. Ch., Siidostforschungen (zvl. výtisk bez data), str. 473 n., uherských 
u P. Paulsena, Wikingerfunde aus Ungarn, Archaeologia Hungarica 1933 a u L. Huszára, 
Szent István pénzei, Budapešt 1936, str. 23, mapy východních mincí od konce 8. do počátku 
10. století a nálezů západo-evropských mincí od konce 10. do počátku 12. století v Rusku 
u B. A. Romanova ve sborníku Istorija kultury drevnej Rusi I, str. 385 a 388. Zvlášť poučná 
je pro nás ovšem mapa zahraničních nálezů českých mincí, sestavená L. Nemeškalem a 
P. Radoměrským a nakreslená E. Pochitonovem pro výstavu „Nálezy mincí historickým pra
menem". Na této mapě mohly být vyznačeny jen asi dvě třetiny nebo něco přes polovinu 
nálezů dnes známých a alespoň povrchně zaznamenaných, roztroušených však ve spisech 
a časopisech dnes často těžko přístupných (mapa č. 2). 
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obchodní sídla, jak se o tom ještě zmíním, anebo na křižovatká~h obchodní~h 
cest ve vnitrozemí, na příklad v okolí Vratislavě, jak ukazuje mapa nalezišť 
českých denárů. Z ostrovů ovšem zvl~~ť vynik:I Gotland. 

0 

, 

S tím souvisí otázka, kdo byl maJitelem techto pokladu. Nemusel to byt 
a nebyl to vždy obchodník a poklad nelze pok1~dat vždy za obchod:r1í sk!~d: 
Byl jím nepochybně, když se ; ,n~m vn.al~zl! vahy: Ale ,moh: to byt ~ Jiste 
často byl zámožný člověk domaci, Jenz Jmem prodejem ziskane shromazďoval 

k l I V 
klidny' ch celkem dobách nejistota a obava o majetek vedly k jeho aury. •v v 

h 'ni' Trveba si to představovat tak, že obchodník obyčeJne mel na cestu use ova . . . , 
s sebou peníze zem~, z níž vyšel, kte~~ ~e ~eprve v ~bl.~s:i, ~de }e .Pro~~valo 
a nakupovalo, smísily a spojovaly s Jmymi tam obihaJic1m1. Tem1to pntoky 
byl pak shromáždě~ poklad. Peněžní m~jetekv~e tvoř~'~ krajích, kd'e do~ác: 
obyvatelstvo nedostavalo cenu za prcdane zb~~i ve zbozi i,mporto:7a1:,e~, nrbrz 
právě v penězích, a kde bylo bohatství. V kraJich a v dobach, o mchz Jedname, 
byly pramenem tohoto bohatství ve vnitrozemí nejvíce prcdukty zeměděl
ského, lesního a vodního hospodářství a otroci. Vždy je však nález . mincí 
některé země za jejími hranicemi, třebas hodně daleko, svědectvím něpkých 
souvislostí a vztahů. přímých nebo nepřímých, nejvíce obchodních. 

Podle nálezů vedly všechny cesty, až na několik málo výjimek, z Ruska, 
z Bavor, Čech a jiných zemí, hlavně podle toku řek k Baltickému mořÍ,14 ) jejž 
Rusové nazývali mořem varjažským, odkud teprve odbočovaly, také po moři, 
na západ a jihozápad. Zde vznikla veliká obchodní sídla jako Haithabu (He
deby, pozdější Šlesvik), Jumne někde při úsfí Odry, to je pověstmi opředená 
Vineta, ,,civitas opulentissima" Adama z Brém, Truso při ústí Visly, Ostrogard 
v Pomořanech a jiná. Veliký obchod, soustředěný v těchto místech, o němž pí
semné prameny vědí málo, ale o němž výmluvně svědčí nálezy mincí,15

) vzešel 
jistě z činnosti Vikingů-Varjagů, obyvatelů Skandinavie, jež nepřesnou zkrat
kou nazýváme Normany. Byli piráty, ale současně i podnikavými obchodníky, 
jejichž plavby počínají již v 8. století a trvaly až do století 11. Kam přišli, 
zakládali obchodní sídla a spojili západní Evropu s Evropou východnÍ.16

) 

V obchodních sídlech jimi založených anebo jejich činností rozkvetlých, .které 

U) Viz mapy v uvedených pracích. 
15) Jakých omylů se dopouští autor, který nedbá svědectví hmotných památek a svůj 

výklad zakládá jen na pramenech psaných, ukazuje dílo W. Steina, Handels- und Verkehrs
geschichte der deutschen Kaiserzeit, Berlin 1922, jenž o to.mto velikém obchodě skoro neví, 
protože se málo odráží v listinách, a pro něhož jeho historie počíná teprve zprávami Adama 
Brémského, jenž psal v druhé polovině 11. století a na př. nevěděl nic o Gotlandu. 
=·· 1&) Srv. A. Bugge, Die nordeuropiiischen Verkehrswege des friihen Mittelalters und die 

B7deutung der Wikinger fiir die Entwicklung des europiiischen Handels und der europiiischen 
S~hiffahrt, Vierteljahrschr. f. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1906, str. 227 n.; R. Hennig, 
ZurVerkehrsgeschichteOst- und Nordeuropas im8.-l2. Jahrhundert,Histor. Zeitschr. 1916, 
str. 1 n.; H. Jiinichen, Die Wikinger im Weichsel- und Odergebiet, Lipsko 1938. Není 
jisto, přicházeli-li Normané hlouběji do evropského vnitrozemí, ovšem mimo Rusko. 
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lze dobře nazvat městy, alespoň v hospodářském smyslu, bydleli ovšem velikou 
většinou Slované a nelze pochybovat - vyplývá to ostatně i z některých písem
ných zpráv- že se horlivě obchodování účastnili. Normané měli tu své kolonie. 

Svého velikého významu dosáhl nordický obchod však teprve založením 
a ustálením ruských knížetství, v nichž rozkvetla bohatá města, zvláště Kyjev 
a Novgorod, která se stala obchodními zprostředkovateli mezi jihem, výcho
dem, severem i západem. Nyní se otevřely dokořán cesty na Cařihrad a Bagdad. 
Tam dováželi ruští kupci velmi ceněné kožešiny, v nichž měla ruská knížata 
a bojaři uloženo veliké bohatství, kůže, med_, jímž se tenkrát sladilo, vosk, 
řemeslné výrobky, koně, obilí a zástupy otroků a otrokyň, jichž bylo třeba v tex~ 
tilních dílnách, na lodích, ve vojsku a v harémech. Od Arabů a Řeků dostávali 
hedvábné látky, zlatem protkaná roucha, víno, ovoce, koření a jiné věci, zejmé
na stříbro ve formě dirhemů, jichž byly v ruské zemi nalezeny ohromné sumy. 
Toto zboží přicházelo pak na severní trhy a bylo dopravováno dále na západ 
a jih.17) Nebyl to ovšem obchod pevně organisovanýjako v pozdějším středo
věku a kupci táhli asi nejvíce v ozbrojených houfech a na takřka válečných lo
dích s místa na místo. Ale měli také již pevnější sídla v Rusku, při Baltu a snad 
i ve vnitrozemí, Známe několik privilegií německých císařů pro kupecké osady 
v Magdeburce a jiných městech na východě říše, a to již z druhé poloviny 
10. století, při nichž vznikaly mincovny, Také byly v těchto městech kolonie 
židovské. 

Obsah nálezů mincí na Rusi ukládá některé otázky, na něž není zatím 
uspokojivé odpovědi. Je to na př. veliká převaha arabských mincí nad by
zantskými, ačkoliv bohaté obchodní styky s Cařihradem jsou tolikrát písemně 
dosvědčeny od počátku 10. století. Arabové znali ovšem Rusko dobře, jak je 
potvrzeno zprávami jejich spisovatelů a cestovatelů. Také není dostatečně vy
loženo, proč příliv dirhemů, tak hojný do let asi 950-970, ustává znenáhla 
v druhé polovině 10. a v 11. století a je už velmi slabý v prvních desetiletích 
12. věku. Mluví se o zničení říše Samanidů v letech 998 a 999 seldžúckými Tur
ky a o krisi stříbra v Orientu, jehož bohaté zdroje v 8. a 9. století daly vysoko 
vystoupit ceně zlata. Byl dokonce vysloven názor, že Arabové v pozdější době 
zboží, které získávali v Rusku a od Baltického moře, platili svým zbožím, tedy 
že nastal obchod výměnný.18) Snad opravdu obchod jižního Ruska s Araby 
po zničení říše Samanidů ochaboval a ruské obchodní podnikání se obracelo 
hlavně k břehům Baltu, kde se hromadí také na ruské půdě nálezy západních 
mincí z 11. a ještě i z 12. století. V druhé polovině 11. věku vystupuje do po„ 
předí Novgorod. Jisté je, že od druhé poloviny 10. stol., kdy bylo objeveno 
stříbro harzské, které nahrazovalo orientální, jsou východní mince na ruských 

17
) Viz literaturu uvedenou v pozn. 7 a 16. 

1s) R. Hennig, 1. c., str. 14. Uvidíme, ž.e pro nedostatek nálezů mincí je i jinde v této 
době předpokládán obchod výměnou zboží. 

i severních trzích vytlačovány a pak přímo vystřídány západními a že obchod 
n~ Baltickém moři kvetl neztenčeně dále až do druhé poloviny 11. věku, sycen 
penězi západními a severními. Potom nastalo ovšem i tu oslabení obchodní 
činnosti. 

Velikého mezinárodního obchodu v Rusku, na Baltu i ve vnitrozemí účast
nili se nejen Normani a Slované, nýbrž velikou měrou i mezinárodní živel ži
dovský. Zdá se, že v jejich rukou byl hlavně obchod s otroky, který v té době 
nabyl velikých rozměrů, a to nejen na východě, nybrž ve všech oblastech říše, 
jak o něm svědčí dosti četné zprávy. Také třeba upozornit na velikou úlohu, 
již židé hráli tehdy i později v mincovnách a v peněžním obchodě. 

Nálezy mincí ukazují, že obchod ten nebyl provozován jen na pobřežích 
moře, ale že pronikal, hlavně podle řek, hluboko do vnitrozemí. Podle jejich 
svědectví muselo skoro všechno zboží proudit od Černého a Kaspického moře 
na sever k břehům Baltu, na jeho ostrovy a do Skandinavie a odtud na západ 
a na jih a ovšem i cestou obrácenou.19) Styků po cestách z východu na západ 
bylo podle nálezů mincí málo a jejich obsah ukazuje, že skoro vše se <lálo pro
střednictvím trhů severních. Potvrzují to také mapy Rybakovovy v Dějinách 
kultury staré Rusi, které naznačují sice několik odboček od cest zhruba jiho
severních, na jiho-západ, západ a severozápad, které yšak autor nazývá směry 
obchodních styků, nikoliv směry cest, doložených hlavně nálezy mincí směrem 
celkem jiho-severnírn, jak ukazují i mapky Romanovovy. 20) Je to s podivem. 
V literatuře mnou citované a jiné, zvláště archeologické, se několikrát mluví 
o cestách z Ruska k horní a střední Visle a Odře, aniž se tyto cesty odrážejí 
v obrazu nálezů mincí a pokud vím, jen několikrát v pramenech psaných. 
Nejdůležitější pro nás byla cesta z Kyjeva přes Krakov do Prahy a dále do 
Řezna,· doložená dvěma nebo třemi nalezišti s českými mincemi na západě 
a východě od Krakova a několika málo nálezy arabských mincí v okolí Pře
myšlu, Kolomyje a snad i jinde, na něž mne laskavě upozornil pan prof. 
A. Florovskij. O ní se zmíníme ještě v druhé části našeho článku. Jisté je, že 
jižní Polsko má jen málo nálezů sekaného stříbra, pozdější Ukrajina, pokud 
vím, žádné. Z jižního Polska a z Uher nejsou mně známy, tak jako z Moravy 
a z Čech, nálezy obchodních vah. Tu by mělo důležité slovo bádání a!cheolo
gické, aby se podle původu šperků a ozdob nalezených s mincemi v Cechách 
a ~ále na severu z dílen orientálních, byzantských nebo jihoruských, skandinav
ských nebo západních dalo soudit na styky s těmito zeměmi. Ale tu, kolik hlav 
tolik různých názorů. Avšak šperky, i kdyby se zjistil jé;_jich orientální, byzant
ský, ruský, skandinavský nebo západní původ, mohly přijít do vnitrozemí také 

10) Jak svědčí pozoruhodný počet mincí flanderských hrabat z konce 10. a z prvního 
desetiletí 11. století, nalezených v Dánsku, v Pobaltí a až v Rusku, a ražeb porýnských min
coven, odkrytých na východě a severu. 

20) Srov. pozn. 7. 
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ze severu,jako některé mince tam ražené. 21) Jistě by však spclupráce numisma
tiků s archeology třídění materiálu v pokladech sekaného stříbra velmi pro
spěla. 

2 

Dotkl jsem se na předchozích stránkách jen nejdůležitějších otázek, před 
něž jsme postaveni při studiu nálezů sekaného stříbra na sever od našich hranic 
až k Baltu, do Skandinavie a Ruska. Otázek je ovšem více a závažných. Bylo 
to třeba, poněvadž se leckde odchyluji od výsledků dosavadního bádání, na 
něž bych jinak mohl odkázat, a hlavně proto, abychom viděli, jakou úlohu 
měly v nich české mince a jak se naše domácí nálezy velmi liší od těchto zahra
ničních se sekaným stříbrem, ačkoliv bývají posuzovány v celém jejich rámci. 
Musím znovu upozornit na nedostatečnost a nespolehlivost nálezových zpráv 
a popisů, které často jen povšechně zaznamenávají mince rozličných zemí v ná
lezu se vyskytující, i na to, že na naší mapce mohla být zachycena jen část 
zahraničních pokladů s českými mincemi (viz mapu č. 2). 

Že se čilého obchodního ruchu na severu účastnil i český stát, nebylo nikdy 
popíráno. Naopak bylo několikrát poukazováno na zprávu arabského spiso,
vatele Ibrahima ibn Jakuba, který byl v Praze v letech 965 nebo 966, jíž se 
budeme ještě zabývat, a vyvoz9váno z ní, že Praha byla tenkrát z hlavních stře
disek velkého a rozvětveného obchodu s otroky, kteří byli přivedeni ze sever
ních krajů slovanských, zvláště z Pomořan, hlavního jejich dodavatele, řekl 

.. bych: jejich skladiště, aby se zde prodávali dále na západ, kde Verdun byl 
podle písemných zpráv jakousi centrálou, z níž se otroci zase dopravovali do 
arabského Španělska a severní Afriky.22) 

V pokladech sekaného stříbra v uvedených krajích přicházejí často starší 
i soudobé denáry bavorské a české, zhusta společně, ale dosti často i zvlášť. 
Poměr je asi, pokud jsem mohl zjistit, 80 nálezů společných k 40 nálezům s min
cemi bavorskými nebo českými zvlášť. Při naznačeném směru cesty je ovšem 
přirozené, že bavorské a české denáry přicházejí tak často společně. Bavorské, 
které se v domácí půdě vyskytují, jak jsme viděli, až téměř v polovině 11. stol., 
byly zcela jistě zejména v Řezně, ale i v jiných mincovnách, z části na českých 
hranicích položených, raženy pro obchodní styky se zeměmi, ležícími na sever 
od českých hranic k Baltu, se Skandinavií a Ruskem, protože se jinde nevysky
tují. Dosvědčuje to také okolnost, že bohatá ražba v bavorských mincovnách 

21) Pokud mohu posoudit, dostalo se šperkům té doby nejlepšího třídění v díle R. Jaki
mowicze, O pochodzeniu ozdób srebrnych znajdowanych w skarbach wczesnohistoricznych, 
Wiadomošci archeologiczne XII., zvl. výtisk, který rozeznává 15 jejich skupin. O českých 

. dobře informuje J. Eisner, K dějinám našeho hradištního šperku, Óas. Nár. Musea, oddíl 
duchovědný 1947, str. 142 n. 

21 ) K tomu třeba připomenout, že se mince verdunské, byť obyčejně ojediněle, alé dost, 
často vyskytují v nálezech z oblastí Slovanů východně od Labe. 
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v letech asi 950-1050 je nápadně skrovná v druhé polovině 11. století, kdy 
m~zinárodní obchod na východě a na severu znenáhla zanikal a kdy doma při 
veliké převaze naturálního hospodářství nebylo peněz ještě zapotřebí. Bavor
skou účast na severním obchodě představuje si německé badání, pokud si 
českého podílu vůbec všímá, tak, 23) že si cizí, nejvíce židovští obchodníci dali 
hlavně v Řezně ze stříbra jimi dodaného razit mince, s nimiž se pak vydali 
českou zemí, kde se v soudobých nálezech bavorské feniky několikrát skutečně 
vyskytly, na severní trhy, aby zde nakoupili potřebné zboží, především otroky, 
které pak dopravovali týmiž cestami zpět, opět českou zemí a Bavorskem do 
středisek západního obchodu otrokářského, hlavně do Verdunu, jenž zásoboval 
lidským zbožím Španělsko a severní Afriku. Početná tělesná stráž kalifů cordob
ských, stále obnovovaná mladými silami, pozůstávala z těchto ponejvíce slo
vanských otroků, a harémy pohltily mnoho slovanských dívek, jejichž cena byla 
vyšší než cena otroků. Proto obsahuje první bavorský nález z počátku 11. sto
letí právě jen mince biskupství verdunského. Podle toho mezinárodní obchod 
Čechami buď jen procházel, přibíraje tu české mince, kterými tedy i čeští 
panovníci měli na tomto podnikání účast a zisk, anebo se zde - podle čes
kých nálezů bavorských mincí - zastavoval~ aby snad získával zemědělské 
produkty a otroky, podobně jako v slovanských zemích na severu. To se zdálo 
potvrzeno jednak poměrně malým zjištěným počtem českých denárů v sever
ních pokladech, jednak tím, že se v českých nálezech bavorské feniky několikrát 
skutečně vyskytly, dvakrát větším počtem. Jisté je, že bavorští obchodníci naší 
zemí procházeli, že zde kupovali a snad i prodávali. 

Nechci se šfřit o tom, že obraz zde podaný je příliš schematický. Tak jedno
duché obchodní poměry nebyly, jak vidíme ze struktury nálezů sekaného stříbra 
a zvlášť z českého a bavorského podílu v nich. Podrobnější revisí nálezových 
zpráv a popisů, bohužel velmi rozptýlených a, opakuji, nedostatečných a často 
nespolehlivých, došel jsem však k překvapujícímu výsledku, že se ve Slezsku, 
v Polsku, v krajích polabských Slovanů a v Pomořanech vyskytly bavorské a 
české mince přibližně ve 120 pokladech, i když nelze na čísla ta příliš spoléhat, 
a že se v nich počet bavorských přibližně rovná počtu denárů českých. Zdá se, 
že nálezy s českými denáry převládají v jižní a střední oblasti mezi Odrou 
a Vislou - ale je jich hodně i v Pomořanech - a že počet bavorských nálezů 
je v starších dobách větší nežli českých, které, pokud vidím, mají převahu 
v dobách mladších v první, ba ještě i v druhé polovině 11. věku. Ale to může 
být při nedostatečnosti a nespolehlivosti zpráv obraz mylný. Celkem počínají 
všechny německé a také české mince v uvedených nálezech asi kolem r. 970, 
což je, a to je jistě zajímavé, doba, kdy ustává příliv arabských mincí na sever. 
Také by bylo potřebí ještě podrobnější analysy a statistiky nálezů podle mincí 
jednotlivých panovníků a podle oblastí, kam pronikly denáry jednotlivých zemí. 

23) H. Gebhart, 1. c., str. 163 n. 
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...: 

Ale ani to by nedalo spolehlivý obraz, protože přidělení několika Jindřichům 
v Bavorsku a Boleslavům v· Čechách není vždy jisté a poněvadž příliš často je 
v popisech nálezů řeč prostě o· Jindřiších bavorských nebo Boleslavech českých. 
Myslím, že zatím stačí, spokojíme-li se s výsledkem, že české denáry nebyly 
pouhým přívěskem bavorských a že měly podle počtu a rozložení právě takovou 
důležitost jako bavorské. 

Měly však také úlohu samostatnou. Některé nálezy ve Slezsku z přelomu 
10. a 11. věku a ze století 11., z nichž byly byrčský a v Mahnau podrobněji 
zpracovány, byrčský u Olavy, zakopaný v prvních letech 11. věku, v Mahnau 
na Hlohovsku,24) zakopaný kolem r. 1050 a v okolí Lehnice, zakopaný kolem 
r. 1070, 25) dokazují totiž, že se ve Slezsku, setkával proud, směřující ze severu 
na jih, s jiným, pronikajícím z jihu, a to z Čech na sever. V těchto pokladech 
převládají totiž č,eské mince, které jsou mladší a lépe zachované než ostatní, 
na severu již delší dobu obíhající. Zdá se, že podobně tomu bylo i ve velkých 
nálezech v J arocině v Poznaňsku a snad i v Leissowském mlýně severovýchodně 
od Frankfurtu nad Odrou, 26) aje jisté, že by se podrobnou analysou dobře 
zachovaných a zpracovaných nálezů takových případů nalezlo více, a to 
i v místech vzdálených od českých hranic, jak ukazuje nález jarociňský. V ná
lezech slezských a polských pak z doby vlády Břetislava I. a z druhé poloviny 
11. stol., zvlášť za panování Vratislava II., v nichž bavorských valem ubývá, 
potkáváme dosti často mince české, které spolu s uherskými a někdy i polskými 

24) Polského jména této obce nebylo možno se dopátrat. Prof. L. Nemeškalovi děkuji 
za rešerše k tomu účelu podniknuté. 

25) J. Menadier, Funde deutscher Miinzen aus dem Mittelalter, Zeitschr. f. Num. XV, 
1887, str. 100 n.; H. Seger, 1. c. 1928, str. 147, 148 a 1930, str. 67 n. 

zs) W. Jazdzewski, Wykopalisko Jarociňskie, Poznaň 1879;,E. Bahrfeldt, Der Silber
fund von Leissower Muhle, Berlín 1896. - Jarociňský nález obsahoval mimo zlomků ozdob 
a mincí vedle 658 celých mincí německých z mnohých mincoven, anglosaských, vlašských 
a neurčitých, 3 dánských, 2 byzantských a 11 arabských 10. stol. 107 českých všech tří Bo
leslavů a Jaromíra starš.ích typů (z prvního desetiletí 11. století). České mince jsou v něm da
leko nejpočetnější a uzavřenou skupinou, která se, jak se zdá, přidn,iž:ila jako celek k o~tatním 
mincím, jichž z jednotlivých mincoven nebylo mnoho, jen bavorských bylo 56, švábských 
12 kusů. Jarociňský poklad patří tedy k těm nálezům, v nichž české a bavorské mince dospěly 
snad společně do Poznaňska. Poněvadž však českých denárů bylo téměř dvakrát tolik než 
bavorských, lze soudit, že společným východiskem byly Čechy. České mince (Jaromírovy) 
patří k nejmladším ražbám nálezu, bavorské sahají jen k r. 995. - V nálezu v Leissower 
Muhle, zakopaném kolem r. 1015, patří české mince Jaromírovy, také mladších, byzantských 
typů, k posledním a poměrně k nejpočetnějším, mimo feniky Otto-Adelheidské, bavorské 
a mince anglosaské. Také tu jde o jakousi uzavřenou skupinu, která se přidružila k ostatním 
snad jako celek. Stojí za zmínku, že nález obsahoval 30 mincí biskupství verdunského, západ
ního střediska otrokářského obchodu. Podrobná analysa nálezů sekaného stříbra by zajisté 
odkryla takových skupin. mincí ať českých či jiných více. Zkoumání oběhu mincí, vyšlých 
z-některých zemí a mincoven, po vzoru práce V. Jammerové (viz pozn. 6) vneslo by jistě 
~noho světla do některých nerozřešených zatím otázek,jak a kterými cestami se tvořily nálezy 
sekaného stříbra východně od Labe. 
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německé zřejmě z oběhu vytlačovaly. Víme ovšem, že za Břetislava I. jde zčásti 
o p~zůstatky jeho veliké válečné výpravy do Polska. Je tedy vidět, že se v 10. 
a zvlášť v 11. věku vyvíjely i samostatné a stále mohutnějící obchodní styky 
Čech hlavně s těmi slovanskými kmeny, které seděly v jižním a středním pro
storu na východ od Labe a byly dříve zčásti podrobeny české moci, styky, které 
asi ožily v druhé polovině 11. století, kdy obchod na Baltu již dohasínal. Stav 
dnešního vědění a bádání, v němž má ovšem důležité místo archeologický 
výzkum materiálu, nedovolují zatím říci více. Ale i z toho, co mohlo být po
věděno, je zřejmé, že je třeba český podíl na obchodním ruchu v slovanských 
oblastech východně od Labe hodnotit jinak, než se dělo dosud. 

Z naší mapy vidíme (vizmapuč.2),že se nálezy českých mincí vyskytly hlavně 
mezi Odrou a Vislou a podle jejich toků, byť i často na místech vzdálenějších, 
hromadí se v bkolí Vratislavě a v Poznaňsku, při ústí Visly a Odry (tuje zvlášť 
litovat, že mapa nemohla být úplná), na břehu Baltického moře mezi Odrou 
a Vislou, v pomořanském vnitrozemí a na ostrově Gotlandu, středisku mořské 
plavby, kde bylo v 26 nálezech objeveno na 180 českých mincí od Boleslava I. 
až po Vratislava II. Je vidět také podle českýchmincí,jak důležitým obchodním 
střediskem byl tento ostrov. Setkáváme se s nimi však také dosti často na ostrově 
Bornholmu, v Dánsku a přilehlých jeho ostrovech a v jihovýchodním Švédsku. 
V Rusku a Finsku přicházejí jen ojediněle a roztroušeně, i dosti daleko na 
východě, jako ostatně i nálezy bavorských feniků. Pozorujeme, že to jsou vý
běžky západních nálezů, nahromaděných na západním a severozápadním 
ruském břehu Baltického moře. Zajímá několik nálezů mezi Odrou a Labem, 
kam poklady sekaného stříbra zabloudily jen zřídka. Máme tedy před sebou 
hodně rozsáhlou oblast, v níž české mince měly v obchodních stycích značnou, 
tu větší tu menší účast. Nápadné je na naší mapě prázdné místo - až najeden 
či dva nálezy - mezi horní Odrou a Vislou, tedy zhruba v západní části 
oblasti krakovské, o níž bude ještě řeč v širším rámci obchodních styků českých. 
Takových větších a menších oblastí, kde není nálezů, je více. Příčinu musí 
objasnit místní bádání. Také je možno, že v některých1 krajích nebyla nálezům 
mincí věnována pozornost. 

Pokud se týče časových hranic, mají velkou převahu nálezy zakopané 
v 11. století, v nichž je nejvíce českých denárů Jaromíra, Oldřicha a zvlášt 
Břetislava I., potom, byť i menší počet, Vratislava II., ale také nálezů z 10. 
století není málo ve Slezsku. Poznaňsku a v Pomořanech, vyskytly se však 
i v Dánsku, východním Švédsku, na Gotlandě i ve vzdáleném Rusku, kde nej
východnější nález českých mincí obsahuje denáry 10. a 11. století. Při povaze 
nálezů sekaného stříbra mohly ostatně starší denáry české dospět, a jistě dospěly, 
na sever již v 1 O. věku, i když se vyskytly v nálezech zakopaných až v 11. století. 
Zmínili jsme se již o tom, že kolem roku 970 počínají teprve vnikat západo
evropské mince větším počtem na území, jež je zeměpisně předmětem našich 
úvah, s výjimkou saských feniků, ražených snad již za Jindřicha I., jistě v prv-

25 



ních létech vlády Oty I. v Magdeburku přímo pro obchod se slovanskými kraji 
východně od Labe, a které byly regionálně omezeným platidlem v těchto 
oblastech. Z 12. století, a to z jeho počátku, je, pokud vím, jen jediný nález 
s českými ražbami ve Slezsku, západně od Opolí. 

Dotkl jsem se již skutečhosti, že sekané stříbro (spolu s celými mincemi) 
dosáhlo v obchodování východně od Labe a na severu největšího rozšíření v le
tech přibližně 850-1050 a že v druhé polovině 1 L století jeho užívání při 
obchodních stycích znenáhla ustupuje do pozadí. To platí také celkem pro 
českou účast na tvoření těchto pokladů. Ale nepochybně jsou uvedená léta 
volena dosti zhruba. Leckde na severu a na východě pozorujeme nový vzestup 
'v šedesátých a sedmdesátých letech 11. století a také české denáry se v té a ještě 
o něco pozdější době objevují v těchto pokladech častěji. Ale již před tím a 
potom následuje poznenáhlý sestup, aby zvyklost, platit sekaným stříbrem 
v první polovině 12. věku dohasla. Jaké jsou příčiny? Uvedl jsem již mínění 
některých švédských a německých badatelů, kteří tento platební způsob uvá
dějí v souvislost s vikingskými představami o životě posmrtném, které šířením 
křesťanství mezi Slovany a Seveřany pozbyly působivosti a byly zatlačovány. 
Při kritice tohoto názoru zmínil jsem se o tom, že věc má hlubší příčiny hospo
dářské a což nás především zajímá, peněžní. Na tuto otázku musíme hledat 
odpověď, poněvadž se hluboce dotýká hospodářských a peněžních poměrů 
v Čechách, zejména peněžního oběhu českého, o němž bude řeč v třetí kapi
tole našich úvih. 

Nepochybný je vliv křesťanství, ale v jiném smyslu, než soudili svrchu 
uvedení badatelé švédští a němečtí. Jednou z hlavních složek, ne-li někde, na 
př. v Pomořanech, hlavní složkou živých obchodních styků na Baltu a cestách 
k němu byl obchod s otroky, domácími i cizími. Otroci byli důležitým zbožím 
vývozním i dovozním. Pronikáním a uplatňováním křesťanské nauky a křesťan
ských řádů byl prodej křesťanských otroků velmi omezen a dřívější honby na 
lidskou zvěř v širých krajích slovanských ustávaly. Tato okolnost odňala sever
nímu obchodu velmi důležitý druh zboží. 

Ale byly i jiné příčiny. Mluví se o velkém povstání zálabských Slovanů 
r. 1066, o vpádu Pečeněhů a jiných tureckých hord do území Kaspického 
a Černého moře a o stříbrné krisi na východě. Ale ta počala již v polovině 10. 
století a obchod kvetl dále, protože mohl být sycen bohatými PTameny stříbra, 
objeveného v posledních letech vlády Oty I. v Rammelsbergu u Goslaru, které 
dodávaly své zásoby německým mincovnám, nahražovaly stříbro arabské a 
byly i předmětem vývozu na sever. A s Pečeněhy a jinými tureckými kmeny 
utkávali se Rusové v zápase o budování svého státu, o jeho výstavbu a zajištění 
často již dříve a nemělo to příliš škodlivý vliv na jejich obchod a rozkvět jejich 
hospodářství. 27) 

17
) B. D. Grekov, Zápas Rusi o zbudování státu, překlad J. Svobody, Státní naklada. 

telství v Praze, 1949, na různých místech. 
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Ale v polovině 11. věku se politická a hospodářská situace v Rusku skutečně 
mění.28) Jednotné panství Jaroslavovo se rozpadává na několik samostatných, 
navzájem se svářících knížetství, kterážto okolnost měla jistě neblahý vliv na 
veliký transitní obchod ruský od Černého a Kaspického moře k Novgorodu 
a odtud k Baltickému moři. A vpád seldžúckých Turků, kteří dobyli r. 1038 
Chivy, obsadili potom i Bagdad a rozbili arabské kalifáty, odřízl Rusko od 
několika východních států, kam směřovaly z Ruska a odkud přicházely do 
Ruska obchodní výpravy se vzácným a hledaným zbožím. Vpá.dy Polovců 
rozrušily ještě více mezinárodní spoje mezi Ruskem a východními zeměmi 
i s Cařihradem. V té době pronikali již italští kupci z Benátek a Janova k Čer
nému moři a zmocňovali se v přímořských městech trhů a zboží, jež bylo dotud 
monopolem Kyjeva. Obchodní význam tohoto města slábl. Byl tu ovšem i dále 
veliký obchod s domácími, zvlášť severními kožešinami, jenž se soustřeďoval 
v Novgorodu a pomáhal asi udržet ještě na nějaký čas obchodní ruch v Po
baltí, nežli se přesunul k Severnímu moři, kde Flandry a jejich města vystupují 
do popředí, protože se jejich obchod opíral o domácí průmysl, vyrábějící 
slavná sukna, herá se stala tak důležitým vývozním zbožím v pozdějším středo
věku. 29

) Směry světového obchodu i pohyb jeho zboží se prostě pronikavě mě
nily. A na Baltickém moři vystřídala pak německá hansa Normany, kteří jí 
arci připravili cestu k obchodnímu úspěchu. 

Jako příčina ochabování oběhu sekaného stříbra uvádí se také, že počát
kem 11. století počala po pronikání a zavedení křesťanství u Slovanů a Skandi
navců ražba vlastních mincí. Není to sice zcela správné, neboť východně od 
Labe razilo se v té době jen v Polsku, v Dánsku vybíjeli i v pohanských dobách 
v Haithabu (Hedeby) již v 9. a 10. stol. hojně t. zv. polobrakteáty, napodobe
niny karolinských feniků, vydávaných v Duurstede na fríském pobřeží 
Baltického moře a pronikajících i do vnitrozemí,30) a ve Švédsku ražba záhy 
na delší dobu ustala, v ostatních pak z(mích mnoho nevydala.si) Ale je jisto 
že i tuto skutečnost, ražbu vlastních mincí u národů, které dosud užívaly peněz 
cizích, musíme při posuzování peněžního oběhu brát v počet, jenže v poněkud 
jiném smyslu, než činilo dosavadní bádání. 

Je v povaze užívání sekaného stříbra, že oběh mincí nebyl časově ani 
místně nijak omezen. Vždyť nacházíme v pokladech i římské mince a ražby 

28
) B. A. Rybakov, I. c., str. 318.Viz nyní i Dějiny SSSR I, Náklad. Čsl.akademie věd, 

Praha 1953, str. 98 n. 
20

) H. Pirenne, Středověká města, překlad B. Mendla, Praha 1928, str. 78 n. 
30

) P. Hauberg, Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146, Kodaň 1906, 
tab. I. 

81
) M. Gumowski, Podr~cznik numizmatiky polskiej, Krakov 1914. Autor zařazuje do 

polských mincí t. zv. denáry křížové. Polemisoval o nich s německými numismatiky, kteří je 
mají z největší části za t. zv. saské (vendické) feniky, ražené nejdříve, v 10. století, v Magde
burgu, potom, v 11. století, také v jiných saských mincovnách. Myslím, že je toto přidělení 
správné. 
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mincoven všech možných zemí a panovníků. Hledělo se jen na váhu a jakost32) 
a ovšém i na vnější ráz mincí. Pověděli jsme již, že české, bavorské a anglosaské 
mince nebyly obyčejně lámány, poněvadž jejich dobré zrno bylo známo.33) 

Ale na počátku 11. století projevuje se v německé říši regionální diferenciace 
mincovnictví, pod jejímž vlivem se mění nejen vnější ráz peněz, ale pak i jejich 
vnitřní obsah, váha a jakost, a to v rozličných zemích různě. To vedlo asi 
v polovině toho století k místnímu a brzy i k časovému omezení oběhu mincí, 
kterými se pak platilo celkem jen v hranicích země, v níž vznikly. K tomu nutil 
i nedostatek stříbra odtékajícího na východ, kde se hromadily veliké jeho zá
soby34) a mincovní páni si pomáhali snižová.ním zrna mincí a záhy ijinýmiještě 
radikálnějšími prostředky. Přirozeně si obchod vynutil oběh některých skupin 
dobrých peněz v širších oblastech, na př. kolínských a potom i bavorských 
feniků. Ale že všechny tyto okolnosti poškozovaly mezinárodní obchod, jak se 
rozvíjel v 10. a v 11. století na východě a severu, je nasnadě. 

3 

Uvažujme nyní, jak se jeví v souvislosti s poměry a vztahy na předchozích 
stránkách vylíčenými peněžní oběh a vůbec hospodářská situace Čech v 10. 
a 11. století. Poví nám to pohled na domácí nálezy mincí, který nás přesvědčí 
o zvláštním postavení naší země v peněžnictví a v obchodě té doby. Vědomě 
se v této práci soustřeďuji na poměry tržní, obchodní, nepřezíraje však nikterak 
význam jiných složek hospodářského vývoje. 

Nejdříve musím upozornit na neobyčejné, vskutku překvapující bohatství 
českého mincování 1 O. a 11. století a na jeho rozmanitost. Čechy byly z prvních 
zemí střední Evropy, kde se razilo, a jsou i na předním místě, pokud se týče 
množství ražby. Necháme-li stranou stále ještě spornou otázku nejstarší české 
mince, denáru sv. Václava, je jisté, že Boleslav I. razil hned v prvních letech 

32) W. Ha vernick, 1. c., na různých místech; W. J esse, Der wendische Miinzverein, 
Quellen und Forschungen zur hansischen Geschichte, N. F. VI., Liibeck 1928, str. 49 n.; 
V. J ammer, 1. c .. , str. 21 n., 41 n. a jinde. 

33) Havernick a J esse se domnívají, že doba saských a salských císařů neznala úmyslné 
přísady nehodnotného kovu k mincovnímu stříbru, které bylo čištěno podle dovednosti doby, 
totiž až na 0,900-0,950. Ale toto mínění se podrobným zkoumáním sotva potvrdí všude 
a nesouhlasí na př. již se sníženým zrnem feniků Otto-Adelheidských. Mince byly přece lá
mány také proto, aby byla zkoušena jakost stříbra. Jsou známy případy, kdy zkouška stříbra 
zanechala na mincích otisky zubi'.L Byla to ovšem také ochrana před falsy. Zmiňuji se o tom, 
protože té věci musíme v třetí kapitole věnovat pozornost při metrologickém zkoumání našich 
denárů Boleslava II. 

34) Tak lze vysvětlit, že slovanští kmenové na východní hranici německé říše mohli ně
meckým panovníkům platit tak značné tributy ve stříbře, o nichž se· mluví v psaných prame
nech. Neboť v jejich zemích se stříbro ani v té době ani později nedobývalo. Rozličná mínění 
o tom, odkud a z jakých pramenů stříbro slovanských tributů přicházelo, uvádí V. J ammer, 
I. c., str. 114 n. 
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své vlády. Mincování pokračuje pak takřka v nepřetržitém sledu a jen málokdy 
jsmé v rozpacích, kam alespoň zhruba zařadit některou zvláštní skupinu nebo 
skupinku denárů, protože obyčejně navazuje jeden typ na typ předcházející 
nebo následující. Materiál již známý a poklady stále nově se otevírající, přiná
šející stále nové typy anebo mnoho mincí typů známých do té doby jen jednot
livými kusy, vypravují o převelikém množství peněz, které v 10. a v 11. století 
(ovšem i později) u nás obíhaly. Srovnáván1m mincí,jak vyšly ze stejného páru 
razidel, mohl jsem ve zpracování nálezu staroboleslavského vypočítat,35) že 
na př. z pražské mincovny vyšlo asi v šesti letech - velmi přibližně ovšem -
na 400.000 denárů t. zv. anglosaského typu se jménem Omerizovým, ražených 
asi v posledních dvou desetiletích 10. století, napodobujících ráz mincí anglo
saského krále Ethelreda II. (979-1016). A byly to mince velmi dobré. Podle 
množství ražby v některé mincovně lze přece odhadnout sílu obchodních styků, 
vycházejících z místa, kde stála. 

To přímo nutí ~abývat se znovu otázkou, dnes ovšem bezpečně nerozřeši
telnou, nebylo-li v Cechách již v 10. století, nikoliv teprve ke konci 12. a v 13. 
věku, třebas jen na povrchu dolováno stříbro, a vracet se k svědectví nejstarší 
ruské kroniky Pověst vremennych let, podle níž řekl kníže Svatoslav r. 969 ke 
své matce a ke svým bojarům, když ovládl podunajské Bulharsko: ,,Nelíbí se 
mi v Kyjevě býti, chci žíti v Přáslavci na Dunaji, protože je to střed země mé. 
a že se tu scházejí všecka bohatstva: od Hřeků zlato povlaky víno a ovoce 

"' - ' ' rozmanité, z Cech pak a z Uher stříbro a koně, a z Rus kožišiny i vosk, med 
a čeleď. " 36) Mohla to být slova co do obsahu opravdu jen vymyšlená, zvlášť 
když podle raffelstettenského nařízení o clech z počátku 1 O. století37) koně 
z Čech skutečně vyváženi byli?38) Také je třeba si všimnout, že na Malíně 
u Kutné Hory, kde se otevřelo na konci 13. století přímo pohádkové bohatství 
stříbra, stála v druhé polovině 1 O. věku slavníkovská mincovna, mnohem vý
konnější než byla mincovna na Libici, hlavním sídle Slavníkovců. 

Pokucj se týče obrazů na mincích, jsou tu sice některé samostatné skupinky 
v tom smyslu, že neznáme vzorůjejich obrazů z jiných mincí, ale veliká většina 

35
) Nález českých denárů z konce 10. století ve Staré Boleslavi. Zvl. otisk ze VII. Ročenky 

Okresní jednoty musejní v Brandýse nad Labem, str. 39 n. 
36

) Cituji podle převodu K. J. Erbena, Nestorův letopis ruský, znovu vydaného v Praze 
1940, str. 69. 

37
) G. Friedrich, CD B I, č. 31 z let 903-906. 

38
) H. Preidel dovozuje v uvedené práci na str. 490, že nejstarší české mince byly vybity 

z dovezeného, nikoliv z domácího stříbra, protože obsahují až do poloviny 11. století stříbro 
obsahující měď, jako stříbro dobývané v okolí Goslaru, kdežto české stříbro by bylo muselo 
obsahovat olovo. Odvolává se na dílo E. Fialy, České denáry, Prnha 1895, str. 118, kdeje 
sice řeč o chemické analyse některých českých denárů, avšak teprve Břetislavem I. počínaje, 
a kde pro potvrzení názorů Preidlových dokladů není. Stříbro har,\ské bylo ostatně podle 
Widukinda odkryto až asi r. 970. Olovo je ovšem malým pr~centem obsaženo v českých i ji-
ných mincích, protože se ho užívalo k snadnějšímu tavení stříbra. · 
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napodobuje příklady cizí. Tu je zajímavé, že předlohou byly již v první polo
vině 10. věku vzory anglosaské, potom asi kolem poloviny 10. století bavorské, 
v druhé polovině pak opět vedle bavorských anglosaské, mimo typ „ byzanti
tisující", totiž odvozený již z obrazů na jiných mincích, ať již švábských_ pa- · 
pežských nebo dokonce sevfrních. V první polovině 11. století vystupuje do 
popředí, zejména za Jaromíra, přímý vliv byzantských mincí, jinak bavorský, 
opět anglosaský a jako i v druhé polovině 10. století vzory jiné, jimiž se zde 
zabývat není třeba39) (viz tab. 1). Vzory sousedního Bavorska, jehož mince se 
vyskytly v několika českých nálezech, ovšem nepřekvapují. Těžší je odpověď 
na otázku, kde a kdy poznali obyvatelé Čech mince anglosaské a snad i skandi
navské, a to již v první polovině 10. věku, když se v českých nálezech dosud 
nikde neobjevily a české denáry přicházely ostatně na sever až v druhé polovině 
tohoto století jako anglosaské. Nelze jinak, než předpokládat, že styky, o nichž 
nevíme, snad přímo obchodní, zde byly, že ražby ty do Čech př'icházely nebo 
byly poznány v Anglii. Pohřebiště z 10. a snad již z 9. století, odkryté v dnešní 
Bartolomějské ulici v Praze, ukazuje, že zde již v té době cizinci obchodovali 
a blízko své obchodní čtvrti byli pohřbíváni.40) Anglosaské z druhé poloviny 
1 O. a z první poloviny 11. věku nacházejí se hojně v pokladech severních a dost 
často i v nálezech na cestách k Baltickému moři.41 ) Zvlášť to byly ražby krále 
Ethelreda II., jichž přicházelo velké množství tribut~m do Dánska a které se 
pak šířily dále. S nimi se tam setkávali kupci přišlí z Čech. Denáry Boleslava II. 
tohoto, t. zv. ethelredského typu, napodobují obrazy na mincích krále Ethel
reda II. (s poprsím v profilu na jedné a s rukou Boží na druhé straně) do všech 
skoro podrobností (viz tab. I, č. 6) a na některých ražbách Jaromírových a to 
bavorského typu, vidíme v opise přímo jméno Ethelredovo (viz tab. I, č. 11), na 
jiných jméno jakéhosi anglosaského mincmistra.42 ) Známe i mince Jaromírovy 
bavorského typu, které mají na jedné straně jméno Ethelredovo, na druhé 
jméno Ethelredova mincmistra. Také na polských mincích (Boleslava Chrab
rého) vyskytuje se Ethelredovo jméno. Vše to jsou doklady obchodních anebo 
snad i jiných styků se severem, zejména s anglosaským. 

39
) E. Fiala, 1. c., tabulky I-VIII; J. Smolík, Denáry Boleslava I., Boleslava II., 

Boleslava III. a Vladivoje. V Praze 1899, tab. I-VII; V. Katz, O chronologii denárů 
Boleslava I. a Boleslava II., Praha 1935. Polemiku se mnou, kterou tato kniha vyvolala, viz 
NČČsl. XI a XII, 1935 a 1936, 58 n. Srovn. také článek P. Radoměrského, Olověná · 
„sceatta" z pražského hradu a příspěvek k počátků~ českého mincovnictví v Num. listech 
VI, 1951, str. 29 n. 

40) I. Borkovský, Pohřebiště obchodníků z doby knížecí v Praze, Slavia antiqua I, 
1948, str. 468 n. 

41) P. Radoměrský odvozuje přesvědčivě v článku „Počátky mincovnictví na Moravě" 
v Num. listech IV, 1949, str. 61 obraz na líci nejstarší moravské mince Břetislava I. (Fiala, 
l. c., tab. VII, 15) od norských mincí z první poloviny 11. století, které v našich nálezech ovšem 
také nepřicházejí. Tak se množí a zesilují doklady o severním vlivu na vnější podobu našich 
nejstarších mincí. 

'2) V. Katz, Úvahy o chronologii českých denárů na počátku XI. století, Praha 1937. 
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, Obraťme svou pozornost nyní od našich domácích mincí, na jejichž bo
hatství a rozmanitost, závislou často na cizích vzorech, bylo třeba předem upo
zornit, k nálezům těchto raŽé\f na české půdě odkrytým, které poskytují ovšem 
nejlépe obraz peněžního vývoje domácího a dávají odpověď na některé otázky, 
jež nám bylo klásti v kapitole první a druhé (viz mapu č. 3). 

Uvedl jsem již, jak v~ácné a poměrně pozdní jsou nálezy mincí vyšlých 
z německých mincoven, v domácí půdě a ukázal jsem na velmi poučný příklad 
porýnský a nám blízký bavorský. Viděli jsme také, že tyto peníze hojně přichá
zejí v nálezech, objevených hlavně mezi Odrou a Vislou, na ostrovech a bře
zích Baltického moře, v jejich sousedství a také v západním a severozápadním 
Rusku. Nálezy ty lze dobře nazvat poklady, protože jsou souhrnem rozmanitých 
mincí a ozdob, celých a jejich zlomků, rozličného původu a rozličných dob. 

Zcela jiný obraz poskytují domácí nálezy české. Předně překvapuje jejich 
počet. Známe celkem 28 riálezů od druhé poloviny I O. do poloviny 11. věku 
a pak z druhé poloviny tohoto století ještě dalších 17, celkem tedy 45 nálezů 
z obou století. Je zajímavé, že počet nálezů z druhé poloviny 11. věku, které 
obsahují jen denáry české, dvakrát i moravské, je tak značný.43) Výjimku činí 
nález v lidickém dvoře u Slaného, zakopaný však až kolem r. 1100, v němž 
bylo vedle asi 3500 českých několik uherských mincí. Ražba tedy v té době nikte
rak neochabuje jako v Bavorsku, naopak je vláda Vratislava II., od r. 1085 
prvního českého krále, dobou vnějšího rozkvětu českého mincovnictví a nálezů 
právě z těchto let stále přibývá. S tím souhlasí, že náš kronikář Kosmas, svědek 
současný a hodnověrný, vypravuje k r. 1091, byť snad nadsázkou, o židech, 
oplývajících zlatem a stříbrem, o bohatých obchodnících ze všech národů 
a o peněžnících, v podhradí pražském a vyšehradském v nadbytku žijících.44) 

Pozoruhodný a od pokladů odkrytých severně od českých hor odlišný je 
obsah těchto nálezů. Až do poloviny 11. století známe 14 nebo 15 nálezů jen 
s českými mincemi a 9 vedle českých také s mincemi cizími.45) Z těchto devíti 
se vyskytl větší počet cizích ražeb v nálezu novodvorském na Duchcovsku 

. ' ' 
nejstarším českém, zakopaném kolem r. 975, v němž byla většina denárů 
bavorských a augsburských; v číštěveském (u Sadové), zakopaném na po
čátku 11. století, kde bylo 247 denárů českých, přemyslovských a slavníkov
ských, 47 bavorských, 5 švábských, 43 feniků Otto-Adelheidských, 1 mince 
burgundská a 1 italská; v nálezu žateckém, uschovaném kolem r. 1020, v němž 

'
3

) Musím i zde upozornit na nedostatečnost našich nálezových zpráv, takže čísla nahoře 
uvedená, nejsou přesná. Záleží také na tom, dostal-li se nález do rukou odborníka celý, což se 
stalo málokdy, nebo skoro celý, či byl-li před popisem z větší nebo menší části rozptýlen. Cel
kem však dostáváme obraz, na němž nemůže být mnoho měněno a jenž opravňuje k obecněj
ším závěrům, které z něho zde vyvozujeme. 

") Bretholzovo vydání v MGR, Scriptores, Berlín 1923, str. 152. 
45

) Necituji zde literaturu ke každému jednotlivému nálezu se vížící, protože by to příliš 
zatěžovalo náš poznámkový aparát. Použil jsem hlavně kartotéky nálezů, pořízené v numisma
tickém oddělení Národního musea, která vyčerpává literatum téměř úplně. 
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z celkového počtu 340 popsaných mincí bylo více než 200 českých denárů, 
ostatek německých, nejvíce z mincoven bavorských a švábských, 3 Otto
Adelheidské a feniky německého Jindřicha II.; vn,ílezu v bývalé Kanálské zahra
dě na Král. Vinohradech ( dnes Riegrovy sady), zakopaném kolem r. 1050, o bsa
hu jícím kolem 3000 denárů, téměř vesměs českých, k nimž přistupuje 10 uher
ských, 3 saské feniky, 3 wtirzburské a zlomek dirhemu; a konečně v nálezu 
želčanském (u Blovic), obsahujícím více než 2000 českých denárů a 33 feniků 
bavorsko-švábských. V ostatních, ostroměřském (u Hořic), poděbradském (oba 
zakopány na konci 1 O. sto'letí) a v choustnickém u Tábora, uschovaném kolem 
r. 1010, potkáváme vedle množství českých mincí, vždy jen několik málo ba
vorských feniků. Byla tedy v nálezech, obsahujících také cizí ražby, veliká 
většina mincí českých, s výjimkou nálezu novodvorského. Třeba se ještě zmínit 
o jakémsi nálezu v okolí Litoměřic, v němž prý bylo sekané stříbro z arabských 
mincí a ozdob a o nálezu u Mladé Boleslavě, prý s arabskými mincemi. 

Z-těchto 28 nálezů s českými a také s cizími mincemi, sahajících přibližně 
do r. 1050, obsahovalo sedm také ozdoby, jejich zlomky a slitky stříbra. Byly 
to vedle již uvedených číštěveského, žateckého, v Kanálské zahradě a želčan
ského nález mančický (u Kolína): zakopaný kolem r. 995, třebenický, dříve 
zvaný chodovlický, z počátku 11. století a šluknovský, jejž však nelze ani při
bližně datovat, protože se mince z něho nezachovaly vůbec. Ozdob a jejich 
zlomků bylo ve všech nálezech celkem málo až na nález v Žatci, který je z nej
větších a nejpozoruhodnějších pokladů t. zv. sekaného stříbra vůbec. Zlomkové . 
stříbro vyskytlo se pak ještě v první polovině 12. století v nálezech v Zadraženech 
u Nového Bydžova a v okolí Mělníka. 

Je třeba obrátit pozornost také na Moravu a zmínit se zde o dvou nále
zech moravských z počátku 11. století, svým obsahem odlišných od nálezů 
českých. Nález v Komárově, v blízkosti vtoku řeky Moravice do řeky Opavy, 
obsahoval vedle vzácné stříbrné sošky beránka 6 denárů, z nichž určeny tři: 
jeden fenik saský, jeden Otto-Adelheidský a jeden císaře Jindřicha II. V po
kladě odkrytém u Kelče blíže Hranic, prvním a jediném velikém nálezu seka
ného stříbra na Moravě, zakopaném na počátku 11. století, vyskytlo se značné 
množství zlomkového stříbra nejvíce z arabských dirhemů, 136 feriiků Otto
Adelheidských, feniky saské, bavorské (14), mohučské, kolínské a jednotlivě 
i jiné, římské, byzantské, francouzské, anglosaské, italské a jen 3 české denáry 
Boleslava I., Boleslava II. a Boleslava III. Je to velmi příznačný poklad seka
ného stříbra, jak se s nimi setkáváme zejména v prostoru viselsko-oderském 
a východně od něho, který náležel bezpochyby obchodníku, jenž se snažil 
na pravěké cestě s jměním nashromážděným na severních trzích, do~tat se 

. i s ražbami českými a bavorskými moravskou branou k Dunaji.46 ) S tak vý-

46) J. Schránil, Několik příspěvku k poznání kulturních proudu v zemích českých v X. 
a XI. věku. Zvl. otisk z Niederlova Sborníku, str. 175 n.; V. Katz, Nález mirn;í a sekaného 
stříbra ze začátku 11. století u Kelče na Moravě, NČČsl XV, 1939, str. 10 n. 
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razným pokladem sekaného stříbra se v české zemi nesetkáváme. Ostatní mo
ravské nálezy 11. století, v Blansku, Kloboukách u Hustopečí, v Uherském 
Brodě a ve Znojmě, obsahují jen mince moravské a české, němčický u Kromě
říže asi 1500 uherských denárů Štěpána Svatého a Ondřeje I., který panoval 
1046-1061.47 ) Nálezy kelčský a poněkud i komárovský jsou zatím jedinými 
dokl;.:i.dy obchodních styků Moravy se severem, nález němčický, ovšem až 
z druhé poloviny 11. století, s východem1 s Uhrami. Uvedené moravské nálezy, 
mimo kelčský a komárovský, jsou ostatně vesměs až z posledních desetiletí 
11. věku a nepřekvapuje tudíž příměs českých ražeb. Z 1 O. století není na Mo
ravě nálezú. Jaké by z toho mohly být činěny závěry pro náležitost Moravy 
k Čechám v té době, nepatří do rámce této práce. 

Na první pohled je patrno, jak veliký je rozdíl mezi nálezy odkrytými na 
severu od českých hranic a nálezy učiněnými v Čechách. Tam směsice ražeb 
všech možných zemí a dob, hojně provázených t. zv. sekaným stříbrem, zde 
veliká převaha domácích mincí s poměrně malou příměsí zlomkového stříbra, 
s výjimkou pokladu žateckého. Tam se setkáváme v nálezech velkou měrou 
se zlomky mincí, zde téměř vždy s mincemi celými. Nesmíme ovkm skuteč
nost, že se cizí peníze a zlomky stříbra v_našich nálezech vyskytly, podceňovat, 
už proto ne, že právě ony nám ukazují směry českého obchodu. Proto je třeba 
podrobit je alespoň povšechnému zkoumání, které by však zasluhovalo zvlášt-
ního zpracování. -

Nález novodvorský, v němž bylo snad dvakrát až třikrát tolik bavorských 
než českých mincí - jiných tu neshledáno -, je dokladem přímých styků 
bav':rsko-českých a mohl být majetkem bavorského obchodníka, jenž přišel · 
do Cech, jak také naznačuje poloha naleziště blíže Oseka. Více o něm říci 
nelze. Poklad číštěveský na Královéhradecku u Sadové, obsahující velkou 
většinou mince české, jichž bylo více než cizích a jež patří k nejmladším ražbám 
nálezu, ale přece jenom 52 feniků bavorsko-švábských a pozoruhodný, u nás 
ojedinělý počet feniků Otto-Adelheidských, ražených v Goslaru a pak i v ji
ných saských mincovnách, a sekané stříbro dává jasný důkaz, že se zde na 
cestě do Kladska a podle Nisy k Odře setkal obchod český, směřující na sever, 
s obchodem na jih do Čech pronikajícím,48 ) jak jsme to poznali také v slezských 
nálezech byrčském, v Mahnau a lehnickém, na Poznaňsku v jarociňském 
a snad i v Leissovském mlýně. O nálezu v Kanálské zahradě na Král. Vinohra
dech, zakopaném kolem r. 1050, v němž se vyskytlo vedle téměř 3000 denárů 
Oldřichových a Břetislava I. jen několik málo cizích, mezi nimi 3 saské feniky, 

47
) Uherské mince byly na Moravě v 1 O. a 11. století tu a tam také jednotlivě nalezt>ny, 

nejvíce v hrobech. Třeba poznamenat, že nálezové zprávy z Moravy jsou mnohem nedostateč
nější nežli české. Proto nelze na shora uvedené údaje zcela spoléhat . 

'") Také R. Turek, Nálezy českých denárů jako dějinné doklady, Num. listy V, 1950, 
č. 1-2, který je ochoten velkou část našich nálezu z 10.-12. století vyložit v souvislosti svá
lečnými událostmi, hledí na poklady číštěveský, ostroměřský, snad i mančický a nález v Ka
nálské zahradě jako na sklady obchodníka. 

3 Numi,mat. sbor. 33 



1 bavorský, 10 uherských (Štěpána Sv.), zlomek dirhemu a sekané stříbro, 
jsem soudil49 ) podle feniků saských,jejichž oběh byl omezen na slovanské území 
východně od Labe, že se k nám z velké části dostal ze severu jakožto majetek 
některého účastníka slavné polské výpravy Břetislava I. z let 1038 a 1039, 
protože se ražby Břetislava I. se jménem Všeborovým, vydávané pro Polsko 
a objevené v několika polských nálezech, vyskytly právě v jediném tomto 
pokladě českém (tab. I, č. 14). Naproti tomu tvrdí P. Radoměrský50) podle malé 
složky uherské a zlomku arabské mince, který mohl snadno být také ze severu, 
že nález ten se dostal do Čech z východu přes Moravu, protože obsahoval vzác
né moravské mince Břetislava I. Je možné, že má pravdu Radoměrský i já, 
poněvadž obsah nálezu snad vznikl nebo vznikal přítoky s několika stran a po
stupem doby. Neboť poklady ty nebyly často vytvořeny najednou a jsou mnohdy 
souhrnem majetku několika osob i několika generací. Naše i severní nálezy 
sekaného stříbra by se měly v numismatické literatuře posuzovat také s tohoto ' 
hlediska pozvolného fejich shromažďování a jednotlivých význačných složek 
jejich obsahu, nejen jako celek a podle doby zakopání, dané nejmladsími min
cemi. Část nálezu z Kanálské zahrady přišla jisté ze severu a obchodem, 
protože by se byly saské feniky jinak k nám nedostaly, zejména ne z Uher. Za 
to o želčanském, s tolika mincemi českými, Oldřichovými a Břetislava I., 
a s 33 bavorsko-švábskými lze souhlasit s Radoměrským, 51 ) že přišel z jihu, 
z Bavor, ovšem zase, při tak veliké převaze českých denárů, jistě jen zčásti. 
Je jako novodvorský výsledkem styků bavorsko-českých. Těžko lze říci, kdo 
byl jeho majetníkem v době kdy byl uschován, zda obyvatel Čech nebo Bavor. 

Zvláštní místo zaµjímá žatecký nález s neobyčejným u nás i v cizině při
cházejícím různorodým bohatstvím stříbrného a částečně i zlatého zboží. České 
mince jsou v něm v převaze. Podle tří feniků Otto-Adelheidských nemohu po
chybovat o tom, že část nálezu přišla k nám ze severu, početná složka bavor
ských, v níž jsou nejmladší mince nálezu, že se pak zde na západě připojila 
k ostatním, celek s více než 200 denáry českými, z nichž je 175 kusů Jaromí
rových, že byl majetkem bohatého člověka domácího,52 ) snad velmože nebo 
obchodníka nebo velmože a obchodníka v jedné osobě. O porušeném nálezu ' .-, 

mančickém, jenž obsahoval asi jen české mince a několik kousků sekaného 
stříbra, nelze nic určitého říci. Také krátkodobý nález třebenický měl vedle 
několika stříbrných ozdob a tyčinek jen české mince. 

Shrneme-li tedy, co víme o českých nálezech také s cizími mince:mi, lze 
říci, že jsou doklady obchodních styků se severem a jihem (Bavorskem) a v české 
zemi že se tyto obchodní proudy setkávaly, jak o tom výmluvně hovoří zahra-
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u) G. Skalský, 1. c., str. 24 a 2?· 
so) Počátky mincovnictví na Moravě, Num. listy IV, 1949, str. 68. 
61) L. c., na téže stránce. 
52) Jak soudí také R. Turek, 1. c., str. 2. 

niční poklady, v nichž se vyskytly české denáry. A tak se nálezy mincí, také do
mácí, ústrojně včleňují do onoho velkého mezinárodního obchodu 10. a 11. 
století, jehož střediskem bylo Baltické moře a jeho blízké i vzdálenější pobřeží, 
jímž jsme se proto zabývali v první a druhé kapitole tohoto pojednání po
drobněji. 

Směr východo-západní je nálezy mincí doložen jen málo. Je to alespoň 
částečně nález v Kanálské zahradě na Vinohradech s deseti uherskými raž
bami a němčický na Moravě, ovšem až z druhé poloviny 11. věku, nález v li
dickém dvoře u Slaného, zakopaný až kolem r. 1100, rovněž s uherskými pe
nězi, kter~ se pak ve 12. století vyskytly několikrát malým počtem v českých 
a moravských nálezech. Je třeba, abychom se také zmíni~i znovu o nálezu seka
ného stříbra z arabských mincí a ozdob v okolí Litoměřic53) a arabských mincí 
v blízkosti Mladé Boleslavě, 54) o nichž jsou jen krátké a neurčité zmínky. Ale 
tam mohly přijít dirhemy a jejich zlomky také a spíše ze severu, jak lze soudit 
podle nalezišť. 

Pro nás by tu byla,jakjiž podotknuto, zvlášť důležitá cesta Kyjev-Krakov
Praha a dále do Řezna, o níž se často hovoří v historické literatuře české, polské, 
ruské a německé (také hojně v literatuře archeologické) a která je doložena 
v písemných pramenech, anebo již nutno podle písemných zpráv před
pokládat. Tak mluví již celní řád raffelstettenský z počátku 1 O. století, o němž 
jsme se již zmínili, o Rusech a Češích, ,,qui de Rugis vel de Boemannis mer
candi causa exeunt", kteří přicházejí podle břehu Dunaje na podunajské trhy 
hornorakouské, aby prodávali n~bo vyměňovali koně a otroky za sůl, při čemž 
cena je vyjadřována v penězích byzantských, snad arabských (semidragma = 
= půldirhem) nebo dokonce anglosaských (scoti = sceatty),55) což je důkazem 
soudobých mezinárodních styků, jimž asi vpád Maďarů na Moravu a do Podu
nají učinil konec. Ovšem Rusové mohli se brát k Dunaji i Moravou, nejspíše 
oderskou branou a podle toku řeky Moravy. 

Velmi cenná je zpráva arabského cestovatele ze Španělska nebo severní 
Afriky Ibrahima ibn Jakuba, jenž byl v letech 965 nebo 966 v Čechách, u se
verních Slovanů, v Německu a ve Francii, pověřen asi kalifem cordobským 
diplomatickou missí, aby poznal hospodářský a politický stav střední Evropy. 

53
) J. L. Píč, Archeologický výzkum ve středních Čechách, Pam. arch. XV, 1892, str 

599 n. a 726. 
54

) A. Pecenka, tamtéž XIV, 1889, str. 581.Je to opravdu jen zmínka, která dosud ušla 
naší vědomosti. Upozornil mne na ni arch. E. Pochitonov. 

55
) Jak myslí P. Radoměrský, Olověná „sceatta" z pražského hradu, Num. listy VI, 

1951, str. 42. Jsou však i jiná vysvětlení, T. Lewicki, 1. c., str. 226 soudí, že semidrachmaje 
půlka dirhemu, odvolávaje se na názor Luschinův, vyslovený v Reallexikon der Altertums
kunde UT, že půlky dirhemu byiy v 9. a 10. století užívány v Bavorsku, kde se nazývaly semi
dragmy. Neboť veliká obchodní cesta, spojující musulmanský východ a poříčí Volhy s arab
ským Španělskem, šla prý přes Bavory. Třeba ovšem říci, že není dosud nálezů arabských mincí, 
které by tuto hypothesu potvrdily. 
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Starší literatura pokládala jej za velkoobchodníka s otroky, kterého však by 
byl sotva přijal císař Ota I. na dvoře asi magdeburském. Zpráva jeho se za
chovala jen kuse v díle poety a dvorního literáta cqrdobského al Bekriho, jenž 
psal v druhé polovině 11. století. 56) Ibrahim vypravuje, 57) že město Praha je 
zbudováno z kamene a vápna aje nejbohatší z těch krajů na zboží. Přicházejí 
tam z města Krakova Rusové i Slované se zbožím, a z krajin Turků (t. j. 
z Uher) musulmani, židé i Turci (t. j. Maďaři) rovněž se zbožím a s obchod
ními váhami a vyvážejí od nich otroky, cín a všelijaké kožešiny. Kraje jejich 
jsou nejlepší ze severních a nejbohatší na živobytí. Prodává se u nich pšenice 
(žito?) za kirat (v latinském překladě Kowalského „pro uno kirat nummulo") 58) 

v množství, jaké stačí člověku na měsíc, a ječmene za jeden kirat na čtyřicet 
nocí pro jednoho koně a deset slepic za jeden kirat. 

O některých údajích Ibrahimových jsou pochybnosti- bylo již pověděno, 
že váhy v Čechách jakož i na Moravě, v Uhrách a v jižním Polsku, dosud nale
zeny nebyly-, jiné lze vykládat rozličným způsobem. Ale Ibrahim v Praze 

••) Zprávou Ibrahimovou a jiných arabských cestovatelů zabývali se v poslední době 
horlivě polští historikové a orientalisté: T. Kowalski, Relacja Ibrahíma ibn Jakuba z podróžy 
do krajów slowiaňskich w przekazie al- Bekriego, Pomniki dziejowe Polski, seria II - tom I, 
Krakov 1946, který zprávu přeložil do polštiny a latiny a doprovodil ji obšírným komentářem 
filologickým a historickým; R. J akimowicz, Kilka uwag nad relacia o Slowianach Ibrahima 
ibn Jakuba, Slavia Antiqua I, Poznaň 1948, str. 439 n.; J. Widajewicz, Studia nad relacia 
o Slowianach Ibrahima ibn Jakuba, Polska akademia umi~jetnosci, Rozprawy wydzialu histo
riczno-filosoficznego, Krakov 1946; T. Lewicki, Swiat slowiaňski w oczach pisarzy arabskich 
Slavia antiqua II, 1949 /1950, str. 321 n.; G. Labuda, Ibrahim ibn Jakub, NaJ·starsza relacja 
o Polsce w nowym wydaniu, Roczniki historyczne XVI, Poznaň 1947, str. 100 n. Srovn. 
i. G. Jacob, Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fiirstenhčife aus dem 9. und 
10. Jahrhundert, Quellen zur deutschen Volkskunde, Heft 1, Berlín a Lipsko 1927. Práce ty, 
jejichž výsledky někdy si odporují, osvětlují nově a jinak četné otázky, vyplývající z arabských 
cestopisů, jimiž se zde ovšem zabývat nemůžeme, byť se někdy dotýkaly i soudobých poměrů 
českých. 

67
) Přidržuji se překladu T. Kowalského, upraveného pro potřebu výstavy „Nálezy 

mincí historickým pramenem" v Národním museu Dr Jarmilou Štěpkovou, jíž děkuji za 
radu a pomoc. 

58) Kirat,jímž se dříve rozuměl denár, pokládá nyní Kowalski za drobnou minci arab
skou,1/20 zlaté mince arabské (dinaru), obsahující 0,212 g zlata, určenou k rozhazování mezi / 
lid. Nemohu ovšem věc posoudit s hlediska filologického, ale nezdá se pravděpodobným, že by 
arabský cestovatel volil jako výraz ceny pro tyto kraje právě takový peníz. Mnohem lépe by 
peněžní a hospodářské situaci na českém trhu odpovídalo vysvětlení T. Lewického (1. c., 
str. 225), že quirat (tak píše Lewicki) byl půlka dirhemu, stříbrné mince arabské, a měl tedy, 

yl-li dirhem plné hodnoty, skoro 1,5 g stříbra, čímž se blížil nejlepším denárům střední 
a západní Evropy v době karolinské a po ní. Sture Bolin, Muhamed, Karl den store ak 
Rurik, Skandia, Tidsskrift for historisk forskning 12, 1939, str. 181 n., dokazuje tabulkou vah 
dirhemů .a denárů souvislost měny orientální se západní. To by mělo velikou důležitost pro 
řešení otázky, jak mohly v druhé polovině 10. století západo-evropské denáry tak poměrně 
rychle a snadno nahradit mince arabské a že mohl být zachován peněžní styk s východem. 
Bolinův článek znám bohužel jen z krátkého referátu v Hamburger Beitrage zur Nm;nismatik., 
Heft 3, 1948, str. 109. 
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určitě byl, nikoliv, jak se zdá v Polsku, a jeho zpráva, z níž jsem uvedl jen úry
vek týkají~í se přímo našeho thematu, stručná, avšak velmi plastická, naprosto 
přesvědčuje o obchodních stycích Prahy s Krakovem, jenž byl tenkrát v čes
kých rukou, <l:si přes Kladsko a Vratislav. České panství pak sahalo dále na 
východ (~e~:~it,o kam), kde soused~lo nejdříve s Polskem, od osmdesátých let 
10. stolet1 s Jizmm Ruskem, kde KyJev byl velmi důležitým obchodním empo
riem, soupeřícím se samým Cařihradem, jehož styky přímo se západem jsou 
dosvědčeny, jak jsem již řekl, písemnými zprávami a událostmi závažného vý
znamu politického a kulturního. 58a) Důležitou úlohu měly by tu výsledky archeo
logického bádání, obtížného proto, že motivy na špercích a způsob jejich zpra
cování jsou často společným majetkem byzantsko-orientálních, ruských, skandi
návských a západních dílen. U nás kladli Lubor Niederle a Josef Schránil 
velkou váhu na vlivy jihoruské, byzantské a orientální. 

Lze tu i poukázat na některé denáry našeho knížete Jaromíra, napodobu
jící starší i soudobé mince byzantské (tab. I, č.12), které se nevyskytly ani v našich 
a v té době už jen zřídka v nálezech severních. A přece je musel mít řezač želez 
k Jaromírovym denárům jako předlohu před sebou. Také některé orientální 
motivy, zvláště na mincích slavníkovských, na př. motiv pelikána sytícího svá 
mláďata vlastní krví, s hlavou sehnutou, symbolu to Krista (v staroboleslavském 
nálezu v mém zpracování na str. 62, viz tab. I, č. 9), je původu orientálního. 
Proto lze obchodní spojení kyjevské oblasti, Byzance a Orientu s Prahou, 
s Řeznem a dále na západ skoro s jistotou předpokládat. 

Ale proč zanechaly tyto styky tak málo stop v nálezech mincí? Lze za ně 
mít tři nálezy českých mincí 1 O. a 11. století v blízkém a širším okolí Krakova 
totiž poklad z Bochnie pod Krakovem, se sekaným stříbrem, mincemi němec~ 
kymi, anglosaskými, uherskými, arabskými a českými, v D~bici, východně od 
Tarn?vva, zcela, podo~ného složení. (v ~bou jsou ještě mince Vratislava II.) 
a z Pmczova, zapadne od Krakova, Jehoz obsah blíže neznám, ale v nemž byly 
české mince 1 O. a 11. století, 59 ) několik málo nálezů dirhemů v okolí Přemyšlu 
a Kolomyje, snad i uvedené výskyty arabských peněz a jejich zlomků v okolí 
Mladé Boleslavě a Litoměřic a konečně nález uherských, českých a morav
ských mincí 11. století na tehdejší půdě uherské, severozápadně od Košic 
jediný nález uherský s cizími ražbami té doby, pokud vím.60) Nález v Zavadě 
Lanck~roňs~é v okrese ratibořském, skládající se ze samých ozdob, stojí podle 
R. Jakimow1cze osamoceně mezijihopolskými nálezy. Ale co to je oproti prou-
du nálezů, směřujících od Černého a Kaspického moře k moři Baltickému a na 
cestách k němu od českých hranic na sever! Věc je tak nápadná, že neušla ani 

58a) ~rv. Dějiny SSSR I, str. 87 n; A. Florovskij, Čechi i vostočnye Slavjane, Práce 
slovanskeho ústavu v Praze, sv. XIII, I935, str. 11 n. 

v ••) Přidržuji se údajů M. Gumowského, 1. c., na příslušných místech, jak se zdá, ne~ 
presných. 

00
) L. Huszar, 1. c., str. 20 n. a mapka. 
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pozornosti polských badatelů, z nichž T. Kowalski a R. Jakimowicz se pro ne
dostatek nálezů v jižním Polsku té povahy, s jakými se setkáváme v Polsku 
středním a severním a v Rusku, uchýlili k vysvětlení, že tu jde o dvojí způsob 
obchodová:qí, na severu cestou peněžní, na jihu výměnou zboží. 61) Vzpomeňme, 
že se podobně zdůvodňovalo i oslabení oběhu arabských mincí v Rusku a 
v ostatní oblasti sekaného stříbra. Je to tedy jerÍ hypothesa ne příliš podobná 
pravdě. Proto zůstává otázka otevřena. 

Viděli jsme, že Ibrahim ibn Jakub vyzdvihuje význam Prahy jako důleži
tého obchodního střediska, z něhož se vyvážejí otroci, cín a kožešiny, a že velebí 
bohatství Čech v zemědělských produktech, jejichž lacinosti se obdivuje. Při
dejme ještě jeho zmínku o tom, že se v Praze vyrábějí sedla, uzdy a štíty, ,,jak 
se užívají v těch krajích", že tu byly tedy řemeslnické dílny, které pracovaly 
nepochybně také pro vývoz. A dále Ibrahim vypravuje, že se v Čechách zhoto
vují lehké šátečky na způsob sítěk, jejichž cena je 10 šátečků za jeden kirat. 
,,Jimi obchodují a prodávají mezi sebou ... a za·ně se kupuje pšenice, mouka, 
koně, zlato a stříbro a všeliké předměty." O dosud nevyjasněném a někdy ne
pochopeném problému placení šátečky pojednal bych rád na jiném místě. 
Zde nás zajímá jejich funkce ve vnitřních obchodních styéích a tyto styky samé. 
Zpráva španělského pozorovatele, tak ho snad smíme nazvat, by svědčila, že 
v době, kdy byl v Čechách, tedy v roce 965 nebo 966, neužívalo se v domácích 
,obchodních stycích, což je velmi důležité, značně vyvinutých, mincí, nýbrž 
šátečků anebo, smíme asi doplnit, převážnou měrou těchto platidel. V posledních 
desetiletích 1 O. a v první polovině 11. století - ovšem, i později - když šátečky 
už neobíhaly, byly jistě poměry jiné. Nevyměňovalo se tedy v domácím obcho
dě, alespoň v Praze, zboží za zboží, což je znakem naturálního hospodářství, 
nýbrž se užívalo platidel, ať už jimi byly šátečky nebo mince. Klade se nyní 
otázka, ne snadno zodpověditelná, komu náležely domácí poklady mincí, 
zejména také ty, v nichž byl cizích peněz jen nepatrný počet anebo které se 
skládaly jen z mincí domácích. 

4 

Dříve však než se pokusíme o odpověď, povězme, co vyplývá z předcho
zích našich úvah a výkladů pro poznání obchodní i celkové hospodářské situace 
Čech v 10. a 11. století. Z toho pak lze vyvodit i některé závěry, týkající se 
organisace české společnosti a jejích změn přibližně v polovině 11. století, 
v době počínající feudální roztříštěnosti. 

Z našich nálezů zahraničních i domácích je jasně vidět, v souhlase s celko
vým obsahem zprávy Ibrahima ibn Jakuba, že Čechy, země bohatá, nebyly 

61) R. J akimowicz, I. c., str. 449 n. Srovnávání autorovo českého peněžního oběhu 
s poměry na vlastním území tehdejší německé říše je nepřesné a nesprávné .. 

jen oblastí, jíž procházel a z níž kořistil obchod bavorsko-baltský, nýbrž 
střédiskem, křižovatkou obchodního podnikání země, v níž se prováděla směna 
zboží, a východiskem obchodu na sever a západ, když zatím o cestách na vý
chod pro malý počet nálezů mincí nic určitého říci nedoved~me. A že zvlášť 
na místě, na němž se pod pražským hradem sbíhaly a kde se protínaly cesty, 
vedoucí od pohraničních hor, vzniklo veliké mezinárodní tržiště, kde se konaly, 
abych tak řekl, veletrhy s výměnou zboží, zprostředkovanou mincemi, které 
byly směnným prostředkem, měřítkem cen a uchon.telem hodnot, skutečnými 
penězi určité váhy a jakosti, jak ukázalo podrobné zkoumání některých skupin 
denárů nálezu staroboleslavského, v němž ražby Boleslava II. z posledních dvou 
desetiletí 10. století vykazovaly i jednotlivě podivuhodně stejnou váhu a ja
kost,62) což je znakem velmi pokročilého peněžního vývoje. Dosvědčuje to 
i veliké množství obíhajících mincí. Byly také domácí obchodní styky, jak vy
pravuje Ibrahim, zprostředkované nejdříve šátečky, potom mincemi, jak 
ukazují některé z domácích nálezů, z nichž nejstarší, novodvorský, je z let asi 
975~980. 

Je otázka, lze-li podle polohy nalezišť mincí stanovit směry obchodních 
cest uvnitř země. Naše nálezy nezanechaly zvlášť zřetelných stop, ukazujících 
cesty a směry obchodování. Hromadí se jen podle Vltavy a Labe od Prahy 
až asi k Litoměřicům a v severovýchodní části Čech mezi Jizerou a Labem, 
kde jsou ovšem z největší části pozůstatky obchodu, směřujícího z Čech ná
chodským průsmykem do Kladska a k řece Odře. Nelze také většinou pozorovat 
takovou spojitost s funkcí hradišť, jakou mohl konstatovat H. Salmo ve Finsku 
v uvedené práci. 63) Nálezy jsou prostě roztroušeny po vší obydlené zemi, aniž 
vidíme, s výjimkou severo-západníjejí části a podle toků Labe a Vltavy, nějaké 
jejich soustavnější uspořádání. 

Jako předměty zahraničního obchodu jmenuje arabský cestovatel otroky, 
cín a kožešiny. Snad jimi byly i výrobky sedlářského a zbrojařského řemesla. 
Víme také o koních. Za předměty domácích styků' lze pokládat zemědělské 
plodiny a výrobky, ale i koně, zlato, stříbro a „všelijaké věci", dovážené do 
Čech zahraničním obchodem. Praha byla jedním z největších středisek otro
kářského obchodu, jehož živé zboží bylo pak dále dodáváno na západ, kde 
kvetla jiná střediska, Řezno a V crdun, a odtud do Španělska a severní Afriky 
a nepochybně i na výcho<;l. Ještě Břetislav I. prodával po dobytí Moravy 
otroky do Uher a svatováclavské a svatovojtěšské legendy vypravují o prodeji 

62) Němečtí numismatikové, zvlášť W. Ha vernick a W. J esse, dokazují, že všude v Ně
mecku až do počátku 12. století nezáleželo na váze jednotlivých mincí, které byly při obchodě 
odvažovány jako všechno sekané stříbro, a že nikde nelze mluvit o mincovním čísle, t. j. o urči

. tém poměru váhy a jakosti. V této věci tedy by byly Čechy Německo daleko předběhly, 
alespoň v době největšího obchodního rozkvětu. Srov. G. Skalský, Nález staroboleslavský, 
str. 48. Ale Ha v ernick, I. c., str. 14 n. uvádí sám několik závažných výjimek zpravidla jím 
stanoveného. · 

63) R. Turek, I. c., str. 3. 
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otroků v Čechách. V Praze se uzavíraly jistě obchody i pro daleké země. Ne
pochybně byli v Čechách otroci také kupováni pro domácí potřebu k práci ze
mědělské a řemeslné. V jakém množství, nedovedeme říci. J. Šusta jistě význam 
otroctví v Čechách v 11. a 12. století přecenil. H) 

Nálezy cizích peněz v některé zemi svědčí obyčejně o vývozu, protože 
c1z1 obchodníci zde nakupovali, zanechávali zde tudíž svoje peníze, nálezy 
domácích mincí pak o dovozu, poněvadž tu obchodník prodával a přijímal 
domácí peníze. Anebo jsou domácí peníze pozůstatky domácích obchodních 
styků, jako bezpochyby některé v naší zemi objevené nálezy s českými mincemi. 
Sotva však chybíme, budeme-li většinu našich, zejména velikých nálezů, ať 
již jen s českými nebo s penězi převahou českými pokládat za nahromaděné 
jmění, získané z obchodu. 

Veliká převaha dovozu nad vývozem by překvapovala v zemi tak po
žehnané dary přírody,jakji chválí Ibrahim ibn Jakub. Ale nesmíme zapomínat 
na veliké rozměry otrokářského obchodu, v němž Čechy měly úlohu zprostřed
kovatelskou, z níž těžily. Cizí obchodníci, nejvíce židé, lidské zboží sem při
vedené zde nabízeli a prodávali, těžko říci, zda jiným cizincům nebo i obchod
níkům domácím, od nichž dostávali české peníze. Z tohoto obchodu měl pa
novník ražbou peněz veliký zisk. Zmínili jsme se už o tom, že je na české po
měry peněžní třeba klást zvláštní měřítko, jak svědčí pravidelný metrologický 
vývoj našeho mincovnictví, zjištěný alespoň v posledních asi dvaceti letech 
10. věku, z kteréžto doby je několik velikých a zvlášť pozoruhodných nálezu 
Jomácích mincí. Ze stříbra dodaného těmi, kdož peníze potřebovali, byly 
knížecími mincovnami vydávány denáry poněkud lehčí váhy a jakosti, z čehož 
vzešel panovníkovi značný užitek. Proto také český kníže prosazoval požada
vek, aby se v Čechách platilo jen jeho penězi, nikoliv cizími. Zákaz oběhu ne
raženého stříbra a cizích peněz, snižování váhy a jakosti a potom i pravidelné 
občasné obnovování mincí, totiž výměna starších, obyčejně lepších, za nově 
vydané, obyčejně horší, jšou ovšem praktiky, které teprve později vstupují do 
plného světla poznání. Ale peněžní oběh český nelze v souvislosti s obchodními 
styky jinak vysvětlit, nežli že český kníže již v této době zakazoval oběh cizích 
peněz a že těžil z mincovního regálu, ovšem způsobem pro hospodářství únos
ným. Ostatně vylučovali již karolinští panovníci v Německu cizí mince ze 
svého území. Bylo nutno vyměnit je za peníze jimi ražené. 

Čechy byly, jak pověděno, bohatou zemí a v 10. i 11. století mocným stá
tem. Panovník, jeho dvůr a družina, vůbec privilegovaná třída nahromadila 
ve svých rukou veliký movitý i nemovitý majetek. Na dvoře a ve vyšších vrstvách 
obyvatelstva projevovala se proto jistě potřeba přepychového zboží, jemných 
rouch, ozdob, orientálního koření a podobných velmi drahých produktů, je
jichž dovoz zprostředkovali cizí kupci. Za ně dostávali ovšem domácí peníze, 

H) Otroctví a velkostatek v Čechách, ČČH V, 1899, str. 34 a 86 n. 
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které ukrývali v čas nejistoty a nebezpečí, jehož bylo jistě dost. Také tím se 
vys;ětlují nálezy domácích peněz. Arabský cestovatel 10. století Tartuši, jejž 
T. Kowalski identifikoval s naším Ibrahimem ibn Jakubem, vypravuje, že 
v Mohuči viděl orientální koření, tkaniny a jiné přepychové zboží a samanidské 
peníze. 

Tím je částečně zodpověděna otázka, kdo byli majetníky pokladů uschova
ných do české půdy. Byli to jistě cizí, ale i čeští kupci. Ale nemuseli to být jen 
kupci. Poklady lze také pokládat za majetek bohatých lidí domácích, českých 
feudálů, kteří měli na obchodě, zejména s otroky, přímou nebo nepřímou 
účast,65) jako ji měl bezpochyby sám český kníže. Jeho družiníci, velmoži, 
smíme-li říci šlechta, opírala se jistě v té době především o veliký pozemkový 
majetek, obhospodařovaný otroky a lidmi závislými. Ale nebyl to asi jediný 
zdroj jejího bohatství. V této přechodné době měla česká společnost ještě ně
které zvláštní rysy, které ji částečně spojují s dobou předchozí. Jiným pramenem 
bohatství šlechty byl obchod.66) Jako v Rusku byla to nejen třída vládnoucí 
velikým majetkem nemovitým, pozemkovým, ale i movitým, získaným hlavně 
z obchodní činnosti, jak svědčí domácí poklady, z nichž některé, myslím tu 
zvlášť na nález žatecký, představují veliká jmění, ať patřila bohatým lidem 
domácím nebo cizím kupcům, získaná prodejem nebo koupí, která mohla pra
menit jen v této nejvyšší vrstvě obyvatelstva. Roztroušenost nálezů, objeve
ných někdy v blízkosti hradišť a na cestách k nim nebo od nich, by tento náš 
výklad spíše podporovala nežli mu odporovala. 

Souvisí to. též s okolností, že tenkrát nevládlo jen hospodářství spotřební, 
ale z velké míry také směnné. V těch dvou asi stoletích, přibližně od r. 850 až 
1050, jakoby do naturálních poměrů východní Evropy a do Čech vtrhlo 
hospodářství směnné v souvislosti s velikým mezinárodním obchodem odehráva
jícím se v oblastech východních a severních. Snad není přílišnou nadsázkou, 
mluvím-li do jisté míry i o státním hospodářství peněžním, praví-li Ibrahim 
ibn Jakub67 ) o Polsku, že Měšek má stráž 3000 skvěle vyzbrojených mužů, 
jimž platí penězi z tributu, pozůstávajícího z odváženého stříbra, čili z t. zv. 

65) R. Turek, České hradištní nálezy, datované mincemi, Slavia antiqua I, 1948, str. 
485 a 521 n.,uvádí nález staroboleslavský a druhý poděbradský, v nichž bylo mnoho mincí 
slavníkovských, v souvislost s pádem Libice. Mohly tedy být majetkem kupce, který prchal 
z Libice, anebo některého slavníkovského velmože, který musel z Libice uniknout. Vadí tu 
ovšem v staroboleslavském nálezu překvapující počet denárů kněžny Emy z mělnické min
covny, když Stará Boleslav leží mezi Libicí a Mělníkem a majetník pokladu zřejmě prchal 
z Libice na západ a severozápad._ - V uvedeném díle Dějiny SSSR I, str. 68 a 72 se praví, 
že se v Rusku obchodu účastnily v té době nejvyšší vrstvy společnosti. ,,Kníže, jeho příbuzní, 
starší družina, obklopující knížete a místní bojarstvo s kupectvem tvořili, jak dosvědčují 
prameny z X. století, hierarchii skupin nejbohatších a politicky nejvlivnějších vrstev· spo
lečnosti ... " Je tu podivuhodná shoda s poměry v Čechách. 

86) Na význam obchodu v té době upozornil F. Graus, O vzniku feudalismu v českých 
zemích, Český lid, ročník 6, č. 11-12, str. 282 n. 

67) T. Kowalski, I. c., str. 147. 
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stříbra sekaného, jež bylo platidlem těchto krajů ( Tributa ab eo exacta ponderibus 
mercatoriis [constant]. Haec eius viris stipendia [sunt]). 

Viděli jsme, že rozkvět rozsáhlého mezinárodního obchodu v severní 
Evropě, neseného a syceného sekaným stříbrem, končil v polovině 11. století, 
v jehož posledních desetiletích pak dohasínal. Veliká obchodní, slávou a pověst
mi opředená tržiště na březích a ostrovech Baltického moř;t zanikala jedno po 
druhém. S tím souhlasí i peněžní poměry v Čechách, kde právě kolem r. 1050 
byly zakopány dva poslední veliké nálezy, provázené i sekaným stříbrem a 
s poněkud větším počtem cizích mincí, jak se s nimi setkáváme především na 
severních trzích, nález v Kanálské zahradě a v Želčanech. Následkem pokroči
lých peněžních poměrů nastává údobí teritoriálně omezeného oběhu v Cechách 
poněkud dříve než jinde. Peníze pak platí s výjimkou některých mincí obchod
ních jen tam, kde byly raženy. Tato změna se jeví v peněžním oběhu českém: 
v posledních letech vlády Břetislava I. velmi výrazně změnou vnějšku denárů, 
jejichž průměr klesá z přibližně 20 na 16 mm (tab. I, č. 15), a vnitřním uspořádá
ním mincovnictví, jehož základní váhová jednotka, karolinská libra o 408 g, 
z níž bylo raženo 240 kusů, je vystřídána daleko lehčí hřivnou o přibližně 
210 g, z níž se pravěpodobně vybíjelo jen asi 200 denárů.68 ) Břetislav 1. byl 
z prvních evropských panovníků, jistě první ve střední Evropě, který přistoupil 
k této základní změně v mincovnictví. Ukázal jsem, 69 ) že to bylo příznakem 
hlubších změn v životě hospodářském a sociálním. Teď teprve se rozvíjela 
intensivnějším obděláváním půdy veliká hospodářství. Šlechta, jejíž hospodář
skou základnou byl pozemkový majetek a jež do té doby bohatla i obchodem, 
se soustřeďuje na využití půdy. Potřeba pracovních sil na jejich ekonomiích 
uvádí drobné, svobodné zemědělce v závislost, otroky povyšuje naopak na lidi 
povinné vrchnosti dávkami a prací, exportní a expansivní zájmy státu ustupují 
vnitřní činnosti zemědělské i řemeslné. Toto vše zrychluje plnou feudalisaci 
české společnosti, pro jejíž vývoj je polovina 11. století dobou významnou. 

Bylo pověděno, že při řešení otázky, kdy u nás vzniká a ustaluje se 
feudální zřízení, musí archeologie, jíž tu připadla hlavní úloha, použít i vý
sledků disciplin jiných, jako na př. jazykovědy, národopisu, historie, anthropo
logie a podobně.7°) Je vidět, že také numismatické bádání pomocí svých pro
středků, nejednou dosud přehlížených, má při tom význam a úkol nemalý. 

88) G. Skalský, K dějinám mincovnictví českého a moravského do počátku 13. století, 
Č~s. Mat. Mor. 1924, str. 1 n. a Mincovní reforma Václava II., ČČH, 1934, str. 12 n.; 
P. Radoměrský, Peníze Kosmova věku, NČČsl XXI, 1952, str. 45 n. 

69) Viz pozn. předcházející. 
76) J. Bohm, K otázce vzniku feudalismu v českých zemích, Český lid, ročník 6, č. 7-8. 
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UKAZOVATEL K TAB. Č. I. 

č. 1. Denár Boleslava I. s mečem podle anglosaského vzoru z první poloviny 10. stol. 
J. Smolík, Denáry Boleslava I., Boleslava II., Boleslava III. a Vladivoje, tab. I, č. 1. 

č. 2. Denár téhož s šípem podle anglosaského vzoru z téže doby. J. Smolík, 1. c., tab. I, 

č. 21. 

č. 3. Denár téhož s širokou rukou Prozřetelnosti podle anglosaského vzoru z téže doby. 
J. Smolík, l. c., tab. II, č. 33 var. 

č. 4. Denár téhož bavorského typu. J. Smolík, 1. c., tab. II, č. 47. 

č. 5. Denár Boleslava II. byzantisujícího typu. J. Smolík, 1. c., tab. III, č. 72. 

č. 6. Denár téhož, anglosaského (ethelredského) typu. J. Smolík, 1. c., tab. IV, č. 81 var. 

č. 7. Denár Slavníkovce Soběslava (981-995) anglosaského (ethelredského) typu. 
J. Smolík, 1. c., tab. VIII, č. 184 var. 

č. 8. Denár téhož, zvláštního typu s orientálním motivem ptáka, ohlížejícího se zpět. 
G. Skalský, Nález českých denárů z konce X. stol. ve Staré Boleslavi, tab. III, č. 33. 

č. 9. Denár téhož, zvláštního typu s orientálním motivem pelikána, sytícího. vlastní 
krví svá mláďata (symbolu Krista). Skalský, 1. c., str. 62, obr. č. 8. 

č. 10. Denár téhož z libické mincovny; na rubu obraz chrámu podle vzoru soudobých 
feniků saských. G. Skalský, 1. c., str. 64, obr. č. 11. 

č. 11. Denár knížete Jaromíra bavorského typu se jménem anglosaského krále Ethel
reda II. na rubu. E. Fiala, České denáry, tab. IV, č. 2 var. 

č. 12. Denár téhož s poprsím Krista na rubu podle vzoru byzantských mincí. E. Fiala, 
1. c., tab. VI, č. 23 var. 

č. 13. Denár knížete Oldřicha s poprsím Krista na rubu podle způsobu byzantských 
mincí. E. Fiala, 1. c., tab. VII, č. 1. 

č. 14. Denár Břetislava I. z 1. 1038-1039, ražený pro Polsko, se jménem Všeborovým 
a dvojitým nitkovým křížem na rubu podle způsobu mincí anglosaských a nordických. 
E. Fiala, 1. c., tab. VIII, č. 7. var. 

č. 15. Denár téhož menšího střížku, ražený v posledních letech jeho vlády. E. Fiala, 
1. c., tab. VIII, č. 9. 
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FRANTIŠEK CACH 

PRISPEVEK K TECHNICE RAZBY CESKYCH DEN ARU 

(Tab. II) 

Není pouhou náhodou, že otázce nejstarších českých mincí bylo věnováno již 
tolik studií a polemik. Bylo snahou využít všech prostředk.ů~ ab~ byl osvětle_n 
nejen problém první české mince vůbec, ale aby byla vyresena 1 chronologie 
jednotlivých typů našich nejstarších denárů z doby Boleslavů. Jsou to především 
šťastně objevené, odborně prostudované a popsané nálezy mincí, jež krok za 
krokem přinášejí poznání skutečného stavu věci, neboť pečlivým zkoumáním 
jednotlivých nálezových kusů po vnitřní i vnější stránce, jakož i logickými zá
věry z různého seskupeníjednotlivých typů mincí v nálezech obsažených, tvoří
me si pozvolna představu o posloupnosti těchto ražeb a o jejich přibližném 
vročení. Samotné opisy mincí nepodávají zde mnohdy žádoucího vysvětlení, 
neboť čtyři Boleslavové, kteří se u nás vystřídali postupně ve vládě, neuváděli 
na minci pořadového přídomku u svého jména. 

Bylo proto vodítkem zkoumání jakosti a váhy mince, ovšem za p~edpo
kladu že tyto hodnoty se zásadně nikdy náhle neměnily, byla sledována 1kono
grafic~á souvislost jednotlivých typů a bylo přihlíženo k fabrice mince, jíž 
jsou přisuzovány určité regionální i dobové charakteristické zn~ky. • , 

Je nutno přiznat, že ne vždy všechny tyto metody vedly k Jednoznacnym 
výsledkům, ač se často v hrubých rysech shodují, a nezbývá, než hle~at d,al~í 
cesty. A tu se naskýtá nová možnost, již míním sledovat v tomto poJednam. 
Jde O zevrubné zkoumání a kritické srovnání mincí téhož typu, vzniklých 
z týchž razidel a jdeme-li ještě dále, mincí, jichž razidla byla zhotovena týmiž 
punci. Je obecně známo, že razidla_ našich. nejstarších d~~á:ů byla zhotovo: 
vána téměř výhradně puncováním, Jak můzeme snadno ZJ1st1t rozborem tvaru 
jednotlivých písmen opisů i kresby obrazů1 ). Vycházíme-li z této skutečnosti, 

1) Tento způsob je prastarý a nebyl jen praktikou mincovní. _Již ~ávn? ve s~arověk_u 
se jej užívalo k výrobě šperků i j_iných uměleckých předmětů. V souv1S!ost1 s mmcovm techn~
k~:m máme doklady o pozoruhodné dokonalosti při puncování celých obrazů hlavy panovm
kovy, jež byly vyráženy do razidla jedním puncem, jak to vidíme na př. na některých mmcích 
římského císařství. Výhoda spočívala tehdy v tom, že jediným puncem, jehož zhotovení 
a uměleckému provedení byla věnována největší péče, mohl být vyražen obraz do několika 
razidel, jichž pak bylo použito k současné ražbě téhož typu více páry razidel současně: Pokud 
jde O opisy mincí, případně o někter~ podro~nosti kre~by ob~azu, rr_iohly ,být doplne~yv bu~ 
dalšími jednoduchými punci, nebo přlmo ryt1m do razidla. T1m vzmkly vice nebo men~ na
padné odchylky mezi jednotlivými razidly a mluvíme pak o variantá~h je~noho typu mmc_e: 
V otázce, zda byly opisy císařských římských mincí skutečně puncovany c1 ryty, se badatele: 
rozcházejí. 
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namane se otázka, proč vlastně byla razidla těchto mincí puncována. Buď to 
byla metoda odůvodněná ryze prakticky v případě, že šlo o zhotovování více 
pár~ razidel najednou, aby jimi mohlo být raženo současně, nebo to byla prostě 
praktika převzatá z cizích vzorů a v té době obecně užívaná. Není bez důleži
tosti., zda tomu bylo tak či onak, neboť první případ poskytuje obraz široce 
založené činnosti mincovny, svědčící o její intensivní produkci, zatím co ve 
druhém případě jde o poměry daleko skrovnější a jednodušší. 

Studijním materiálem k řešení těchto otázek mohou být opět nálezy mincí, 
a to zejména ona část nálezu, kterou nazýváme kmenem, tedy skupiny mincí 
téhož typu, zastoupeného v nálezu větším počtem kusů. Věnujme s tohoto hle
diska pozornost nálezu choustnickému, odkrytému v roce 1923 a obsahujícímu 
české denáry z doby panování Boleslava I., Boleslava II. a Jaromíra, mimo 
zcela nepatrnou příměs ďénárů bavorských. Choustnický nález volím z toho 
důvodu, že přinesl právě několik zajímavých skupin typů, vesměs mincí vý
borně zachovalých, vhodných ke studiu i nejmenších podrobností ražební 
techniky. V neposlední řadě však i proto, že mi byl nejsnáze dostupným jednak 
v originálech mincí, jednak v sádrových odlitcích. Abych nekomplikoval jiným 
číslováním své odvolávky k jednotlivým kusům, ponechávám a cituji nadále 
přímo lísla, jak jsou uvedena v původním popisu tohoto nálezu, zpracovaném 
Karlem Chaurou.2) 

Všimněme si především skupiny denárů č. 3, 4, 7, 5 a 6. (viz tab. II). 
Již na první pohled vidíme, že rubní strany všech pěti kusů pocházejí z téhož 
razidla, zatím co líce jsou raženy pěti různými razidly. Vzhledem ke společ
nému rubnímu razidlu jde nadjakoukoliv pochybnost o ražby časově těsně na 
sebe navazující. S výjimkou mince č. 3, jejíž koncepce líce je poněkud odchylná 
od ostatních čtyř, mohli bychom soudit, že jde o jednu ražební emisi, při níž 
bylo použito více párů razidel a razidla do párů různě kombinována. Tuto 
možnost nutno v daném případě vyloučit vzhledem k tomu, že u celé této sku
piny, zastoupené v popsané části nálezu 63 kusy, máme jen jediné a žádné jiné 
rubní razidlo, zatím co na líci nalézáme pět variant. Tuto skutečnost můžeme 
vysvětlit pouze postupnou ražbou jediným párem razidel, přičemž pouze lícní 
razidlo bylo zaměňováno '1ždy razidlem novým. Ovšemže, i důvody k této 
změně mohly být různé; buď se jedno z razidel - v našem případě lícní -
mimořádně oproti druhému opotřebovávalo nebo předčasně zničilo, anebo 
bylo úmyslně zaměňováno z důvodů jiných. K řešení těchto otázek může PC?
sloužit chronologické seřazení těchto ražeb a toto seřazení je skutečně možné. 
Můžeme totiž velmi pěkně sledovat postupně opotřebení rubního razidla, tedy 
jeho stárnutí, podle něhož lze stanovit časový sled lícních razidel. 

2) K. Chaura, Poklad z Choustníku, Numismatické zprávy roč. 1938, str. 86. Je třeba 
poznamenat, že popsaná část tohoto nálezu představuje zhruba jen polovinu všech mincí, 
jež zde byly objeveny, druhá polovina byla ještě před řádným zajištěním nálezu zašantročena 
tehdejším majitelem pozemku do ciziny, neznámo kam. 
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Stopy opotřebování našeho rubního razidla se jeví především v místech, 
kde jednotlivá písmena k sobě těsně doléhají nebo kde přiléhají k vnějšímu 
kruhu mince. V těchto úžinách se totiž kov razidla nejsnáze porušuje a otlačuje, 
nebo dokonce odprýskne. Další známkou stárnutí razidla je povšechné změk
čování původně ostrých hran, písmo i kresba ztrácí na přesnosti a stává se 
zdánlivě širším. V neposlední řadě můžeme sledovat přibývající trhlinky nebo 
stopy vyrezavění i na základní ploše razidla. 3 ) Uvedu dále jednotlivé varianty 
naší skupiny v chronologickém pořadí, v němž se nám podle těchto kriterií jeví. 

U mince č. 3 je razidlo rubu bezvadné a nejčistší, u č. 4 se objevuje od
prýsknutí mezi křížkem lomenice a vnějším kruhem, jinak je rovněž čisté. 
U č. 7 vidíme další odprýsknutí mezi písmenem P a kruhem, přičemž samotná 
základní plocha má již hrubší povrch, u č. 5 se projevuje další opotřebování 
změknutím obrysů písma a jeho mírným rozšířerl'ím, takže písmeno I a V 
přiléhá téměř ke kruhu, povrch razidla je ještě více zhrublý a u č. 6 je povrch 
razidla téměř celý porušen. 

Sledujme nyní, jak této chronologii odpovídá pět variant lícního razidla. 
U č. 3 je nápadným především stejné provedení vnitřního i vnějšího kruhu na 
líci,jako na rubu mince, a to týmž perlovým puncem (drobná kulička). Dalším 
podrobným zkoumáním zjistíme, že k vytvoření písmene X, dále patek písmen 
a k zakončení ramen kříže v obrazovém poli na líci bylo použito téhož klíno
vého punce, z něhož byl sestaven na rubu křížek lomenice, křížek na začátku 
opisu i patky písmen. O identitě tohoto klínového punce svědčí jeho poněkud 
nepravidelný tvar. Další shodu lze zjistit pečlivým proměřením podkovovitého 
(rohlíčkového) punce, jehož bylo použito jak na líci v písmeně D, tak i na rubu 
u písmen P, G a C. 

Z uvedených okolností můžeme soudit, že obě razidla, lícní i ruhní, byla 
zhotovena současně a že tedy mince č. 3 je prototypem této skupiny.4) 

Na líci mince č. 4 vidíme změnu především v obrazovém poli, kde v pra
vém horním úhlu kříže je kulička nahražena malým křížkem. Tento křížek, 
jakož i písmeno X v opisu i patky písmen jsou provedeny týmž puncem, jehož 
bylo použito u mince č. 3. Právě tak i písmeno D se zdá být vyraženo týmž 
puncem jako na minci dřívější. Průměry vnitřního i vnějšího kruhu jsou shodné 
s dřívějšími. Avšak na rozdíl od nich, sestávají zde z ostrých perlí (příčné čár-
kování). · 

Jinak je tomu již s mincí č. 7, jejíž lícní razidlo nemá s dřívějšími žádné 
podobné souvislosti. Trámcové (přímé) i klínové puqce jsou zde. podstatně 
robustnější, písmeno O je značně většího průměru, takže celý opis dopadl 

3
) V některých případech, nikoliv však u citovaných zde mincí, spatřujemé i stopy po 

pozdějších opravách razidla, provedené buď přepuncováním nebo rytím. 
') Používám zde úmyslně výrazu skupina, neboť naše pozorování a vývody z nich ply

noucí pozměňují poněkud - aspoň v tomto úseku doby - význam pojmu typu a varianty 
mince. 

46 

hřmotněji. Proto také byl patrně zmenšen průměr vnitřního kruhu, takže obra
zové pole je menší a nejspíše pro nedostatek místa v úhlu kříže byl malý křížek 
zhotoven rytím, nikoliv puncováním. Tentokrát je křížek umístěn v pravém 
dolním úhlu. 

Zde navazuje razidlo č. 5, jehož vnitřní kruh je nápadně malého průměru. 
Tvary jednotlivých punců i jejich skladba jsou opět odlišné od předešlých, 
celkové provedení razidla ukazuje na ryéhlou a poměrně nedbalou práci. Opis 
je zkrácen natolik, že uvádí jen jméno panovníkovo bez označení DVX. Křížek 
je zde umístěn v pravém horním úhlu, opět vypuncovaný jediným malým klíno
vým puncem,jehož je použito i k vodorovným dříkům v písmeně E. Písmeno O 
je rovněž menšího průměru než při č. 7 a písmeno L je zde zásadně psáno 
obráceně ('I). 

Konečně líc mince č. 6 ukazuje opět jinou práci s punci. Je zde použito 
zvláště protáhlého klínového punce v podobě ostrého trnu, z něhož je složen 
malý křížek - tentokrát v levém dolním úhlu umístěný - a jenž tvoří i vodo
rovné dříky písmene Z. Písmeno L je opět postaveno obráceně. Písmeno O 
se zdá být provedeno týmž puncem Jako na minci č. 5. Celek působí opět do
jmem úpadkové práce a právě tímto charakterem, jakož i stejným způsobem 
puncování vnitřního kruhu, je příbuzný s razidlem předešlým. 

Pokusme se nyní o závěr z pozorování této skupiny. Zjišťujeme, že lícní 
razidla mincí č. 3 a č. 4 byla zhotovena patrně týmž mistrem za použití týchž 
pun~ů. Neobyčejná zachovalost rubního razidla varianty č. 4 ukazuje, že 
varianty č. 3 bylo vyraženo jen několik málo kusů. Naproti tomu ostatní va
rianty skupiny vykazují na lícních razidlech jinou práci, a s jinými punci. Ná~ 
padná je i okolnost, že počínaje mincí č. 7 je rubní razidlo zřejmě porušeno 
rzí, což nasvědčuje určitému časovému intervalu. Je tedy pravděpodobné, že 
varianty č. 3 a 4 jsou mincemi jedné emise, zatím co ostatní mince vznikly emisí 
další, časově poněkud odlehlou. Záměna kuličky na líci mince č. 3 za malý 
křížek na minci č. 4 a další různé umístění tohoto křížku v obrazovém poli 
u ostatních variant zřejmě s emisemi nesouvisí. 

Jinou pozoruhodnou skupinou tohoto nálezu jsou mince č. 2, 8, 1 O, 9„ 
13 a 12 (viz tab. II). Prvních pět souvisí navzájem opět společným rubním 
razidlem a na jejich řadu navazuje č. 12, jež má s mincí č. 9 společné razidlo 
lícní strany. I u této skupiny lze dobře sledovat opotřebování rubního razidla 
postupně v pořadí, jak jsou zde tyto mince uvedeny. Pozorujme opět, jak se 
toto seřazení jeví na lícních razidlech. 

Řadu zahajuje číslo 2, které má v obrazovém poli kříž, v jehož úhlech je 
po jedné kuličce. Vnitřní i vnější kruhy tohoto razidla jsou perlové. Další 
číslo 8 přináší na líci obraz široké ruky s palcem do prava. Oba kruhy jsou 
z ostrých perlí a nápadná je i změna kruhového punce, jenž je zde menšího. 
průměru než u mince předešlé. Tyto okolnosti, zejména nápadná změna obrazu, 
nasvědčují dvěma různým emisím, avšak časově patrně blízkým, neboť sklad-
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ba punců je provedena touž rukou. Lícní razidla dalších variant č. 8, 10, 9 
a 13 jsou zřejmě stejné práce, byť by obraz ruky nač. 13 byl poněkud odlišný 
od ostatních, neboť je zde proveden ve štíhlejším tvaru a s kuličkou v dlani. 
Líc mince č. 12, jak bylo již uvedeno, je z téhož razidla jako .mince č. 9. 

Dochází zde zřejmě ke zdvojení emise, to jest, začíná se s ražbou dvěma 
páry razidel současně. Přitom p:ťvní pár razidel (mince č. 13) sestává z původ
ního razidla, k němuž je zhotoveno nové lícní razidlo s obrazem ruky s kuličkou 
v dlani; druhý pár (mince č. 12) tvoří lícní razidlo mince č. 9 a k rubní straně 
je použito razidla jiného, jež zasluhuje zvláštní pozornosti. Nejde totiž zřejmě 
o razidlo nově zhotovené, ale o razidlo denáru známého ze skupiny českých 
denárů bavorsko-švábského typu, skupiny, kterou jinak z choustnického ná
lezu neznáme. 5) 

Existenci této hybridní mince považuji za závažnou pro vročení oné své
rázné a vzácné skupiny mincí bavorsko-švábského typu, jež byla jednou přisu
zována vládě Boleslava I., 6) později opět označena jako první ražby Boleslava 
II.7) Na první pohled mohli bychom soudit, že mincí č. 12, vlastně její rubní 
stranou, zahajuje u nás tento bavorsko-švábský typ svoji řadu, tedy, žeje mladší 
našeho typu s rukou na líci, leč logickým závěrem dojdeme k jinému řešení. 
Především je zřejmé, že toto rubní razidlo je většího průměru než lícní razidlo 
našeho typu s rukou. 8) Dále opis, vyznačující jméno Boleslavovo, právě tak jako 
jeho jméno na líci mince, je jistě kombinací nevhodnou, zřejmě nouzovou. 
Konečně i štíhlý tvar písma, tak charakteristický posledním ražbám bavorsko
švábského typu (vzorem je denár se jménem Biagoty), svědčí pro tuto skupinu. 
Jsem proto přesvědčen, že toto razidlo nebylo zhotoveno do páru k našemu 
lícnímu razidlu s rukou, ale vidím v něm razidlo starší, patrně v mincovně opo
menuté a použité nyní při náhlé potřebě zvýšení kapacity mincovny, a to jen 
proto, že má obraz lomenice, tak jak to emise vyžadovala. 

Na mince č. 13 a 12 choustnického nálezu navazují dále dvě paralelní 
skupiny mincí, známé nám již z nálezů jiných. K minci č. 13 se připojuje sku
pina denárů v jejichž líci je ruka s kuličkou9) a ke skupině druhé, zahájené 
mincí č. 12, navazují ostatní denáry se širokou rukou.10) 

Od této doby jsou již emise pestřejší, jak dokazuje samotný choustnický 
nález skupinami mincí č. 17 až 29, č. 36 až 52 ač. 53 až 59. Jsou to rozsáhlé 

1
) Jde o denár z nálezu novodvorského, Pam. arch. tab. III-24; E. Fiala, Čes. denáry, 

tab. I-21; J. Smolík, Denary Bol. I. atd., tab. III-54. Ačkoliv se mi nepodařilo provést po
rovnání přímo s originálem této mince, jde nepochybně o uvedenou identitu, jak je zřejmo 
z charakteristického seskupení písmen a interpunkcí, patrného z citovaných vyobrazení. 

') J. Smolík, Denary Boleslava I, Boleslava II, Boleslava III a Vladivoje, Praha 1899. 
')V.Katz, O chronologii denárů Boleslava I a Boleslava II, Praha, 1935. 
8

) Při porovnávání velikostí mincí doporučuji k těmto účelům srovnávat průměry vněj
ších kruhů mincí, neboť průměr střížku často kolísá i u mincí jednoho a téhož typu. 

•) Katz, I. c., č. 37, 38 a 39. 
10) Týž, I. c., č. 28 a 29. 
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emise nebo řady emisí na sebe navazujících, kde každá ze skupin přináší od
r~žky velkého počtu razidel, místy dokonale zpracovaných, místy opět svědčí
cích o chvatné a ledabylé práci. V každém případě však jde již o ražbu široce 
založenou, kdy ·bylo jistě pracováno dvěma nebo i více páry razidel současně. 

Snažme se nyní vytěžit z uvedených poznatků a přispět k doplnění obrazu 
o ražebním postupu v tehdejší mincovně. Před každou ražbou bylo nejprve 
nutno zhotovit vhodný pár razidel. Byly to nepochybně železné kusy vykované 
do vhodného tvaru, nejspíše komolého kužele, přičemž na užším konci o průměru 
střížku mince byla vypracována razicí ploška. Relief této plochy byl zhotoven 
převážně puncovací technikou, jejíž princip je obecně známým. Pokud jde 
o punce samotné, byl každý punc vlastně sám o sobě jakýmsi jednoduchým 
razidlem a byl to nástroj, který musel vyhovovat různým podmínkám. Uváží
me-li, že na př. jediným klínovým puncem byly vyraženy všechny patky písmen 
lícního i rubního razidla, nebo, že dokonce jediným perlovým puncem byly 
vytvořeny celé vnitřní i vnější kruhy, byl to jistě nástroj neobyčejně tvrdý. Jeho 
celkový tvar musel být takový, aby bylo možno punc při práci, zejména při 
úderu, bezpečně v ruce držet, ale zároveň takový, aby se jeho razicí hrot dal 
na razidle správně umístit. Byl to tedy, pravděpodobně, železný roubík aspoň 
12 cm dlouhý, při razicím konci kuželovitě zakončený, přičemž hrot kužele 
byl naklepáváním, pilováním a ciselováním upraven do žádoucího tvaru ražby. 
Po této úpravě byl hrot zakalen. 

Vidíme, že to byl tedy nástroj poměrně pracně zhotovený a byl proto 
jistě pečlivě uchováván i opravován pro případné další upotřebení. 

Dříve než bylo razidlo puncováno, byly obraz i rozložení písma opisu lehce 
rytím předkresleny, jak můžeme na některých mincích dobře sledovat. U perlo
vých kruhů vidíme často tenkou rytou čáru, na níž jsou perly nasazeny. I u pís
men vidíme někdy přečnívající vlasové tahy, jež pocházejí od tohoto před
kreslování. Není ani jinak myslitelno, že by se bez takového předkreslení po
dařilo rozložit celý opis tak, jak vidíme na vzorných prvních ražbách emise. 
U dalších razidel, zejména u těch, jež mají stopy rychlé práce, bylo patrně 
někdy puncováno přímo a tu se často stalo, že opisy vyšly neúplné, nebo naopak 
místa zbylo a to bylo pak doplňováno libovolným písmenem nebo interpunkcí. 
Z některých mincí můžeme zase usuzovat, že byl opis sestavován podle před
lohy střídavě z jeho obou konců. Tak se někdy přihodilo, že i uprostřed opisu 
vznikla mezera, jež pak byla vyplněna podobným způsobem, anebo se opět 
nedostalo místa a písmeno uprostřed opisu chybí. 

Že byl při sestavování opisů dalších razidel mechanicky kopírován pře
dešlý vzor, toho pěkným dokladem je řada lícních razidel choustnického nálezu, 
denárů č. 53 až 62, na nichž soustavně je panovníkovo jméno psáno ve tvaru 
BOEZLA V, tedy s vynecháním písmena L. 

Tvoření obrazů i písma se řídilo určitými zvyklostmi, systém skladby 
.zůstává u prvních našich denárů v hrubých rysech týž, jen tu a tam se objevují 
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určitá originální řešení skladby písmen, zejména písmena Ba G, dosti nápadná. 
Podle takových charakteristických skladeb můžeme pak usuzovat na jednu 
ruku, tedy na časovou příbuznost ražeb. Patky písmen a zakončení jednotli
vých čar kresby byly prováděny zásadně punci klínového tvaru. Zcela výji
mečně v tomto směru je provedena skladba choustnického denáru č. 60 (viz 
tab. II), u něhož nebylo obvyklého klínovitého zakončení čar vůbec použito 
jak na líci, tak ani na rubu, takže písmo má zcela neobvyklý a nepěkný vzhled. 
Sotva však lze v tomto případě spatřovat nějaký pokus o nový způsob kresby, 
spíše jde o chvatnou a nedbalou ražbu, při níž třeba nebyl klínový punc vůbec 
po ruce. 

Podobnou zvláštností je denár č. 67 (viz tab. II), u něhož rovněž není 
použito klínového punce k zakončení čar; místo něho je použito punce perlo
vého. Zde spíše můžeme připustit pokus o nový způsob skladby, který se však 
neujal, neboť jej na jiných mincích již nikdy nespatřujeme. 

Po vypuncování celého razidla byl povrch razicí plošky urovnán a uhlazen, 
aby byl zbaven ostrého otřepu, který vzniká při okrajích kresby rozehnáním 
materiálu razidla v okolí vráženého punce. Bylo-li tohoto opatření opomenuto, 
jsou toho zřetelné stopy na ražené minci v podobě rýh při okraji kresby, jež 
vypadá jakoby propadlá do střížku mince. Příkladem toho je choustnický 
denár č. 34 (viz tab. II). Po této poslední úpravě razicí plochy bylo razidlo 
zakaleno, aby bylo dosaženo žádoucí tvrdosti a mohlo být přistoupeno k ražbě. 

Mělo se doposud zato, že spodní razidlo bylo jakýmsi ostře vykovaným 
hrotem při spodní základně zaraženo do pevné dřevěné podložky, na razicí 
plošku položen střížek, levicí přidrženo na něm vrchní razidlo a pravicí pak 
prm eden úder kladivem. 

S tímto názorem nelze dnes již bez výhrady souhlasit, neboť máme ne
pochybné -známky o tom, že vlastní ražba byla poněkud důmyslněji zařízena. 
Je totiž nápadné, že postavení líce oproti rubu téhož páru razidel je u všech 
vyražených mincí stále totéž. Často je to patrno již pohledem na jednu stranu 
mince na níž zřetelně proniká, pro tenkost střížku, i kresba druhé strany mince. 
Tato skutečnost nasvědčuje nezvratně tomu, že obě razidla byla proti sobě při 
ražbě mechanicky vedena. Nemůžeme rozhodnout, bylo-li toto vedení zařízeno 
v podobě razicích kleští, jež známe z vyobrazení z dob pozdějších, či bylo-li 
uspořádání jiné. Rovněž tak nelze lpět na tom, že byla ražba provedena ručním 
úderem kladiva, neboť v souvislosti s výše uvedeným zařízením mohlo být 
dosahováno rázu i jiným, jednoduchým sice, ale mechanickým zařízením. 
Poukazuji zde na to, že naše denáry, zejména ony nejstarší, ukazují velmi sytou 
ražbu, svědčící o silném rázu a že bylo raženo jen jedním úderem, tomu na
svědčuje poměrně velmi řídký výskyt dvojrázů na těchto mincích.U) 

--11) Fiala líčí v Českých denárech na str. 74 postup tak, že vrchní razidlo bylo mincířem 
drženo při ražbě levou rukou, takže při nesprávném postavení tohoto razidla vznikly ražby 
při jedné straně nedoražené, jichž - podle jeho rčení - bylo hodně v řadách našich nejstar-

50 

Poznali jsme již při studiu typických skupin choustnického nálezu, že na 
jednom rubním ~azidle vystřídalo se i několik razidel lícních a poznali jsme, že 
to nebylo vždy z důvodů nové emise. Bylo to tedy z důvodů rychlého opotře
bování lícního razidla, případně jeho náhlého zničení prasknutím nebo roz
tříštěním. Je jisté, že to bylo vrchní razidlo, jež trpělo přímým úderem více 
než razidlo spodní. Zdá se, že šlo vždy spíše o roztříštění než o pozvolné opotře
bení, neboť k výměně lícního razidla dochází příliš často, aniž vidíme na těchto 
razidlech nějaké nápadnf opotřebování, zatím co spodní razidlo je použí
váno do poslední možnosti. I tato okolnost mluví o neobyčejně silných úderech, 
jež by bylo lze sotva pouhou rukou docílit. 

Častější ražbou se razidlo znečišťovalo zbytky stříbra,jež na nich ulpívalo, 
a bylo nutno je občas čistit. Stopy takového čištění jsou na některých mincích 
dobře patrny, neboť drhnutí razidla, patrně ostrým pískem, zanechalo na něm 
souběžné vlasové rýhy a to nejen na základní razicí plošce, ale i v prohlubních 
kresby. 

Ražební kapacitu naší mincovny v 10. století nelze dobře stanovit; je 
sice možno odhadnout, kolik mincí bylo možno jedním párem razidel 
zhotovit, nevíme však, kolik jich skutečně bylo vyraženo dříve, než došlo k zá
měně razidla z jiných důvodů než technických. Jisto je, že v samých počátcích 
naší mince nebyla produkce ani zdaleka tak intensivní jako v posledních deseti
letích, vzhledem k počtu razidel, jak jsme právě seznali. 

Účelem této studie nebylo ani tak dobrat se nějakých konkretních čísel 
nebo dat, jako spíše podat jasnější povšechný obraz o ražební praktice naší 
nejstarší mincovny a vysvětlit, že její zařízení bylo v podstatě sice jednoduché, , 
ale nikoliv tak zcela primitivní, jak se doposud tradovalo. Nebylo konečně 
ani snahou plně využít, ale jen naznač.it novou cestu ke zkoumání nálezového 
materiálu po stránce ražební techniky a rozborem jednotlivých razidel. 

ších denárů. S tímto názorem nesouhlasím, neboť konstatuji naopak, že špatně vyražených 
našich denárů 1 O. století je poměrně málo. I tyto však vznikly většinou nestejnoměrným rozte
páním střižku, nikoliv špatným vedením razidla. 
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EMANUELA NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ 

NEZNÁME DROBNE MINCE KARLA IV. 
Nález mincí z České Skalice 1895 a z Emauz v Praze 1951 

(Tab. III a IV) 

Roku 1946 odevzdal v numismatickém oddělení Národního musea ředitel 
Jan Krtička, správce musea Boženy Němcové v České Skalici a dlouholetý 
spolupracovník Národního musea malý nález mincí k bližšímu určení. Soubor 
dostal darem ze starého nálezu, odkrytého v České Skalici r. 1895 při stavbě 
barevny na cestě k pivovaru, směrem k bývalému hradu. Při odkrytí nálezu 
byla prý část rozebrána. Zbytek - celkem 35 mincí - zůstal pohromadě a byl 
odevzdán řed. Krtičkovi. 

Mince nebyly neznámé.1 ) Nález obsahoval dva pražské groše Karla IV. 
(1346-1378) a 35 drobných jednostranných mincí, vlnitého profilu, zařazo
vaných dosud bez námitky i bez pochyb mezi české t. zv. malé brakteáty a tedy 
mezi ražby 13. století,2) třebaže se od hlavního typu obrazově liší, jak blíže 
ještě ukážeme. Bylo to složení nálezu, které od prvého pohledu budilo podiv. 
Sám majitel ihned vysvětloval, že dárce, původně i nálezce, zaručoval jako 
zcela bezpečnou skutečnost společnou provenienci všech zachovaných kusů. 
Byly před námi tedy poslední, nebo alespoň jedny z posledních brakteátů3) 
spolu s pražskými groši. Podle zkušeností ze složení nálezů měly to být první 
české groše Václava II. Tyto byly raženy v dostatečném množství v letech 
1300--13054) a snad i později.5) V letech 1310-1346 byly vydávány bohatě 
pražské groše se jménem Janovým. A teprve od r. 1346 můžeme číst jméno 
Karla IV. ve vnitřním opisovém pruhu českých grošů. Jak to tedy, že se dva 
z těchto peněz objevují ve spojení s malými brakteáty 13. století? Jak vysvětlíme 
naprostý nedostatek hrubé mince Václava II. nebo Jana v nálezu z České 
Skalice? Tento nález nebyl dochován bez porušení. Nebylo tedy možno vy
loučit,ze hrou zvláštní náhody nebyly z něho vybrány právě groše, navazující 
na brakteáty, třebaže překlenutí 46 let velmi hojné ražby grošů Václavem II. 
a Janem by tímto způsobem bylo násilné. 

1) Vědomě porušujeme obvyklý postup popisu a vědeckého využití nálezu a odsunujeme 
přesný popis na konec našich úvah. Proč tak činíme, vyplyne z hořejšího textu. 

t) E d. F i a 1 a, České denáry, Praha 1897, str. 348, č. 2366, tab. XXXII, č. 1 ; Kr. 
Turnwald, České a moravské denáry a brakteáty, Praha 1949, str. 123 a tab. XXXII, č. 1: 

•) K. Chaura jako výborný praktik je přiřkl ve své sbírce (dnes v Národním museu) 

Václavu II. 
') J. Smolík, Pražské groše a jejich díly, Praha 1894. Z bohaté další literatury viz 

G. Skalský, Mincovní reforma Václava II., ČČH 1934 a týž, Měnová politika Karla IV., 
NČČsl XIX, 1950, str. 37 sl. 

&) K. Castelin, České mincovnictví v letech 1305-1310, Num. listy II, 1947, str. 49 sl. 
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Vročení malého brakteátu s obrazem českého lva do 13. století a přímo 
mezi ražby mor,wské bylo však zajištěno třemi moravskými nálezy&) a zdán
livě nezviklatelné. Ed. Fiala uvádí jejich jména: Kyselovice, Bešova Jámy. 
Byli jsme tedy postaveni před neřešitelnou záhadu a odkládali jsme vysvětlení 
složení českoskalického nálezu v naději, že se nám průběhem času podaří na
lézt odpověď na otázky vyplývající ze složení nálezu. 

Vysvětlení se nám dostalo nečekaným způsobem a přímo klasickým dokla
dem pramenné hodnoty nálezů mincí, zachovaných v celistvosti. Při opravách 
v posledním údobí druhé světové války zničeného kláštera Na Slovanech, praž
ských Emauz (v Praze II, Vyšehradské třídě) byl dne 29. září 1951 po odstra
nění násypu nad posledním polem křížové chodby, nad ambity, na straně zá
padní při kostelu. ve zteřelém plátěném pytlíčku, který se prý zcela rozpadl, 
nalezen nález mincí. Váček s mincemi byl uložen volně v otvoru ve zdivu 
na vnitřní straně venkovské zdi. Otvor byl pravidelného, obdélníkového tvaru, 
rozměru asi 20 X 30 cm a hloubky asi 40 cm. Byl patrně stopou po stavebním 
lešení, asi 150 cm pod dnešní úrovní dlažby. Nález objevili zedníci závodu 
ČSSZ „Stavena" Jar. Bočinský, Jan Veselý a Ant. Fridrich a odevzdali jej 
v stavební kanceláři staviteli K. Sieglovi. Ihned společně rozhodli, že mince 
odevzdají státnímu museu. Opravdu je, zásluhou dávného příznivce numisma
tického oddělení Národního musea a kurátora Matice české prof. dr Františka 
Kadeřávka a prof. dr O. Stefana, odevzdali numismatickému oddělení Národ
ního musea, které je 7. dubna 1952 získalo do svého majetku (př 20/52). 

Nález obsahoval mezi svými 203 kusy jeden pražský groš Jana Lucem
burského, 32 groše Karla IV., jeden řezenský fenik ražený po r. 1355, jeden 
vídeňský fenik ražený v letech 1352, 1353 a 1357, čtyři cizí t. zv. duté peníze,7) 
163 drobných brakteátových ražeb s českým lvem typu Fiala XXXU, č. 1 
(var.) a dosud neznámý brakteátový peníz s českou královskou korunou. Na 
první pohled byla zřejma jasná a překvapující příbuznost nálezu z pražských 
Emauz s nálezem z České Skalice. Nález emauzský byl neporušen. Groše 
Karlových předchůdců nebyly z něho odcizeny. Ihned bylo jasno, že v nálezu 
ani nikdy nebyly- kromě jednoho exempláře Janova~ a tedy že ani v nálezu 
českoskalickém nikdy nebyly. Tím ovšem byla dána zcela nová situace a vy
vstávaly zcela nové a odchylné problémy. Nejtíživější byla otázka,jak se mohlo 
stát, že brakteátové peníze s českým lvem se vyskytují v nálezech 13. století 
a pak zase v polovině 14. století? Vysvětlení je velmi prosté: t. zv. malé 
brakteáty s českým lvem Fiala XXXII, č. 1 v nálezech z Kyselovic a z Bešova 
jsou jinou mincí, než duté peníze v nálezech z České Skalice a Emauz. 

Prohlédneme-li si blíže zprávy Fialovy o nálezech v Kyselovicích, Bešově 

11) Fiala, I. c., str. 438. 
') Užíváme tohoto výrazu pro brakteáty 14., 15. a 16. století v české odborné literatuře 

po prvé. Je to doslovný překlad německého odborného výrazu „Hohlpfennik", ale osvědčuje 
se dobře v protikladu k pojmu „brakteát", který .byl ražbou 13. století. 
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a Jamách zjistíme brzy, jak a čím se oba druhy mincí, brakteáty a duté haléře, 
od sebe liší. Jsou si vzdáleně příbuzny pouze obrazem českého lva. Ale i ten 
se podstatně liší v kresbě (srovn. tab. 111, č. 1 a 3 a tab. IV, č. 1 z Bešova, tab. III, 
č. 2 a 4 a tab. IV, é. 2 z Kyselovic, tab. Ill, č. 5-7 a tab. IV, č. 4 z Ces. Skalice 
a tab. III, č. 8-10). Turnwald8) cítil dobře tento rozdíl a doplnil Fialovy 
údaje poukazem, že lev kyselovického nálezu nemá korunky, ale nezměnil 
datování původu odchylných ražeb. 

Nález v Kyselovicích9 ) byl odkryt r. 1862. Byl popsán dr F. S. Kupidem,10) 

který první upozornil na příbuznost brakteátu s českým lvem s dutým haléřem 
podobného rázu.U) Současně však se Kupido pozastavil nad rozdílem veli
kosti obou mincí: brakteáty z Kyselovic měly podle něho průměr 16 mm, kus , 
vyobrazený u Voigta pouhých 8 mm.12) Ve skutečnosti kus u Voigta vyobra
zený má však průměry 12 x 11 mm a Kupido se tedy dopustil chyby v měření. 
Druhá chyba jeho popisu je opomenutí údaje počtu kusů. Dnes obsahuje kyse
lovický nález 120 brakteátů s českým lvem téhož typu ve dvou variantách 
v kresbě dvojpramenného ocasu nekorunovaného lva (viz tab. IV, č. 1 a 2). 
Pokračování levého pramene ocasu u druhé varianty nasazuje od zkřížení 
obou nelogicky na oblouk pravého pramene. 

Týž typ českého lva v týchž dvou variantách nalézáme na brakteátech 
z nálezu v Bešově u Rosic na Moravě, odkrytém r. 1855.13) Zato nález z Jam 
u Zďáru na Moravě z r.1837 neobsahoval vůbec tento brakteát s českýmlvem.14) 
Fiala15) sice na jednom místě svých Českých denárů (str. 438) při popisu malého 
brakteátu (o průměru 16 mm) s českým nekorunovaným lvem (č. 2366) udává 
jako naleziště vedle Kyselovic a Bešova i Jámy u Zďáru, ale na jiném místě 
téhož díla (str. 213), při zápisu nálezu z Jam, uvádí výslovně jako brakteát 
se lvem své č. 2377 (vyobr. na tab. XXXII, č. 7). Český lev (č. 2377 neko-

8) L. c. str. 123. 
9) Děkuji zdvořile ředitelství a úředníkům Moravského musea v Brně za velikou ochotu, 

s níž mně do numismatického oddělení Národního musea v Praze zapůjčili ke studijním účelům 
jak nález z Kyselovic, tak i z Bešova. 

16) Dr F. S. Kupido, Der Kyselowitzer Fund. Berl. Bl. fiir Miinz-, Siegel- u. Wappen
kunde III, 1866, str. 58~64. - Podle Kupidova popisu uvádí nález Fiála, České denáry 
str. 212. 

11) Poukazem na dutý haléř se lvem, vyobrazený u M. A. Voigta, Beschreibung der 
bisher bekannten bohmischen Miinz~n, sv. II, 1772, str. 63, č. 8. 

12) Mince byla ve sbírce litoměřického biskupa Valdštejna. 
13) Nález je uložen stejně jako kyselovický v numismatické sbírce Moravského musea 

v Brně, kde je doba jeho odkrytí uvedena rokem 1855. Ed. Fiala jej uvádí bez data odkrytí 
ve svých Českých denárech, str. 212. 

14) Mit. d. Mahr.-Schles. Ges. zur Beford. d. Ackerbaues 1838, sešit I, str. 95. Zajímavě 
doplňuje tyto údaje článek Jaroslava Pošváře, Nová data o nálezu brakteátů v Jamách 
u :Zďáru r. 1837 v Num. listech VIII, 1953, str. 13-18, kde stejně jako v soupisu Moravské 
nálezy mincí v 18. a 19. století {rukopis připravený pro tisk v Num. sborníku I, 1953) neuvádí 
typ brakteátu Fiala XXXII, č. 1 s českým lvem. 

111) Fiala, České denáry str. 213 a 438. 

54 

runovaný, č. 2378 korunovaný) je tu vyobrazen s hlavou otočenou vpřed a 
zcela odchylné · kresby než na brakteátu č. XXXII, č. 1. Nebereme tedy 
za prokázáno, že brakteát s českým lvem typu Fiala XXXII, č. 1 byl obsažen 
i v nálezu v Jamách.16) 

Neslučitelnost brakteátů se lvem a dutých haléřů se lvem průkazně ukazují 
i metrologické údaje.17) Velikost brakteátů z Kyselovic a Bešova je udána prů
měry 14 až 17 mm, zatím co průměr dutých haléřů z České Skalice a Emauz 
kolísá mezi 11-14,5 mm. Rozměry obou skupin na sebe -vlastně navazují. 

Průměrné váhy mincí z nálezů v Emauzích, České Skalici a Bešově a jejich 
směrodatné odchylky, které charakterisují variační rozpětí jednotlivých souborů 
jsou udány těmito čísly :lB) 

Emauzy: váha = (0,262 ± 0,054) g 

Česká Skalice: váha = (0,237 ± 0,058) g 

Bešov: váha = (0,369 ± 0,069) g 

Průměrná váha mincí, nalezených v České Skalici leží v mezích určených 
směrodatnou odchylkou souboru mincí, odkrytých v Emauzích. Naproti tomu 
interval vymezený směrodatnou odchylkou od průměrné váhy mincí z Bešova 
se s oběma předcházejícími intervaly (z Emauz a České Skalice) nepřekrývá. 
Lze tedy i z této okolnosti usuzovat, že nález v Emauzích a v České Skalici 
jsou jenom dílčí soubory nějakého většího celku, kdežto nález z Bešova, který 
se od obou ve vahách značně liší, je jiného druhu.19) 

Toto je jasně patrno i z grafického znázornění četností tří uvedených 
nálezů. Z obrázku č. 1, ve kterém je zakreslen průběh rozdělení četností pro 
každý ze tří uvedených nálezů zvláště, je velmi dobře patrno, že téměř celé 

16) Ostatně ~skutečnost, byl-li nebo nebyl-li brakteát Fiala XXXII, č. 1 obsažen i v ná
lezu z Jam není pro nás nikterak rozhodující, poněvadž obsah nálezu z Kyselovic a Bešova 
plně postačí pro důkazy, kterých potřebujeme. Není ovšem nezajímavo upozornit, že ani 
Fialovo č: XXXII, 7 není jednotně zařazeno. I zde Fiala v rozpisu nálezu z Jam uvádí v jeho 
obsahu tento brakteát, aniž při registraci mince samotné jmenuje nález z Jam (str. 213 a 439). 
Je to jedna z nesrovnalostí Fialova díla, kterou Kr. Turnwald bohužel ponechal bez opravy. 

17) Děkuji srdečně prof. Jiřímu Sejbalovi z Moravského musea v Brně za pomoc při 
měření a vážertí nálezových kusů. Údaje byly získány měřením a vážením 100 kusů z nálezu 
v Bešově, 100 kusů z nálezu v Emauzích a 30 kusů z nálezu v České Skalici. 

18 ) O možnostech použití statistické metody v numismatice viz Nohejlová-Prátová 
a Jan Tichý, Příspěvek knumismatické metrologii, NČČsl XX, 1951, str. 7 sl. - Jsem i nyní 
zavázána velikým díkem RNDr Janu Tichému, odbor. asistentu ústavu technické fysiky 
na ČVUT za všechny propočty a grafická znázornění vah diskutovaných souborů z nálezů 
v Emauzích, České Skalici a Bešově. Oba grafy pro tisk upravil arch. Eug. Pochitonov, 
jemuž také upřímně děkuji. 

19
) Vybrali jsme pro srovnání obou odlišných skupin proti nálezům z Emauz a České 

Skalice náhodně nález z Bešova. Zcela analogický lze diskutovat i s ním nejblíže příbuzný 
nález z Kyselovic. 
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rozdělení četností nálezu v České Skalici spadá do rozdělení četností nálezu 
v Emauzích. Z toho jasně vyplývá příbuznost obou souborů. 

Rovněž tak dvojvrcholové rozdělení četností na obr. č. 2 v případě, že 
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uvažujeme dohromady nále
zy z Emauz, České Skalice 
a Bešova nebo z Emauz a 
Bešova a daleko souměrnější 
jednovrcholové rozdělení 

četností, uvažujeme-li do
hromady pouze nález z 
Emauz a České Skalice, po
tvrzuje naše vývody. 

Vším, co jsme uvedli o 
ikonografické i metrologické 
stránce brakteátových mincí 
s českým lvem nekorunova
ným a korunovaným, je jistě 

v i HA 100 110 160 190 zzo l51J 280 310 NO 370 400 430 460 4PO 520 550 J·asně dokázáno, že obě sku-v.,, 
-- E!1AUZY 

-·-·- BESOV 

ČESKÁ Sl<AUCE 

Obr. č. 1. 

piny mincí k sobě nepatří. 

Nezbývá než dodat, co z 
řečeného již vyplývá: sku
pina brakteátových mincí 
s obrazem korunovaného 

českého lva, vpravo kráčejícího, nevznikla ve 13. století a nepatří mezi české 
brakteáty, kam byla až dosud chybně zařazována. Nález z České Skalice 
a hlavně nález z Emauz datují ji do poloviny 14. století, do doby vlády Karla 
IV. Dávají nám možnost, abychom tomuto panovníku přidělili nové, dosud 
nepoznané ražby: č.eské duté haléře dvojího rázu, se lvem, zachované ve dvou 
nálezech celkem ve 197 exemplářích, mince sice známé, ale dosud chybně zařa
zované, a zcela neznámý brakteátový haléř, s českou královskou korunou, který 
uveřejňujeme po prvé. (Viz obr. č. 3 a tab. III, č. 11). Po tomto zjištění může
me přikročit k popisu obou nálezů bez obav, že nám nebude dobře rozuměno. 

Nález v České Skalici 

Byl odkryt při stavbě barevny r. 1895 a prý zčásti rozebrán. Zachovaná 
část obsahuje: 
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České země, Karel IV. (1346-1378): 
a) pražský groš (2 kusy). 
L. Zhruba jako Smolík, Pražské groše č. 1 : široká koruna o třech liliích. 

Nad každou lilií je perla. Obě postranní leží na vnitřním kruhu, pro
střední perla se kruhu nedotýká. 

R. není dosti čitelný. 

Oba groše jsou z razidel řezaných týmž řezačem želez (tedy nejsou z týchž 
razidel), o čemž svědčí zvláště tvar písmene S, skloněného, splývajícího, do 
sebe jakoby zavinutého. Váží: l.)_3,170 g; 2.) 3,325 g a mají průměr 28/26 
a28mm. 

b) brakteátový (dutý) 
haléř (34 kusy ;20) viz tab. III, 
č. 5-7 a tab. IV, č. 4). 

Haléře jsou všechny té
hož rázu, s obrazem dopra
va kráčejícího korunované
ho českého lva. V kresbě 

ocasu jsou rozeznatelny dvě 
varianty, vzniklé kladením 
levého nebo pravého prame
nu ocasu přes druhý pramen. 
Počet kusů jedné nebo druhé 
varianty nelze dobře udat, 
poněvadž jen některé exem
pláře jsou ostře raženy. Ne
jasnost obrazů nebyla však 
způsobena opotřebováním 

oběhem, nýbrž technikou 
ražby, jak ukážeme v zá
věru popisu obou nálezů. 
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Obr. č. 2. 

Nález v Praze II, Emauzích (Vyšehradská tř. č. 49) 

Tento nález byl odkryt dne 29. září 1951 při reparačních pracích v klášteře 
Emauzském (Na Slovanech), zničeném za druhé světové války při bombardo
vání Prahy 14. února 1945. Mince byly v zteřelém plátěném pytlíčku, který 
se zcela rozpadl, uloženém asi 150 cm pod dnešní úrovní dlažby. Váček s pe
nězi byl volně vložen do otvoru patrně po stavebním lešení na vnitřní straně 
venkovské zdi nad posledním polem křížové chqdby nad ambity, na straně zá
padní při kostelu. Otvor byl obdélníkový, rozměru asi 20 x 30 x 40 cm.21 ) 

00) Ve sbírce Karla Chaury je uložen jeden z brakteátových haléřů z nálezu českoskalic
kého. Jak už uvedeno určil jej K. Chaura jako brakteát Václava II. Poněvadž je provenience 
tohoto kusu zaručena, uvádíme jej mezi celým souborem. 

21) Úmyslně opakujeme údaje o uložení nálezu, aby vlastní pop~ jich nepostrádal. 
Děkuji upřímně staviteli K. Sieglovi za ochotu, se kterou mně ukázal přesné místo nálezu. 
V plánu kláštera otištěném u J. Neuwirtha, Die Wandgemalde, Praha 1898, str. 19, je 
toto místo nad polem označeným č. XII na straně k rajskému dvoru.-Opodál byly, týž tiien 
jako nález mincí ,nalezeny v násypu na klenbě útržky několika rukopisů 14. a 15. stol. Byly 
spolu s mincemi odevzd ny do Národního musea a uloženy v jeho archivu. Přednosta téhož, 
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Obsah nálezu je tento: 

České země, Jan Lucemburský (1310-1346): pražský groš (1 kus). 
Jako Smolík, Pražské groše č. 14. Rub není dost znatelný. Váha 3,110 g, prů
měr 28/29 mm (viz tab. Ill, č. 22). 

Karel IV. (1346-1378): 
a) p'ražský groš (32 kusů); průměrná váha 3,251 g (viz tab. Ill, č. 23-25), 
b) brakteátový (dutý) haléř s českým lvem, doprava kráčejícím (163 kusů; 

viz tab. Ill, č. 8-10, 17-21, a tab. IV, č. 3). Průměrná váha 0,262 g. 
Průměry: 11,5-14,5 mm. Jakost byla zkoušena u dvou kusů: 1.) 622/ 
1000; 2.) 392/1000, 

c) brakteátový (dutý) haléř s českou korunou (1 kus). Váha 0,167 g. 
Průměr 14 x 14 mm (viz obr. č. 3 a tab. lil, č. 11). 

Dolní Rakousy, Albrecht IL (1330-1358), Vídeň, mincmistr 
Dietrich Flusshart (1352/3, 1357), fenik. A. Luschin, Wiener Munzwesen im 
Mittelalter, Vídeň a Lipsko 1913, č. 142 (1 kus). Váha 0,680 g. Průměr 
14 x 15 mm (viz tab. 111, č. 13). 

Řezno, bavorský vévoda Albert I. (1353-1404), fenik ražený por. 1355. 
H. Buchenau, Der Fund von Barbing bei Regensburg, Mit. Bayer. Num. Ges. 
XLV 1927, str. 12-21, tab. I, č. u (1 kus). Váha 0,620 g. Průměr 14 x 15 mm 
(viz tab. lil, č. 12). 

Slezsko, Švédsko nebo Německo (Eimbeck nebo Eisfeld), brakteát 
(dutý fenik) s gotickým písmenem E (1 kus). Váha 0,175 g. Průměr 14 X 14 mm 
( viz tab. Ill, č. 14). 

Slezsko nebo Švédsko, brakteát (dutý fenik) s písmenem S (3 kusy). 
Průměrná váha 0,253 g. Průměry 15 X 15 mm, 15 X 15 mm a 16 X 16 mm 
(viz tab. Ill, č. 15 a 16). 
Celkem 203 kusy. 

Věnujme nyní bližší pozornost jednotlivým skupinám mincí, obsaženým 
v nálezu z Emauz. 

Pražské groše Karlovy ( celkem 32 kusů) jsou téhož typu, nízkého reliefu 
s širokou, hodně hmotnou korunou, téže kresby, téhož druhu písma a· týchž 
rozdělovacích znamének jako prvý typ Karlových grošů v nálezu ze Stéblové, 
okr. Pardubice z r. 1930.22 ) Všechny jsou poměrně špatně zachované. V pod
robnostech, pokud jsou čitelnf, tvoří šest menších skupin. 

dr Vindiš, popsal útržky takto: Č. I, II a III jsou roztrhané zlomky táborského rukopisu 
z 15. století, theologického obsahu. Jejich jazyk je staročeský. - Č. IV na jednom listu značně 
poškozeném a neúplném je latinsky napsán snad zlomek životopisu sv. Stanislava asi ze 14. 
až 15. stol. obsahu theologického, z evangelia. Jazyk staročeský. -Děkuji dr R. Vindišovi 
srdečně za laskavý popis rukopisných zlomků, které se do násypu v klenbě dostaly zřejmě po
zděJi než mince v blízkém otvoru a nemají s nálezem mincí nic společného. 

" 2) Viz Em. Nohejlová, Dva nálezy pražských grošů, NČCsl VIII, 1932, str. 108-110. 
Děkuji srdečně řediteli Krajského musea v PardubicíchEm. Froňkoviasprávcijehonumisma
tické sbírky V. Vágnerovi, že mně umožnili kontrolu nálezu ze Stéblové. 
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I. Líc: ráz zhruba jako u Smolíkova thistého groše č. 2 (tab. I, 11). Ko
runa je menší a užší, písmo menší. Ráz je hodně setřený oběhem. 

Opisy: a)+ KAROLVS • PRIMVS 
b) + DEI o GRATIA lilie REX o BOEMIE 

Rub je poškozen silným dvojrázem; 
I kus; 30 X 29 mm; 3,275 g. 

2. Líc: široká koruna, která má nad každou ze svých tří lilií vždy jednu 
dosti velkou (hrubou) perlu. Obě okrajové perly leží na vnitřním perlovém 
kruhu, prostřední se nedotýká vnitřního kruhu. Písmeno S jako u grošů z České 
Skalice. Písmeno O je uvnitř zaškrceno. 

Opisy: a) + KAROLVS o PRIMVS 
b) + DEI o GRATIA O REXoBOEMIE 

Rub: český lev s hřívou ze tří řad měsíčků. Prvá řada má nejpravější mě
síček charakteristicky položený. 

Opis: * + * GROSSI A PRAGENSES 

10 kusů: 2,775 g; 2,905 g; 3,010 g (jakost 749/1000), 3,080 g; 3,085 g; 3,130 g 
(viz tab. 111, č. 23); 3,150 g; 3,280 g; 3,320 g; 3,477 g. 

Průměrná váha: 3,121 g. Jakost: 749/1000. 
3. Líc: jako č. předch. ' 

Rub:jako č. předch., ale * + * GROSSI + PRAGENSES 
2 kusy: 3,170 g; 3,370 g. 

1 

4. Líc: jako č. 2, jen v opisu: b) - GRATIA + REX-
Rub:jako č. předch. 

2 kusy: 3,300 g a 3,520 g (viz tab. III, č. 24). 
5. Líc: jako č. 2, jen písmeno O je uvnitř nezaškrceno. 

Rub:jako č. 2. · 
8 kusů: 2,965 g; 3,250 g; 3,280 g; 3,425 g (jakost 739/1000); 3,435 g; 3,435 g; 
3,445 g, 3,485 g. 

Průměrná váha 3,340 g. Jakost: 739/1000. 
6 Líc: jako č. 2, ale nad střední lilií v koruně je nad hrubou perlou 

deště jedna menší, poněkud protáhlá nahoru, kde se dotýká vnitřního perlového 

kruhu. 
Rub:jako č. 2. 

9 kusů: 2,802 g; 2,875 g; 3,035 g; 3,070 g(viz tab. Ill, č. 25); 3,102 g; 3,185 g; 
3,190 g; 3,365 g; 3,430 g. 

Průměrná váha: 3,117 g. 
Je přirozeně nyní nutno konfrontovat tento soubor pražských grošů se 

známými už pokusy o chronologii grošů Karla IV. Probereme-li dobře popsané 
24 nálezy grošů Jana Lucemburského a Karla IV. a grošů Karla IV. a Václava 
IV., vidíme, že groše Karlovy z nálezu emauzského - stejně jako groše z ná-
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lezu v České Skalici - patří rozhodně druhé polovině vlády Karlovy. Nejstarší 
je jeden groš s lilií v opisu na líci (naše č. I). Ani ostatní nejsou téhož rázu 
mají celkem pět variant, nevznikly tedy najednou, nýbrž v určitém rozpět/ 
Pro tuto skutečnost svědčí i opotřebovanost grošů, doklad jejich oběhu. Při 
tom však lze rozdíly jejich rázu vysvětlit dobře současnou ražbou několika dílen 
vedle sebe, které v kutnohorské mincovně opravdu souběžně pracovaly. 

Znovu zde musíme s lítostí zjistit, že nutnému a pro jakékoli závěry přímo 
základnímu požadavku, bezpečnému zpracování nálezů mincí, nebylo dodnes 
věnováno tolik péče, kolik by bylo třeba. Některé popisy nálezů jsou pouhou 
registrací, poněvadž snad nebylo mnohdy ani možno více dosáhnout. Tím víta
nější· jsou některé svědomité popisy, které vyžadují vždy hodně trpělivosti. 
V nálezové kartotéce numismatického oddělení Národního musea je zapsáno 
10 nálezů pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV. a 30 nálezů 
grošů Karla IV. a Václava IV. Porovnáním jednotlivých typů pokusíme se 
dobrat toho, abychom mohli stanovit, kterému údobí vlády Karla IV. patří 
nahoře popsané groše.23) Tímto srovnáním obou skupin grošových nálezů, 
grošů Jana Lucemburského a Karla IV., které nám mají určit nejstarší groše 
Karlovy, a grošů Karla IV. a Václava IV., které nám udávají nejmladší gro
šové ražby Karlovy, docházíme k závěru, že typy grošů Karla IV. s lilií 
trojlistem se stopkou a dvěma kruhy nad sebou rozličně se vyskytujícími v opi~ 
sech jsou nejstarší, typy s kroužkem, dvěma křížky nad sebou, trojlistem bez 
stopky a čtyřlistou růžicí bez stopky nejmladší. Mezi tyto patří varianty emauz
ského a českoskalického nálezu.24) 

•• 
28

) Děkujf dr K .• cas~eli~~vi,~~erý po.s,estavení mého přehledu chronologie Karlových 
gx:_osu dal mne laskave k disposici svuJ matena! pro chronologii grošů i drobné mince. Až na 
nekteré, podro!most! s

0

e na~~ č~s~v~ určení je~notlivých grošových skupin shoduje. - Po léta 
pomáha numismatikum pn badam analysami obsahu drahých kovů v mincích Puncovní 
úřa~ v.Praze. I ny?,í děkuji uctivě ředitelství tohoto úřadu a zvláště řed. ing. Rob. Roubíč
kovi a mg. R. Kocimu za laskavou ochotu, se kterou pro popis emauzského nálezu provedli 
analysy grošů a dutých haléřů. U zkoušeného groše ze skupiny č. 2 váhy 3,010 g bylo polaro
graficky zjištěno (při ryzosti stříbra 749/1000) i šedesát osm setin tisíciny zlata. 

• 24) Pro chronologické zařazení jsou pro nás nejdůležitější z dosavadních popisů: K. Cas
tehn, Dva nálezy pražských grošů (Hraběšín a Staré Jesenčany) NČČsl. XI-XII, 1935-36, 
str. 99-102; St. Hlobil, Nález grošů v Morkovicích, tamže VII, 1930, str. 131-136· 
G. Skalský, Nález pražských grošů a malých peněz Jana Luc. a Karla I. z okolí Loun, tamž; 
XI-XII, 1935-36, str. 102-105; E1:1. Nohejlová, Dva nálezy pražských grošů (Stéblová 
a Doubravka), tamže VIII, 1932, str. 108-110; K. Castelin, Nález ve Strýčkovech, tamže 
IX, 1933; str. 91; P. Radoměrský, Nález v Kamenu u Tábora, tamže XIX, 1950 str. 
185-187. K.tomu přistupuje i nepopsaný nález z Nové Vsi u Velvar v majetku Nár. m~sea. 
O chronologické seřazení 29 nálezů grošů Václava II., Jana, Karla IV. a Václava IV. se 
pokusil už K. Castelin článkem Renovatio monetae v době grošové, Num. listy V, 1951, 
str. }4-18. Vzal za základ svých úvah téměř tytéž nálezy, kterých i my jsme užili pro své 
závery. ~onecháváme vš~k stranou nálezy grošů Václava II. a Jana Luc. a grošú pouze Jana 
Luc. Pocet (celkem 40) Je u nás vyšší. Také se opíráme o některé nálezy, kterých Casi:elin 
z neznámých důvodů nepoužil, na př. Stéblovou. Castelinův nález z Hradce Králové je zřejmě 
nález ze Slezského Předměstí. 
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Brakteátové (duté) haléře s korunovanjm českjm lvem jsou v emauzském nálezu 
bez~ sporu hlavní skupinou. Jako v nálezu z České Skalice jsou všechny téhož 
typu s pouhými dvěma variantami obrazu v položení pravého nebo levého 
pramenu ocasu přes druhý pramen. I v souboru emauzském jsou jen některé 
kusy ostře raženy, na jiných mizí ostrost ražby s rozličnou intensitou. Tento 
zjev byl způsoben ražební technikou. Neboť pro ražbu těchto drobných peněz, 
dosud u nás ve 14. století nepoznaných, bylo užito způsobu, běžného pro ražbu 
brakteátů.25) Na řadě pěti kusů můžeme dobře sledovat, jak obraz postupně 
ztrácí intensitu podle toho, jak byly střížky, ostatně poměrně dost silné, při 
ražbě na sobě narovnány (viz tab. Ill, č. 17-21). 

Drobné brakteáty přišly k nám, jako brakteáty vůbec, z Německa nebo 
prostřednictvím Německa. Ve 14. století dostávají drobné brakteáty v Německu 
jméno „hole pennighe" nebo „denarii concavi" podle vydutého (dutého) pro
filu svého střížku. V hansovních městech německých byly uváděny v proti
kladu k „plate penninghe" nebo „graves denarii".26

) U nás neznáme dosud 
záznamů, které by odlišovaly ploché parvy (haléře) od dutých. A přece je na
snadně, že právě Karel IV.je dal razit. Jeho okolí i on sámjejistě dobře znal 
ze svých cest po říši. Zvláště pak získání Marky braniborské (1373), jejíž se
verní hranice se přímo dotýkala území Pomořan, Meklenburska a území ně
kolika hansovních měst, která duté peníze užívala velmi dlouho a hojně, 
dovolovalo seznámení se s výhodami ražby tohoto druhu. Tato ražba byla 
rychlá, daleko rychlejší než ražba plochých drobných mincí. Jedním úderem 
bylo vyraženo několik jednostranných brakteátových ( dutých) haléřů. To 
mohlo poskytnout dvojí výhodu: za prvé zlevnění výroby, za druhé opatření 
většího množství drobné mince pro potřebu menších platů, dávek a drobné 
směny, bylo-li jí vskutku potřebí. A že taková potřeba byla v českých zemích 
naléhavá, toho několikeré svědectví nalézáme právě v době Karlově. 

O stanovení byť i jen přibližné výšky oběživa Karlovy doby se dnes ještě 
E.emůžeme ani pokusit. Přece však můžeme získat alepoň představu, jakého 
množství drobné mince bylo asi používáno. Sledujeme-1,i totiž platy chudých 
(pauperes) v Brně okolo r. 1350,27) dozvídáme se nejen o ztrátách městské rady 
brněnské, která dávky musila v parvech (haléřích) již zhoršeného zrna přijí
mat v poměru (na pražský groš) I": 12, (ale nemohla je v témže poměru vy
dávat), nýbrž i o počtu haléřů, které byly na berně při každém vybírání ode-

s5) Nejnověji viz o ražbě brakteátů František Cach, Brakteátové razidlo Národního musea 
a vývoj ražební techniky doby brakteátové, NČČsl. XIX, 1950, str. 22 sl. 

2•) W. J esse, Der wendische Munzverein, Lubek 1928, str. 74, 87 a 209. Zde podává 
Jesse přehled váhy a jakosti lubeckých feniků. Pro léta 1350-1373 je to 0,405 g váhy a 0,335 g 

zrna. 
2') Viz B. Mendl, Knihy počtů města Brna z let 1343-1365, Brno 1935 a srov. k tomu 

i B. Bretholz, Geschichte der Stadt Brunn, Brno 1911, str. 263 sl. i K. Beer, Losungsbiicher 
u. Losungswesen bohmischer Stadte im Mittelalter v MIOG XXXVI, 1915, str. 31 sl. 

61 



vzdávány. Roku 1362 bylo výslovně dovoleno, aby i bohatší poplatníci platili 
dávky z poloviny v haléřích, aby tak snáze mohli dostáti své povinnosti.28) 

Přepočítáme-li sumy sběru platů chudých i majetnějších v několika lete~h, dostá
váme (při přepočtu l hřivna [moravská] = 64 grošů a 1 groš = 12 haléřů, 
parvů) překvapující čísla, která nám slouží pouze ke zmíněné hrubé představě 
a nepočítají nikterak s úplností :29) 

1345 
1347 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 

. 46 080 parvů 

. 163 600 
" . 307 200 
" . 268 800 
" . 230 400 
" . 46 080 
" . 428 560 
" tedy v sedmi letech bylo skutečně placeno nejméně 1 490 720 haléři. 

Počet je pouze orientační. Počítáme-li však, že nejméně táž potřeba za 
týchž předpokladů (platy chudiny i některých vrstev majetnějších) byla v Praze 
a jistě značná i v Kutné Hoře a že deset :rp.enších měst30) potřebovalo po jedné 
desetině, nebo dvacet po jedné dvacetině počtu drobné mince velkých měst, 
docházíme velmi opatrným počtem k odhadu celkové potřeby na více než 
5 000 000 parvů za sedm let. 

Tu je tedy pochopitelné, že potřeba haléřů byla značná a že jakékoliv 
zrychlení jejich ražby bylo velmi vítáno, zvláště když zásoba jejich se vždy 
tenčila i vybíráním lepších a těžších a jejich tavením. Ačkoliv tento zjev je 
obecně znám, dostává právě v době Karlově nejvýraznějsí formulaci v známé 
stížnosti brněnské chudiny, shromážděné po třikrát u brněnských minoritů, 
z 26. července 1378.31) První bod této kolektivní stížnosti je poukaz na skuteč-

28) Mendl, 1. c. str. 273. 
29) Všechna čísla jsou vzata z citované edice Mendlovy. Aby bylo jasno, jakým způso~ 

bemjsou ztráty zapisovány, uvádíme příkladem zápisy z r. 1345: , ,. 
ft in halensibus, quos Pragam miseramus, qui a pauperibus in losungafuerunt recepti, perditefuerunt 
3 mar. (str. 29). ' 
Et in parvis grossis, qui recepti fuerant a pauperibus in losunga, perdite sunt 2 mar. (str. 32) 
ft. quia pauperes in losunga communiter dederunt hallenses per totum tempus losunge, mutati sunt 
pro grossis pro quadringentis marcis et in qualibet marca sunt perditi tercius medius grossus. Qui 
grossifaciunt mille grossos, qui mille grossifaciunt sedecimam mediam marcam et 1h fert. (str. 50). 
Doufám, že se budu brzy moci věnovat podroqněji výpočtům oběživa podle podobných 

zpráv. 
30) Pro náš účel náhodně vybíráme: Budějovice, Hradec Králové, Chrudim, Kolín, Mýto, 

Nymburk, Plzeň, Jihlavu, Olomouc a Znojmo. 
31) CDM XI, č. 119 str. 108-109. Srov. Bretholz, Geschichte d. Stadt Brunn, str. 

241-242 i B. Mendl, Sociální krise, 1926, str. 188 sl.; Frant. Graus, Chudina městská v době 
předhusitské, Praha 1949, str. 187 i jinde. - Zmínka o vybírání těžších kusů souvisí se způso
bem ražby al marco. Z určité váhové jednotky mincovního kovu bylo vyraženo určité množ s ví 
kusů bez ohledu na to, zda všechny byly téže váhy. Srov. k tomu Nohejlová-Prátová 
a Jan Tichý, Příspěvek k numismatické metrologii, NČČsl. XX, 1951, str. 8. 
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nost, že chudina nemůže dostat žádné haléře ani peníze (,,pfennige"), nýbrž že 
musí prodávat a kupovat za groše: ,, ... und wir doch wol wissen, das haller und 
pfennig genug im lant gewest sein und noch sint, wiewol man die pesten darum 
auswegen hat und uns die ergisten nicht zu teil will lassen werden. «a2) 

Hledání zrychlení ražby drobné mince si r. 1384, jen málo let po smrti 
Karlově, vyžádalo nového tvaru českých drobných mincí, čtyřhranných stříž
ků, roztahovaných čtverým úderem kladiva, jehož stopou je t. zv. čtyřráz.aa) 
Toto zrychlení bylo tedy na cestě za snazší ražbou druhým stupněm, který nebyl 
ryze českým, ale přijatým z ciziny. Ražba dutých haléřů zdá se být uskutečněna 
vlivem severských mincí, ražba čtyřhranných peněz je ovlivněna rakouským 
fenikem, jehož častější pronikání do našich zemí je · zjevem právě poloviny 
14. století. Dalším technickým pokrokem bylo pak objevení průbojníku a tím 
rychlejšího vystřihování (vyrážení) střížků. 

Duté české haléře s korunovaným lvem provází brakteátolj 
haléf s korunou, pokud jsme mohli zjistit v nám dostupné literatuře 
dosud nepublikovaný a tedy unikátní. Velikostí, 14 x 14 mm, 
barvou i vahou (0,167 g) se blíží konkávním haléřům se lvem. 
Kresba koruny o třech liliích odpovídá české koruně, zvláště její-
mu podání na mincích. Kus se však liší profilem svého střížku. Je Obr. č. 3. 

to vskutku brakteát, s okrajem prohnutým stružkovitě, kdežto duté peníze 
se lvem mají většinou vydutý široký kruh až na okraji. Je také z tenčího plechu 
než poměrně pevné a tvrdé střížky dutých peněz se lvem. 

Korunka podobného tvaru bývá obrazovou náplní vydutých peněz švéd
ských. Přece však je celá mince nejblíže dutýni českým penězům se lvem 
a proto ji- s výhradou -zařazujeme s nimi mezi české ražby. Úcta a obliba 
koruny u Karla IV. je obecně známa. Bylo by lehce srozumitelno, že, dal-li 
Karel někde razit drobnou minci se lvem, určil pro druhý její typ českou 
korunu. 

Cizí příměs v emauzském nálezu je zčásti velmi důležitá pro jeho datování 
(feniky rakouský a řezenský), zčásti, nejsouc ani přesně určena ani sama přesně 
datována, nemá pro ně významu vůbec (duté peníze s písmeny E a S). Popsaný 
rakouský a řezenský fenik jsem mince dobře známé, z nichž hlavně vídeňská 
ražba mincmistra Dietricha Flussharta (1352/3, 1357) není vzácnou v našich 
nálezech. I řezenské feniky byly hlavně povozníkům na cestě Řezno-Praha 

82) Děkuji ffdečně dr C. Hálové-Jahodové, ředitelce Městského musea v Brně, za 
laskavé opatření snímku zápisu stížnosti brněnské chudiny z městské knihy brněnské. 

-a~) Srov. k tomu Em. Nohejlová-Prátová, Numismatické památky doby husitské, 
Čas. Nár. Musea CXX 1951, str. 14 sl. a tam citovaná dřívější literatura; K. Castelin, 
První mincovní reforma Karla IV., Num. listy IV, 1949, str. 80 sl.; týž,'česká mincovna 
v Heidingsfeldu, tamže VI, 1951, str. 44 sl. a týž, O zavedení černých mincí se čtyřrázem 
v Čechách, tamže VII, 1952, str. 53 sl. 
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dobře známou mincí. 34
) Rakouský fenik vznikl někdy v letech 1352-1358 

a moh~ s~ :e~y dostat do nálezu případně až por. 1358. Tento terminus post 
qu"em J:, Jeste zdůrazněn skutečností, že řezenský fenik vévody Alberta I. byl 
razen az po r. 1355. Tedy tyto dva datované cizí feniky určují dobu sestavení 
našeho souboru nejméně do konce let padesátých. Uvidíme však, že tuto mez 
můžeme posunout nejméně o 12 let nahoru. · , 

Zbylé čtyři neurčené malé brakteáty nám nepomohou .ani v datování ani 
v hledání provenience všech ostatních ražeb v nálezu. Jak jsme již uvedli jsou 
příbuzné s neurčenými ražbami slezskými,35) švédskými36) nebo německými 
kde ražby našim brakteátům obrazem pouze podobné (s gotickým písmene~ 
~) bývají kladeny různě do Eisfeldu37) nebo Eimbecku38) i jinam. Ve Švédsku 
JSOU brakteáty s gotickým E a S datovány do konce 13. a počátku 14. století. 
V Německu je datování rozličné (13. až 15. století) ale na zcela odchylny'ch 

v v, h d b" ' • vets1c a o e odpovídajících druzích mincí. Nejblíže stojí ražby švédské. 
To je tedy obsah nálezu emauzského. Jednotlivé skupiny se samy časově 

zařazují asi takto: 
1. Groš Jana Lucemburského do konce jeho vlády (před r. 1346). 

3
') Srov. k tomu Luschin, I. c. str. 70 a tab. IX, č. 142 a Fr. Bastian, Das Runtinger

buch 1383-1407, Řezno, I, 1944, II, 1935 a III, 1943, třebaže obsahuje hlavní údaje O něk;;lik 
let pozdější doby. 

35
) Srov. F. Friedensburg-H. Seger, Die schlesischen Munzen des Mittelalters Vra

tislav 1931, č. 876 (ale tam má brakteát s S na těle písmena negativní tečky) a CDS ;v. 13 
1888, str .. 127 č. 248. Neurčený slezský brakteát s A nalezneme tamže, ale také s negativníiťi 
ozdobami a většího průměru. Je jisto, že fabrikou jsou našim brakteátům příbuzné mn~ 
s~ezské _pozdější „hohlfeniky" 15. století z rozličných míst a rozličných obrazů (srov. citóv.i~ 
d1lo Fnedensburgovo a Segerovo). · 

• 
88

) Na švéd_ských i dánských brakteátech 13. i 14. stol. se velmi často vysk-ytují písmena 
E 1S. Takéfabnka, profilstřížkuavelikostjsou velmi blízké. Srov. P. Hauberg, Danma~ks 
Myntwaesen 1241-1377, Kodaň 1884; 1377-1481, Kodaň 1886 a G. Galster Die Munzen 
?anemarks (bis etwa 1625), Halle (Saale), 1939.-Pro švédské brakteáty dává dobrý přehled 
!lustrovaný katalog sbírky Isidora Bonniera, Svenska Medeltidsmynt, Stockholm 1904. 

87
) S_rov. K. Kirchner, Der Miinzfund von Mailach, MBNG V, 1886, č. 22 a 23 ·~ 

D_r L. F1kentscher, Beitrage zur Kenntnis der altesten in Koburg, Hildburghausen und 
E1sfeld geschlagenen Munzen, MBNG XIII, 1894, str. 99-100. t] 

38
) Pro Eimbeck srov. W. Feise, Die Miinzen und das Munzwesen der Stadt Eimbeck 

~tschrft. f. Num. XXIX, 1912, str. 1 sl. a Bl. f. Mzfr. 1920, tab. 240, č. 12; 1923, tab. 268: 
c. 18, 19 a 20; 1924, str. 158-160 a 1927, tab. 333, č. 9 a příslušné texty. Žádná mince není 
totožná s ~aši~i- l!rčov~cího ?roblému se nejvýstižněji dotkl H. Buchenau, Untersuchungen 
zu den spatm1ttelalt. Munzre1hen von Pfalz, Mainz, Elsass, Hessen u. a Gebieten, Bl. f. Mzfr 
1:1?, str. 30 ~oukazem na to, že brakteáty s E nelze s určitostí přiřadit. Patří podle jeho mí
nem, buď E1mbecku nebo Švédsku. - Nepovšimnuta zůstala dosud možnost že nahoře 
po?s~~! bra~teát s gotickým E je řažbou města Chebu. Kresba písmene E je chebské iniciálce 
neJbhzs1 a mesto Cheb dostalo 10. I. 1349 mincovní právo, kterého použilo jako před tím už 
v~ 12: a 13. stol.. Srov. C. O. Castelin, Zum Munzwesen der Stadt Eger. Mit. d. Nord
bohm1schen Veremes fiir Heimatforschung, Česká Lípa 1935 a týž O chebském mincovnictví 
v 12. a 13. století, NČČsl. XX, 1951, str. 51 sl. ' 
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2. Groše Karlovy do druhé poloviny jeho vlády (tedy do šedesátých a 
sedmdesátých let 14. století). 

3. Rakouský fenik do let 1357-58. 
4. Řezenský fenik do doby por. 1355. 
České a cizí brakteátové haléře datovány nejsou a je tedy třeba je datovat. 

Vydatnou pomůcku k tomu nalézáme mimo obsah nálezu, ale neoddělitelně 
s nálezem spjatou: je to vlastní naleziště, místo, kde byl tento malý, ale vý
znamný „poklad" ukryt. Uvedli jsme již, že byl uložen v klášteře Na Slovanech 
ve vnitřní straně vnější zdi křížové chodby v otvoru, stopě to po nějakém 
trámu. 

Emauzský klášter byl založen Karlem IV. listinou ze dne 21. listopadu 
1347. Na pondělí velikonoční 29. března 1372 byl slavnostně vysvěcen.SB) 
Hned vedle kostela byla vyzdobována křížová chodba, nad jejímž posledním 
polem byl nález v plátěném pytlíčku uložen. Nevíme, kolik výzdoby křížové 
chodby bylo dokončeno do dne vysvěcení kláštera.40) Je však nad jakoukoli 
pochybnost jasné, že náš nález nemohl být sestaven a uložen do své skrýše 
dříve než r. 1372. Je obecně známo, že se téměř do každé větší stavby při jejím 
ukončení vkládaly větší nebo menší soubory běžných mincí té doby z rozličné 
pověry nebo prostě „na památku". To by tedy mohl být důvod uložení našeho 
„pokladu". Avšak způsob uložení, volné položení do otvoru po trámu, tedy 
ne zazdění, nenasvědčuje známému zvyku. Forma ukrytí nálezu dokládá spíše 
akci jednotlivce, soukromý zájem o skutečné uschování majetku. Je třeba, 

39) Viz k tomu: M. Pelcl, Kaiser Karl der Vierte, Praha 1780 a 1781; J. Schaller, 
Beschreibung, 1797, str. 68 sl.; V. V. Tomek, Dějepis města Prahy I, str. 562 sl.; str. 66 a 239; 
týž Základy starého místopisu Pražského II, 1870, str. 12; F. Ekert, Posvátná místa Prahy II. 
1884, str. 187 sl.: J. V. Křížek, Nástin dějů kláštera „Na Slovanech", Pam. arch. 1855, str. 
193 sl.; L. Helmling, Emaus. Praha 1903; J. Neuwirth, Die Wandgemalde im Kreuz
gange des Emausklosters in Prag (ve Forschungen zur Kunstgesch. Bohmens), Praha 1898; 
Oldřich Stefan, Pražské kostely, str. 90 a 144; Ant. Matějček, Dějepis výtvarného umění· 
v Čechách I, 1931, str. 302 sl.; Em. Poche, K padesátému výročí regotisace pražských Emauz. 
Ročenka kruhu pro pěstování umění 1931; Dobroslav Líbal, Pražské gotické kostely, Praha 
1946, str. 61-64; Jan Krofta, O datování nástěnných maleb v křížové chodbě emauzského 
kláštera v Praze, Pam. arch. XXXXII, za rok 1939-1946, Praha 1946, str. 94-101; 
V. Mencl, Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948, str. 74 sl. - Děkuji upřímně 
pp. prof. dr J. Květovi, prof. dr O. Stefanovi a dr Vlad. Denksteinovi za ochotu, s níž 
pro mne hledali možnost přesného datóvání dostavby jednotlivých částí emauzského kláštera. 
Srov. i J. Teige, heslo klášter Emauzský v OSN a dr Ant. Podlaha, heslo Emauzy v Čes. 
slovníku bohovědném III, Praha 1926, str. 772. 

' 0) J. Neuwirth, Die Wandgemalde im Kreuzgange des Emausklosters in Prag (For
schungen zur Kunstgesch. Bohmens), Praha 1898, soudí, že všechny nástěnné obrazy v křížové 
chodbě Na Slovanech byly dokončeny už r. 1372. - Stejně soudí i Krofta, I. c., naproti tomu 
prof. O. Stefan, Pražské kostely, upozorňuje, že není známo, byl-li r. 1372 vysvěcen celý 
kostel nebo pouze jeho část. Pan prof. Stefan, jemuž jsem zavázána upřímným díkem za 
sdělení jeho mínění, si ponechává tento názor i po řadě komisí při opravách kláštera a kostela 
emauzského. 
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abychom se hned zde zmínili o tom, že není možno hledat v tomto drobném 
pokladu majetek některého z povolaných slovanských mnichů. Tito přišli 

z jihovýchodní Evropy a uschované mince jsou v oněch krajích zcela cizí. 
Okolí kláštera bylo upravováno i později a bylo v něm stavěno dál. R. 1379 
byla ukončena část opevnění kolem. 

V nejbližších letech po r. 13 72 upoutává však pozornost ještě jiná událost 
pro mincovní a měnové poměry naší země velmi významná. Dne 2. listopadu 
r. 1378 vydal Karel IV. spolu s Václavem IV. nejstarší český, latinsky psaný 
mincovní řád.41) Tento mincovní řád, který se snaží „odstranit škodlivé ztráty 

U) Tento mincovní řád otiskl už Boh. Balbín, Miscellanea historica regni Bohemiae, 
Dec. I, kniha VIII, sv. I, Praha 1688, č. LXIII, str. 79-81. Další otisky latinského textujšou: 
Joh. 0hr. Hirsch v Des Teutschen Reichs Munz- Archiv I, Norimberk 1756, str. 45-47. 
Mik. Adaukt Voigt, Beschreibung der bisher bekannten bohmischen Miinzen II, Praha 
1772, str. 162-168 (s německým překladem). -Kašpar Sternberg, Umrisse einer Geschich
te der bohmischen Bergwerke I, 2, Praha 1837, Urkundenbuch, str. 95-98. -Jos. Smolík, 
Pražské groše, str. 17 - 18 uveřejnil stručný český výtah tohoto řádu, bohužel zkomolený nejas
ňostí nebo chybou právě nejdůležitějšího místa, jímž byly předepsány zrno a váha grošů i haléřů'. 

Pro výstavu „Nálezy mincí historickým pramenem", uspořádanou numismatickým oddě
lením Národního musea r. 1953 (srov. Katalog této výstavy) byl Karlův a Václavův min
covní řád po prvé celý přeložen z latinského znění, otištěného Voigtem, do češtiny doc. dr 
Bedřichem Svobodou. Děkuji mu upřímně za dovolení, abych jeho překlad zde otiskla: 

(My) Karel IV., z Boží milosti fimskj císař a českj král, a Václav z Boží milosti římskj a českj 
král, toto důrazně všem ve známost uvádíme. Mezi nesčíslnjmi těžkjmi starostmi,jimiž ustavičně a úsilovně 
jsme zaměstnáni k zajištění blaha svjch poddanjch, jako obzvláštní péče vyžadující se objevuje, aby byl za 
pomoci boží zaveden peněžní řád našeho českého království a zajištěn tak prospěch a štěstí celého státu. 

Chtějíce teqy zajisté, pokud Nejvyšší ráčí nám to dovolit, odstraniti škodlivé ztráty v našem království, 
jimiž pro lehkost běžné mince pražskjch denárů, jak v haléřích tak v groších, až do dnešního dne všechen 
náš lid trpěl, a nad to se vskutku starati,jdouce po stopách slavného kqysi Jana, blahé paměti českého krále, 
otce a děda našeho předrahého: dobře jsme uvážili, ne chybně ani ukvapeně, ale kqyž jsme mnohokráte 
v radu vešli a se poradili s řečeného našeho království českého knížaty, pány a rytíři, našimi věrrzjmi podda
njmi o založeni, rozvržení a střeženi mincovního řádu, z pevného přesrědčení takto kážeme a stanovíme 
a-tímto rozhodnutím, které má platit pro nás, dědice a nástupce naše, české krále, bez odvolání a ustavičně, 
takto nařizujeme: 

Od nynějška mincmistr království českého, kterjjest a pro věčné časy bude,je pro příště zavázán udržovati 
bez jakékoli změny dále popsanj řád, způsob a pořádek při ražbě grošů a haléřů, aby totiž na 100 hřiven 
čistého stříbra bylo přidáváno 12 hřiven mědi a nic vice a aby z takto sazeného stříbra byly raženy pražské 
groše té jakosti, zrna a střiže, aby teqy 70 grošů vahou a jakostí dávalo jednu hřivnu zákonitého stříbra. 
Podobně také haléře buďtež raženy z takového stříbra, aby 12 haléřů tvořilo cenou a jakosti jeden groš. 
A mincíři nynější i všichni pro věčné ča.ry budoucí ať narazí těchto haléřů víc, aby.pak nebylo nutno z tohoto 
množství zajeden groš platit vice haléřů než 12 a aby tento groš neb)'l oceňovánjakjmkoli způsobem vjše 
než haléře. 

Nadto stanovíme, aby prubiři stfíbra, v běžné mluvě zvaní frsuchři, k ražbě jak pro groše tak pro 
haléře byli dva. Oni mají a musí hledět a stále se starat, aby groše i haléře byly_ raženy dobré a podle zá
kona a aby nebyl přimícháván přídavek ve větším množství nežjak shora určeno. Z těchto pak prubířůjeden, 
totiž prvni a hlavní, budiž námi, dědici a nástupci našimi králi českjmi jmenován a ustanóun k úřadu 
p,ubifskému,jak se bude Ubiti královské vůli. Druhj pak budiž k témuž prubířskému Modu podobně 11)1-

sílán, a kdykoli to bude vhodné, zase sesazen od pánů řečeného království, především od těch, kteří v jednotli
i:)ch čtvrtích roku pfedsedají krajskému soudu, cúdě, nebo prostou jejich většinou. 
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v našem království, jimiž pro lehkost běžné mince pražských denárů jak v halé
řích tak v groších, až do dnešního dne všechen náš lid trpěl""'2) stanoví, aby 
se pro ražbu jak pražských grošů tak pražských halfřů (parvů) užívalo směsi 
sto dílů stříbra a 12 dílů mědi a určuje jako počet kusů, vyražených z jedné 
takto „sazené" hřivny 70 grošů a dvanáct haléřů na jeden groš.43) Důrazně 

Tento druhj prubíř jako odměnu za své práce bude také od nás a po nás od kteréhokoliv krále českého 
právě vládnoucího dostávati od urburéře z královskjch peněz každého tjdne 1 hřivnu grošů, totiž 56 grošů, 
jak dlouho bude řádné spravovati svůj úřad. 

Tito oba f:rubíři budou každj za sebe přlsahati,jakjestz11)!kem, že budou v úřadě jím svěřeném vžqy 
věrni nám i nástupcům našim, českjm králům, království a české koruně a také pánům království pro téhož 
království obecnj prospěch, a že úřadu zkoušení stříbra v groších a haléfích chtějí státi v čele: nechť je jim 
dáno za povinnost a úk~l, aby groše a haléře podle spravedlnosti a zákona byly raženy a aby z mincovny 
nevycházely ani nebyly rozšiřovány v ní, leč kqyž je titíž prubíři úplně přezkouší, schváli a zákonnjmi 
shledají podle váhy, čistoty obsahu i zrna a patřičné hodnoty jak je předepsáno. 
[il Stane-li se však, že groše nebo haléře nebudou snad přes naše ustanovení raženy podle tohoto předpisu 
neb spravedlivé váhy a pro nedbalost nebo vinou uvedenjch prubířů přijdou do oběhu, kqykoli pro toto titíž 
prubíři budou obžalovaní, ať jsou pohnáni osobně k zodpovědnosti před námi a nástupci našimi českjmi králi 
a před pány, jak oni právě v jednotlivjch čtvrtletích předsedají krajskjm soudům; cúdám. Jestliže pak budou 
usvědčeni obsahem nebo zrnem, že něco takového nařídili nebo provedli s jakosti nebo vahou grošů nebo 
haléřů, jaka falšovatelé mince buďtež trestáni zaslouženjm trestem smrti. A aby byla možno snadněji 

a bezpečněji rozeznat takové falešné stříbrné groše a haléře, nařizujeme a chceme, aby pro vžqycky bylo 
zachováváno: nechť každj z pánů, kteří obytejně předsedají soudu cúdě, uschovává u sebe jednu ukázku zrna 
nebo jakosti, aby mohl v takovém případě vžqy včas a podle skutečnosti usvědčiti a zaslouženjm trestem 
potrestati vinu nebo nedbalost uvedenjch prubířů a také falšování kohokoli jiného. 

A abychom ani my, dědicové a nástupci naši čeští králové v budoucnu nijak neměnili toto nařízeni, 
rozhodnutí a ustanovení, jak bylo nahoře 11)!jddřeno a které za sebe, dědice a nástupce naše, české krále 
v dobré víře slibzyeme na věčné ča.ry zachovávati aby však tím spíše oni neodvolatelně je ustavičně zachovávali, 
zařídili jsme, aby tento spis byl rozmnožen a pánům českého králo~ství rozdán k úschově, opatřenj nadto 
na jasné svědectví všeho řečeného s plnjm naším vědomím pečetěmi našich majestátů. 

Dáno v Praze l. P. 1378 dne 2. listopadu, naší vláqy, Karla císaře nahoře řečeného v roce třicátém 
třetím, císařské vlády pak třicátém čtvrtém, naši pak krále Václava napřed řečeného českého šestnáctém, 
římského pak třetím. 

'") ,,Sana ejusdem Regni nostri dampnosa dispendia, quibus ex levitate monete communis denariorum 
Pragensium tam in Hallensibus, quam in Grossis, hactenus usque presens universus populus naster sub
jacuit ... volentes tollere ... " Voigt, 1. c., str. 162-163. 

43) ,,videlicet ad centum marcas argenti puri duodecim marce de cupro et non plus superaddantur; et ex 
hujusmodi argento grossi Pragenses cudantur, ea bonitate, grano sive coneo et pondere, ut videlicet septu
aginta grossi unam marcam argenti legalem observent et habeant in argenti pondere et eciam bonitate." 
Voigt, 1. c., str. 163-164. 

Smolík, 1. c. str. 18 překládá toto místo takto: ,,Ke 100 hřivnám čistého stříbra nemá se 
dávat více přísady nežli 12 hřiven a z takovéto sazené hřivny nechť se razí 70 pražských grošů 
té stříže a zrna, že v 70 groších pražských musí být hřivna čistého stříbra." Klade tu tedy 
zajedno jednu sazenou hřivnu a jednu hřivnu čistého stříbra, což je ovšem omyl. Překlad 
B. Svobody zní naproti tomu takto: ,,aby totiž na 100 hřiven čistého stříbra bylo přidáváno 
12 hřiven mědi a nic více a aby z takto sazeného stříbra byly rl+Ženy pražské groše té jakosti, 
zrna a stříže, aby tedy 70 grošů vahou a jakostí dávalo jednu hřivnu zákonitého stříbra. 
Podobně také haléře buďtež raženy z takového stříbra, aby 12 haléřů tvořilo cenou a jakostí 
jeden groš." 
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tedy uznává nepořádky vzniklé špatnou mincí, hrubou (groši) i drobnou 
(haléři, parvy). Dodejme hned, že hlavně drobnou mincí, jejíž zlehčování na 
zrnu i váze bylo nejsnadnější a při tom nejcitlivějsí právě pro drobný lid. Bylo 
by velmi lákavé spojit snahu po zrychlení ražby drobné mince, o které jsme se 
zmínili při popisu dutých haléřů, s formulací nářků chudiny na její nedostatek 
z 26. července 137844) a vidět v mincovním řádu Karla IV. a Václava IV. 
z 2. listopadu 1378 odpověď na hlasité její volání. 45) Možnost této spojitosti 
je však otázkou chronologie pražských grošů Karla IV. a pokud možno, přes
ných jejich metrologických údajů. Připomeňme si tu znovu, co jsme už uvedli 
o pokusech o chronologii grošů Karlových46) a uveďme znovu i naše zjištění, 
že varianty téhož typu Karlových grošů nálezu emauzského (v našem popisu 
č. 2-6) patří druhé polovině jeho vlády. Bylo by třeba pouze rozhodnout, zda 
skupina Karlových grošů zhruba Smolíkova č. 6 (s rozdělovacími znaménky 
dvěma ležatými křížky nad sebou, která v nálezech z České Skalice a Emauz 
chybí) je starší nebo mladší než varianty našeho č. 2-6. Rozložení nálezů, 
jak je dodnes známe, připouští obě možnosti. Podle Castelinova popisu nálezů 
v Hraběšíně a Starých Jesenčanech47) by byly groše se dvěma ležatými křížky 
nad sebou poslední Karlovou grošovou skupinou. Naproti tomu nálezy ze 
Stéblové, Loun a Kamene dovolují pokládat skupinu grošů z nálezů z České 
Skalice a Emauz (zde č. 2-6 našeho popisu) za mladší oné s dvěma ležatými 
křížky a tedy za nejmladší groše Karlovy vůbec. Proti tomuto přidělení svědčí 
pouze poměrně značné i když ne mimořádné opotřebování grošů, které byly 
určitě v oběhu: zato groše téhož typu v Hraběšíně měly ražební lesk. Jinou 
otázkou zůstává, bylo-li možno vtěsnat nejméně pět ražebních variant téhož 
typu do několika týdnů, t. j. do téměř čtyř týdnů od vydání mincovního řádu 
z 2. listopadu 1378 do dne úmrtí Karlova 28. listopadu téhož roku a nanejvýše 
několika týdnů po úmrtí Karlově, než byla hotova nová razidla grošů se j~énem 
Václava IV. Tento výklad je dobře možný, uvážfme-li značnou výrobní kapa
citu mincovny v Kutné Hoře s jejími šmitnami,48 ) avšak poněkud násilný, 
uvědomíme-li si, že jedna z obou nejmladších grošových skupin Karlových by 
měla asi týmž počtem exemplářů vyplňovat několik let, druhá pouze několik 
týdnů. Zavedení nového druhu drobné mince, která doprovází uvedený typ 
grošů, druhu, který nikdy před tím a nikdy potom se mezi českými penězi 
neobjevil a který, jsa znám v jediném typu a dvou variantách a jenom ze dvou 

") Codex Dipl. Mor. XI, 1885, č. 119, str. 108-109. - Srov. k tomu naše pozn. č. 31 
a 32. 

' 6) Spojili jsme ještě před jejich popisy a rozbory nález emauzský a českoskalický se stíž
ností chudiny z 26. července 1378 a s mincovním řádem z 2. listopadu t. r. na výstavě „Nálezy 
mincí historickým pramenem" r. 1953. 

48) Srov. naši pozn. č. 24 a text k ní. 
47 ) Citace všech popisů viz v pozn. č. 24. 
0 ) Srov. k tomu Em. Leminger, Královská mincovna v Kutné Hoře, Praha 1912 

a Dodatky 1924. 
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nálezµ, měl zřejmě velmi krátké trvání, by nasvědčovalo právě velmi krátké 
době ražby. Víme, že stavební úpravy uvnitř a kolem kláštera Na Slovanech 
by dovolovaly posunutí ukrytí nálezu emauzského o potřebných šest let. Téměř 
přesně odpovídá stříž grošů tohoto a českoskalického nálezu ustanovením 
Karlova a Václavova mincovního řádu. Sedmdesát grošů mělo být podle min
covního řádu z r. 1378 vyraženo z hřivny. Emauzských grošů č. 2-6 jde 
- podle jejich průměrné váhy 3,2516 g - na jednu hřivnu zhruba 74 kusů. 
Naproti tomu (podle nálezů z Hraběšína, Loun a Stéblové) varianty s dvěma 
ležatými křížky dají váhu hřivny teprve při 78 kusech. Podle mincovního řádu 
1378 měly mít groše jakost 893/1000. Groše z Emauz mají jakost 749 a 739/1000. 
Naproti tomu týž typ grošů z nálezu ve Starých Jesenčanech má 940/1000, 
dosud nejvyšší jakost, a jeho varianta 900/1000. Jsou tedy groše téhož typu 
z jesenčanského nálezu předpisu jakosti v mincovním řádu velmi blízké. Ryzost 
groše s dvěma ležatými křížky z nálezu ve Stéblové byla u čtyř variant 760, 
800,800, 820/1000. Průměry těchto čtyř a čtyř měření udávají pro naše č. 2-6: 
842/1000, pro variantu s ležatými křížky 795/1000. Blíží se proto naše č. 2-6 
z emauzského nálezu spíše předepsané jakosti než druhá skupina. Nemůžeme 
tedy, opřeni o dobré důvody, vyloučit, že pražské groše Karla IV. typu a va
riant emauzského nálezu č. 2-6 v našem popisu jsou poslední hrubé ražby 
Karlovy anebo při velmi opatrné formulaci hlavně se zřetelem na opotřebova
nost grošů č. 2-6, že jsou určitě jednou z posledních grošových skupin tohoto 
panovníka. Dokonce rozdíl zachovalosti (menší u grošů a větší u dutých peněz)· 
nás vede spíše k přijetí zařazení našich grošů jako předposlední skupiny Karlovy. 

V každém případě by byl datováním t. zv. dutých peněz do těsné blízkosti 
mincovního řádu z r. 1378 přijatelně vysvětlen jejich vznik i rychlý zánik. 
Jejich jakost měla odpovídat grošové. Vskutku se tak nikdy nestalo. Jakost 
těchto haléřů, ražených podle cizího vzoru silně kolísá: jeden zkoušený exem
plář má 622/1000 stříbra se silnými stopami zlata, druhý má 392/1000 stříbra 
a 75 setin tisíciny zlata. Jakost prvého zkoušeného kusu je pozoruhodně dobrá 
i když nedosahuje předpisovaných 893/1000. Kolísání jakosti není ojedinělý 
zjev. Setkáme se s ním i v druhé polovině 14. století. 

Zrno zkoušených kusů je O, 163 a O, 103 g čistého stříbra. Bereme-li průměr 
obou zkoušek 0,133 g, bylo třeba zhruba 18 těchto haléřů na jeden groš (při 
zrnu 0,163 g asi 14,5, při zrnu 0,103 g asi 23 dutých haléřů!) zrna 2,403 
a 2,415 g, určených ze zkoušených emauzských exemplářů. 

Vročení vzniku dosud chybně do 13. století zařazovaných českých dutých 
haléřů se lvem a dosud neznámého haléře s korunkou do posledního. roku ži
vota Karla IV. je tedy dobře možné. Dokonce volné uložení jejich do otvoru 
po stavebním trámu (ne tedy obvyklé zazdění!) mohlo být aktem památky 
na úmrtí nebo i pohřeb Karla IV., aktem velmi obvyklým a v prostorách slo
vanské fundace císařovy snadno pochopitelným. Ale i proti této možnosti by 
způsob uložení spíše svědčil o prosté touze uschování majetku. 
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Skutečnost sama, vydání nového druhu drobné mince podstatně zrychle
nou technikou ražební by pak opravdu byla odpovědí na stesky malých řemesl
níků a chudých lidí na její nedostatek. Skutečnost tato nebyla jistě ani vůči 
chudině projevem nějakého citu, nýbrž chladnou snahou dobrých správců 
mincovnictví a peněžnictví ulehčit odvádění dávek a usnadnit drobnou směnu. 
Neboť, jak jsme viděli, těmito malými dávkami byly skládány úctyhodné sumy. 
Musíme si také uvědomit, že stížnost brněnské chudiny, třebaže je svého druhu 
jedinečná a třebaže vzbudila jako následek trojí schůzky řemesl.níků a chudých 
lidí ,,bez vědomosti rady a proti všem zvyklostem" velkou pozornost a jistě 
i velké obavy, vyplývala ze situace i v jiných městech známé. I v jiných městech 
nemajetní chudí (,,pauperes non habentes") platili berně i nákupy nejmenší 
mincí své doby,49) nejhůře zlehčovanou. I v jiných městech a jiných částech 
Karlovy říše se projevuje napětí tříd i touha nižších po vlivu na řízení obcí. 50

) 

Ale ačkoliv nejednou se města zachvívají nepokoji, někdy přísně trestanými, 
jen málokde potřeba dostatečných zásob drobného platidla, které je nutností 
každému, dosáhla vážné, třebaže ještě velmi uctivé formulace písemné jako 

právě v Brně. 
Numismaticky nebyla stížnost brněnské chudiny z r. 1378 dosud plně 

využita.si) Jsou v ní jasně uvedeny dva druhy drobné mince, haléř a peníz 
(fenik), ,,haller und pfennig", kterých „ bylo v zemi dost". Jaké to byly mince, 
když v Čechách a na Moravě známe do té doby pouze parvy (haléře), jichž 
oficiálně šlo 12, neoficiálně, právě podle slov stížnosti brněnské z r. 1378, až 
16 najeden groš?52 ) V zemi kolovaly jistě mince rozličné, ale, pokud vím, stojí 
v brněnské stížnosti po prvé vedle sebe haléř a fenik, třebaže patrně ne ještě 
v poměru 2 : 1. Výraz „fenik" můžeme jistě v prvé řadě vztahovat na rakouský 
fenik, kterých v polovině 14. století na Moravu, hlavně jižní, hodně pronikalo 
a výraz „haléř" (haller) na české parvy, tedy stříbrné drobné mince váhy 
zhruba okolo 0,400 g. Český „peníz" (nummus) zhruba téže váhy máme po 
prvé dosvědčen až r. 1384.53) Duté haléře s českým lvem jsou však svou prů-

49) Pro Vratislav nalezneme řadu analogických zpráv u C. Griinhagena, Henricus 
Pauper. Rechnungen der Stadt Breslau von 1299-1358, ODS lII, 1860. 

&•) Srov. k tomu B. Mendl, Hospodářské a sociální poměry v městech pražských v letech 
1378-1434, ČČH 1916 a 1917; týž, Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku, 
Praha 1926; týž, Z hospodářských dějin středověké Prahy, Sborník příspěvků k dějinám _hl. 
města Prahy V, 1925; J. Šusta, Za královskou korunu, Praha 1948; F. Graus, Chudma 
městská v době předhusitské, Praha 1949; K. Stloukal, Dvojí tvář doby Karlovy, ČČH 
1949; G. Skalský, Měnová politika Karla IV., NČČsl. XIX, 1950 a podrobná literatura 

tam uvedená. 
61) Nejvíce pozornosti jí věnoval K. Castelin, O zavedení černých minci se čtyřrázem 

v Čechách, Num. listy VII, 1952, str. 53 sl. 
52) Už r. 1354 bylo nutno dát 18 „špatných" parvů na groš. Mendl, Knihy počtů str. 226. 
•a) V nařízení Václava IV. z 27. listopadu 1384. Srov. k tomu J. Smolík, Pražské groše, 

str. 23; Em. Nohejlová, Moravská mincovna markraběte Jošta, NČČsl. IX, 1933, str. 45 sl.; 
táž, Nález v Kyjově, tamže XIX, 1950, str. 74; táž, Numismatické památky doby husitské, 
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měrnou vahou 0,262 g zřejmě haléře = poloviny peněz, tak jak je známe od 
r. 1384 buď s obrazem českého lva (téhož jako na současných penězích, jen 
na menším střížku) nebo české koruny, obou na čtyřhranném střížku a se čtyř-

. rázem. Spojovat objevení se brakteátových haléřů s českým lvem a korunou 
s první úpravou českého mincovnictv( za Karla IV., kterou Karel Castelin 
datuje do let 1350-135354) není možno, poněvadž,jak vyplývá ze všech našich 
dosavadních vědomostí, byl haléř té doby určitě ještě starý parvus, mezi nimiž 
jej také správně hledá objevitel této první reformy Karla IV., 55) tedy mince 
větších rozměrů (16 mm) i těžší váhy (0.45-0,55 g) a poněvadž hlavní z obou 
námi popisovaných nálezů emauzský jasně stanoví terminus post quem rokem 
vysvěcení kláštera (1372). 

. Ale zhruba téže váhy jsou i parvi (haléře) Václava IV., jimž se od r. 
1384-56) dostává jména „nummi", ,,peníze" (pfennige) a jichž šlo té doby sedm 
na groš.57) Jméno „haléř" přechází tu na polovinu starého haléře (parvu), 
velmi oslabeného ve váze i v jakosti, takže se stává z jedné dvanáctiny jednou 
čtrnáctinou groše, váhy zhruba něco nad 0,200 g. Tak se staví dva druhy drobné 
české mince na místa dvou druhů cizích mincí, které zřejmě peněžní soustavu 
českou silně ovlivňovaly: těžšího rakouského feniku, jichž šlo 7 na groš (platy 
ve „vídeňských", nebo pouze „fenicích" jsou velmi časté zvláště na jihu Čech 
a Moravy) a. norimberského haléře, který ovlivňoval spolu s řezenskými fe
niky západ Čech a české državy v Horní Falci i blízkých krajích. Byl zhruba 
váhy 0,212~0,290 g a na groš jich šlo 14.58 ) V Čechách tedy nešlo při zavedení 
dvojího druhu drobné mince r. 1384 o vsunutí hrubšího nominálu do peněžní 
soustavy, 59) jak jsme si zvykli dodnes vykládat, nýbrž o jakési rozdělení původ
ního parvu oběma směry, nahoru i dolů a o zavedení menšího nominálu, nové 
drobné mince, nazývané nejdříve půlhaléř (půldenár, polovina parvu), která 
přijala váhu a hodnotu pokleslého starého parvu a vzápětí i jeho druhé jméno, 
haléř. Tehdy už ovšem ve smyslu skutečné poloviny peníze, nummu. Už 

ČNM CXX, 1951, str. 14 sl. a práce K. Castelina, hlavně O zavedení černých mincí 
se čtyřrázem, Num. listy VII, 1952, str. 53 a tam podrobněji uvedenou literaturu. 

64) V citovaném již článku První mincovní reforma Karla IV. Num. listy IV, 1949, str. 
80 sl. 

65) L. c. str. 82, kde určuje jako druhý typ parvů (haléřů) Karlových Smolíkovo č. 2 
(tab. I, 14) s korunou a poprsím sv. Václava. 

56) Václavovo nařízení o minci z 27. listopadu 1384 viz Palacký, Ůber Formelbucher 
II, č. 169; Smolík, I. c. str. 23; Jireček, CIB II, 3 str. 169-170; srov. Nohejlová I. c. 
a Castelin I. c. 

67) Přesný přehled našich znalostí o drobné minci celé této doby poskytne dílo Karla 
Castelina, Drobná mince doby předhusitské a husitské, Praha 1953. 

58) Srov. k tomu E. Scholler, Der Reichsstadt Niirnberg Geld- u. Miinzwesen, 1916, 
hlavně str. 116 sl. a K. Castelin, O zavedení černých mincí, Num. listy VII, 1953, str. 59. 

59) Nemyslíme-li na zlatou minci, dukát, tvořily naši peněžní soustavu: I groš = 7 peněz 
(nummi) = 14 haléřů. - Pro rok 1374 uvádí už 14 parvů na groš J. Neuwirth, Die Wochen
rechnungen .. des Prager Dombaues,. 1372-1378, Praha 1890, str. 149 a 151. 
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z r. 137960) známe půldenár (polovinu parvu) i když ani mincovní řád z 2. listo
padu 1378 ani nařízení o minci z r. 138361 ) o dvou druzích drobné české mince 
nemluví. 

Za to jsou dva druhy drobné mince uvedeny v brněnské stížnosti řemesl
níků a chudých z r. 1378. Jsou tu pojmem „pfennig" myšleny vskutku rakouské. 
feniky? Nebo došlo k praktickému rozdělení drobné české mince už před 
červencem r. 1378 a patřilo pojmenování haléř a fenik dvěma druhům české 
mince? Kolísání ceny haléřů ( až na 18 za groš) je nám už známo. 62) A přece 
oficiálně (v mincovním řádu 1378, v nařízení 1383 i v úředních přepočtech) 
je groš kladen na roveň 12 haléřům. Je nám znám i několikerý ráz drobné mince 
na rozhraní doby Karlovy a Václavovy.63) A přece neznáme vždy ani nařízení, 
kterým byl ten či onen typ drobné mince u nás zaveden. Nálezy z České Skalice 
a Emauz přinesly nám opět nový typ. Shrneme-li vše, co jsme připomněli> 
vidíme, že nás tyto nálezy seznamují s prvními, nejstaršími českými haléři, 
polovinami pozdějších peněz, nummů, tehdy možno ještě rakouských feniků. 

Tyto nejstarší české haléře byly zřejmě raženy krátkou dobu. I proto se 
pro ně velmi dobře hodí rok 1378, ať už předcházely nebo pouze doprovázely 
mincovní řád z 2. listopadu 1378. Jejich výhodou byla rychlost jejich ražby i 
která zřejmě neměla dlouhého trvání. Odumřela patrně se svým tvůrcem. 

Nepotvrdí-li nové nálezy datování jak jednotlivých grošových skupin tak 
těchto nejstarších haléřů, polovin peněz, můžeme hledat místo i příčiny vzniku 
dutých haléřů s českým lvem a korunkou na jediném místě mimo hranice Čech, 
v Heidingsfeldu u Wiirzburgu, městečku, v němž Karel IV. nejednou pobýval64} 

a pro něž 23. února 1368 propůjčil Václavu IV., tehdy sedmiletému, mincovní 
právo na haléře tak, aby na ně vyrazili znaky Čech, lva a korunu.65) Tak se 
měly tyto haléře rozeznat od jiných ve Francích, Švábsku, Norimberce a Frank
furtu vydávaných, podle nichž nové mince měly být raženy. České výsostné 
znaky, obraz lva a královské koruny_ nemusily však být vyraženy na jedné 
a téže minci společně. Každý zvlášť jsou mincovními obrazy dutých peněz. 
z Emauz a České Skalice. Styl jejich obrazů je však ryze český a také oba 
uzavřené české nálezy téměř vylučují jiný než český původ obou druhů dutých 

80) Tak jej uvádí už r. 1379 urbář rožmberský. Viz B. Mendl, Hospodářské poměry,. 
ČČH XXII, str. 63-64. 

81) Otištěno u M. A. Voigta, Beschreibung II, 1772, str. 196-197, pozn. 66. 
82) Srov. pozn. 52 a text k ní. 
83) Zhruba jsem sestavila její typy i varianty v článku Moravská mincovna, NČČsl. IX,, 

1933. Castelinova pdce o drobné minci obsáhne a doplní všechny tyto příklady. 
84) Srov. itinerář Karlův u Bohmer-Hubera, R. I. VIII, 1877. 
85) Srov. Bohmer-Huber, Regesta Imperii VIII, Insbruk 1877, č. 4620. Z originálu 

B'avorského hlavního státního. archivu v Mnichov~ otiskl listinu udělení mincovního práva 
K. Castelin, Česká mincovna v Heidingsfeldu, Nunr. listy VI, 1951, str. 45. Týž autor publi
kuje v Num. listech VIII, 1953, haléř, Saurma č. 401, s obrazem lva a koruny jako ražbu 
heidingsfeldskou podle uvedeného - mincovního povolení. 
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peněz. Přece však bylo potřeba upozornit, že heidingsfeldská mincovna by 
mohla přijít v úvahu jako místo vzniku brakteátových peněz s českým lvem 
a českou korunou, kdyby snad další bádání naše přiřčení nepotvrdilo. 66

) 

Skutečnost, že skupina dutých peněz se objevuje na konci vlády Karla IV. 
jako doklad nejen prozíravé snahy o zrychlení a zlevnění ražby a tím o nasy
cení potřeby drobného oběživa, nýbrž i o pokus vsunutí nového, lehčího peníze 
pod jménem starého do měnové soustavy nás nikterak nepřekvapuje, seznámí
me-li se jen poněkud s měnovou politikou Karlovou.61

) Právě i snaha o opa
tření dostatečného množství drobného oběživa je dokladem váhy, kterou Karel 
přikládal i drobné minci. Že právem, o tom nás přesvědčila zlomkovitá čísla, 
která jsme uvedli na počátku našeho výkladu. Nesmíme také zapomenout, 
že Karel znal dobře i cenu propůjčení mincovního práva a dovedl jím odmě
ňovat prokázané služby někdy celé řadě knížat a měst.38) 

Je mimo rámec této práce, jejímž úkolem je pouhé zhodnocení dvou ná
lezů, abychom se blíže zabývali problémem drobné mince, který právě ve 
14. století má své speciální zabarvení. Neboť v žádném údobí českého mincov
nictví nenarážíme na základní rozpory písemných a hmotných pramenů tak 
často jako ve 14. století. Písemné nám průkazně ukazují velikou potřebu drobné 
mince, která je ve skutečnosti velmi vzácná. Této otázce a propočtům oběživa 
je nutno věnovat záhy zvýšenou pozornost stejně, jako je nutno zvýšit péči 
i úctu ke každé sebemenší a sebenevzhlednější minci. 

Shrneme-lí pak nové poznatky, které skýtají námi nahoře popsané nálezy 
mincí, můžeme uzavřít: 

Rozborem mincovního materiálu z nálezu z České Skalice (1895) a z kláš
tera Na Slovantch (Emau:zích) v Praze (1951) můžeme vytřídit duté haléře 

H) Neznám brakteátové haléře typu emauzského a českoskalického nálezu z žádného 
i:i.álezu mimo hraníce Čech. V nálezu u Saské Cvikavy, popsaném dr G. Krugem, Ein kleiner 
bei Zwicb.u gehobener Miinzfund aus dem 15. Jahrdundert, Deutsche MzbL 1938, 58 roč. 
str. 99-102 a tab. č. 186, se vyskytl ve dvou kusech podobný dutý haléř se lvem (č. 21), 
průměru 13 mm a průměrné váhy 0,23 g (Děkuji dr P. Radoměrskému za upozornění na 
tento nález). Nález byl ukryt v 15. stol. Haléř se lvem je mezi větší skupinou rozličných 
haléřů se lvem. Autor jej určuje do Čech, do údobí husitského (1420-36). Bohužel, fotografie 
haléře není jasně reprodukována, takže ani tvar hlavy ani tvar ocasu není znát. Proláklý kruh 
vlastního mincovního obrazu je už na prvý pohled větší než kruh našich dutých peněz. Celý 
obrázek ukazuje spíše variantu míšeňského haléře se lvem, nekorunovaným, s rozčísnutým 

ocasem. 
H) Její světlo i stíny dobře vystihují K. Stloukal, Dvojí tvář ... , ČČH 1949, František 

Graus, Chudina městská, Praha 1949 a G. Skalský, Měnová politika Karla IV., NČČsl. 
XIX, 1950, str. 37 sl. 

ss) Stačí projít Bohmerova Regesta Imperii, v nichž jsou zaznamenány celé serie udílení 

mincovních práv. 
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s kráčejícím českým korunovaným lvem z ražeb 13. století a datovat je na konec 
vlády Karla IV. Jsou patrně dokladem pokusu o zavedení nejstarších českých 
haléřů vůbec. Oba nálezy přispívají k chronologii pražských grošů Karla IV. 
Emauzský nález nás seznamuje s unikátem brakteátového haléře s českou koru
nou. Na nově poznaných i nově zařazených dutých haléřích můžeme sledovat 
snahu po zrychlení výroby drobné české mince a tím stoupání její potřeby a po
zornost, věnovanou jí vládnoucími kruhy pro ,eventuální zisky nebo ztráty 
z ní. Oba nálezy přispívají tedy i k celé problematice drobné mince a k otázce 
rozporu mezi písemnými a hmotnými prameny drobné mince 14. století. Oba 
přispívají i k novému poznání mnohotvárnosti a pramenné ceny nálezových 
celků. 
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PAVEL RADOMĚRSKÝ 

STUDIE O STREDOVEKYCH JETONECH II 
(Jetony nalezené na hradě Orlíku u Humpólce) 

(Tab. V) 

U žívání jetonů, těchto ražeb podobných mincím, lze u nás doložit velmi záhy. 
Již za Jana Lucemburského v prvých desetiletích 15. století byly u nás raženy 
tyto známky z méněhodnotného kovu, napodobující motivy současných mincí. 
Je známo, že tyto ražby sloužily k několika účelům. Měly jednak funkci, kterou 
převzaly již ze starého Říma, usnadňovat početní manipulace na početním 
prkně (abaku). Tehdy jsou zvány rovněž početními penězi. Sloužily i jako hrací 
známky, nebo jako známky (či vstupenky) opravňující držitele ke vstupu do 
určitých uzavřených prostor. Byly i poukázkami na odměnu za vykonanou 
práci (na př. důlní známky), měly i funkci almuženek (chudinské známky). 
Měly však i účel representační (jetony královské, šlechty a úřednictva). Třebas 
neměly funkci peněz, neboť jim nelze přiznat charakter prostředku usnadňují
cího směnu výrobků, přece jim numismatické bádání věnuje zaslouženou po
zornost; jednak proto, že třebas nebyly penězi, přece často zastávaly funkci 
peněžní poukázky. Jednak i proto, že vnějším provedením a technikou výroby 
se neliší od vlastních mincí. Studovat je a vysvětlovat je jedním z úkolů nu
mismatické práce.1 ) 

Jetony, kromě výrobků nejmodernějších, jsou většinou ražby vzácné. 
Jejich vzácnost je způsobena dvěma příčinami. Především tím, že funkce, ke 
kterým sloužily, nevyžadovaly, aby byly jetony vybíjeny v přílišném množství, 

1 ) Literatura o jetoneclÍ je většinou roztříštěna v drobných monografických pracích 
a v četných článcích v odborných numismatických časopisech. Celkovým zpracovánímjetonů 
je staré, avšak stále platné dílo J. Neumanna, Beschreibung der bekanntesten Kupfermiinzen 
I/VI Praha 1854-1872,jehož svazek V (1868) obsahuje soupisjetonů a známek rakouských 
(včetně českých), ruských, francouzských a německých. Ve svazku IV (1865) jsou sepsány 
anglické tokeny, jetony a známky, svazek VI obsahuje dodatky. - Přehled českých jetonů 

podává práce E. Fialy, Peníze početní (jetony), otištěná ve Věstníku NSČsl. I-V 1919-1923, 
str. 121 n., v níž nejcennější je část pojednávající o českých středověkýchjetonech. - Mnoho 
materiálu o českýchjetonechjesneseno ve Fialově popisu Donebauerovysbírky (Beschreibung 
der Sammlung bohmischer Munzen u. Medaillen des Max Donebauer, Praha 1889). - O stře
dověkých důlních známkách pojednal V.Katz, Kutnohorské středověké důlní známky, Hor
nický věstník XV, 1933, č. 11 (Viz další práce od téhož ve starších ročnícíchNČČsl.) Materiál 
francouzský je sepsán v díle F. F euarden ta, Jetons et Mereaux depuis Louis IX.jusqú' a la 
fin du Consulat de Bonaparte I-III, Paris 1904-1915. - Významná práce C. F. Geberta, 
Geschichte der Nurnberger Rechenpfennigschlager (zvl. otisk z XXXV roč. MBNG 1918) 
podává dějiny norimberské výroby jetonů. - Od téhož je práce Die Marken und Zeichen 
Nurnbergs, Nurnberg 1901. -Ernst, Von Bergwerksmiinzen, Wien 1885, souhrnně zpracoval 
důlní jetony a známky. 
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proto jsou obvykle vzácnější než současné mince. Druhá příčina jejich vzácnosti 
spočívá ve skutečnosti, že nehodnotný kov (obvykle měď, mosaz, olovo či cín), 
z něhož byly vyrobeny, nikterak nenabádal jejich držitele, aby jetony shro
mažďoval a případně ukrýval tak, jako byly ukrývány do země stříbrné a zlaté 
mince, jejichž hodnota spočívala v ušlechtilém kovu a byla i zaručena zákonným 
ustanovením. 

Nedostatek nálezů, jež by byly nejlepší pomůckou k stanovení stáří a pro
venience jetonů způsobil, že studium jetonů je odkázáno většinou na ojedinělé 
exempláře bez nálezového podkladu. Odtud i dosavadní nejistota v chrono
logickém řazení jetonů a ve stanovení místa jejich vzniku. 

Časem se však stává, že i nejstarší jetony jsou nalezeny za podobných 
podmínek jako mincovní nálezy. Takové nálezy mohou vnést nejvíce světla 
do dosud temných otázek. Účelem těchto studií, jež byly započaty r. 1950 roz
borem jetonů nalezených na hradě Lichnici,2) je zachycovat a kriticky hodnotit 
tyto vzácné, drobné nálezy a doplňovat, avšak i revidovat, dosavadní znalosti 
o středověkých jetonech. 

Podobné nálezové okolnosti, jež provázely objev jetonů na hradě Lichnici, 
jimž byla věnována prvá část těchto studií, jsou spojeny s nálezem jetonů na 
zřícenině hradu Orlíka u města Humpolce. Hrad byl založen někdy koncem 
14. století (por. 1385) tehdejším držitelem humpoleckého panství Jindřichem, 
synem Vaňka z Dubé. Již v r. 1404 jej mocí dobyl Jindřich z Rožmberka. 
Později byl v držení Leskovců, pak přešel k panství lipnickému. Zdeněk 
Trčka z Lípy jej prodal r. 1560 Janovi mladšímu z Říčan; od Říčanských jej 
odkoupil Kryštof Karel z Roupova, který r. 1601 připojil k humpoleckému 
panství Herálec, kam přenesl z Orlíka své sídlo. Od té doby byl Orlík opuštěn. 
Pustým hradem je jmenován r. 1708.3

) 

Při průzkumu zříceniny v letech 1938-1941 byla zde nalezena řada mincí, 
mezi nimi rovněž středověké jetony. Jelikož, jak zpráva o nálezu uvádí, byly 
mince posbírány jednotlivě v sesutém zdivu, nelze jejich souhrnu přiznat 
charakter normálního peněžního nálezu; to ostatně potvrzuje i celkové složení 
nalezeného souboru, který sestává z ražeb, jež vznikly v časovém rozpětí 
500 let.4) V této studii věnujeme proto pozornost toliko třem ražbám, středově-

!) P. Radoměrský, Studie o středověkých jetonech I (Jetony z hradu .Lichnice), 
NČČsl. XIX, 1950, str. 173 n. 

3) A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království českého XII, Praha 1900, str. 178 n. 
') Kromě tří jetonů, o nichž pojednává tato práce, byly na Orlíku nalezeny tyto ražby: 

Čechy, Václav IV. (1378-1419), pražský groš (1 kus); kruhové t. zv. husitské peníze se lvem 
bez čtyřrázu (5 k.); Ferdinand I. (1526-1564), černý peníz (1 k.); Slezsko, Leopold I. (1657 
až 1705), krejcar 1702 se zn. C. B (K. Brettschneider) z mincovny břežské ( I k.), trojník 1696 
( I k.); Wiirttemberg-Olešníce, Kristián Oldřich ( 1664-1704), trojník 1704 ( 1 k.); arci
biskupství Salzburg, jednostr. fenik 15. stol. (1 k.); Falc-Neuburg, Jan (1404-1443) se sy
novcem Ludvíkem, Amberg,jednostranný fenik (I k.); Uhry, Matyáš Hunyadi (1458-1490), 
denár (1 k.); kromě toho se na Orlíku našly tři silně otřelé měděné krejcary Františka I. 
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kým jetonům, které tvoří nepochybně nálezový celek. Nalezené jetony možno 
takto popsat :5) 

č. 1 (tab. V, obr. č. 1) 

Líc: Postava v krátké suknici vpravo kráčející s obličejem zpříma, s vlasem 
vyznačeným malými kroužky. V pravici drží dolů obrácený květinový 
stvol, zakončený třemi šestilistými růžicemi, v levici drží týž květinový 
stvol, zakončený toliko. dvěma šestilistými růžicemi. Bez legendy. Vnější 
obvodek perličkovitý. 

Rub : Velká koruna ozdobená třemi liliemi. Střední lilie je umístěna mezi 
dvěma sedmilistými růžicemi, nad střední lilií rostlinný ornament. Bez 
legendy. Vnější obvodek perličkovitý. 

Kov: měď; průměr střížku: 23 mm; váha: 1,189 g (týžjetonje zvětšen 
v poměru asi 2 : I na tab. V.) 

Č. 2 (tab. V, obr. č. 2) 

Líc: Postava jako u předch., avšak rostlina v pravici je zakončena místo růžic 
zubatými listy, rostlina v levici dvěma zubatými listy a jednou pětilistou 
růžicí dole u levé nohy postavy. Bez legendy. Vnější obvodek perličko
vitý. 

Rub: V perličkovitém kroužku koruna ozdobená čtyřmi liliemi; mezi dvěma 
středními liliemi je umístěn velký rostlinný stvol vysoko zasahující do 
opisu. Opis běžící kolem celého obrazu je fingovaný, sestává z čárek 
s gotickými zalomenými patkami. Vnější obvodek perličkovitý. 

Kov: měď; průměr střížku: 22 mm; váha: 1,251 g. 

Č. 3 (tab. V, obr. č. 3) 

Líc: Lev vpravo kráčející s vyplazeným jazykem, jasně vyznačenou hřívou 
a rozevlátým ocasem. Kolem kresby lva je porůznu umístěno asi devět 
malých šesticípých hvězdiček. Jinak bez legendy, vnější obvodek perlič
kovitý. 

Rub: V perličkovitém kroužku liliovitá koruna. Na místě opisu běží kolem 
obrazu pruh asi jedenácti hvězdiček. Vnější obvodek perličkovitý. 

Kov: měď; průměr střížku: 23 mm; váha: 1,601 g. 

(1793-1835), ruská vojenská bronzová medailka s ouškem a s obrazem oka božího a leto
počty 1904-1905 a konečně blíže neurčitelný jeton pravděpodobně norimberského původu, 
špatně zachovaný, typu Neumann, I. c. V. str. 442 č. 32472-73. Fingovaný opis nedávající 
smysl, psaný gotickým písmem, naznačuje, že souvislost tohoto kusu s nalezenými jetony, 
o nichž pojednává tato studie je možná, avšak neprokazatelná. 

1) Obrazy na jetonechjsou popisovány podle obvyklých numismatických zásad heraldicky, 
t. j. s hlediska popisovaného předmětu. 
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Všechny tři kusy jsou dobře zachované, přirozeně konservované krásnou 
zelenou patinou. Jejich relief je však velmi nízký, byly mělce raženy. Jasnost 
exempláře č. 3 je snížena dvojrázem. Stáří a provenience těchto tří jetonů 
právem by mohla být pro nás záhadou. Neboť s podobnými motivy se na čes
kých ražbách neshledáváme; zvláště nikoliv s _podobnou světskou postavou 
s květinovými ratolestmi„ kterou někteří badatelé pokládali, jak níže ještě 
ukážeme, za postavu neoděnou, snad za vyobrazení Venuše. Není to však po 
prvé, co se podobné jetony u nás objevily, avšak právě tato okolnost mohla by 
nás svést při pátrání po stáří a proveniencijetonů z hradu Orlíku k nesprávným 
závěrům. 

Eduard Fiala v článku o penězích početních, v němž se rovněž jako prvý 
pokusil shrnout dosavadní znalosti o českých středověkýchjetonech, vyobrazuje 
a popisuje jeton, který má úzkou ikonografickou souvislost s jetonem č. 3 
z Orlíku.6) Tento Fialův jeton (jeho originál je uložen v numismatickém oddě
lení Národního musea) můžeme takto charakterisovat: 

Líc: Lev vpravo kráčející s vyplazeným jazykem, jasně vyznačenou hřívou 
a rozevlátým ocasem. Kolem kresby lva jsou porůznu umístěny šestilisté 
růžice, v oblouku ocasu a pod břichem lva je po malém kroužku. Bez 
legendy. Vnější obvodek nejasný. 

Rub: Mezi dvěma květinovými trsy, růžicemi ozdobenými, labuť vpravo krá
. · čející. Bez legendy. Vnější obvodek perličkovitý. 

Kov: měď (žlutá); průměr střížku: 23 mm; váha: 1,460 g. 

Tento jeton (tab. V, obr. č. 4) je vylomený, jinak však dobře zachovaný, 
pokrytý částečně zelenou patinou. Souvislost jeho líce s lícem jeto nu č. 3 z hradu 
Orlíka je mimo pochybnost. Jde o tutéž kresbu lva, kterou patrně vytvořila 
táž ruka řezače želez. Možno i uvažovat o tom, nebylo-li použito u obou exem
plářů téhož ražebního kolku, třebas přesné ověření této domněnky je znemož
něno dvojrázem na jetonu z Orlíka. 

Bylo by možno na základě ikonografické souvislosti zařadit v souhlase 
s Fialou tyto jetony mezi ražby české a pokládat nález z hradu Orlíka u Hum
polce za vydatný přínos k rozšíření našich znalostí o českých středověkýchjeto
nech. Jetony z hradu Orlíka nejsou však ražby české. Český není anijeton za
řazený mylně do Fialova soupisu. Již sama ikonografická náplň těchto ražeb 
nabádá, abychom místo jejich vzniku hledali za hranicemi našeho státú. Tam 
vskutku jsou opěrné body, důležité k stanovení provenience a stáří těchto mě
děných ražeb. 

Pro stanovení stáří jetonů z hradu Orlíka je zvláště významný grošový 
nález odkrytý r. 1924 v Treise (u Ziegenhainu) v Hessensku.7) Tento nález, 

6) E. Fiala, Peníze početní, I. c., str. 122, č. 11; tab. VI, č. IO. 
7) H. Buchenau, Der Groschenfund von Treisa in Hessen, Bliitter f. Miinzfreunde 

XVII. (N. F. IV) 1927-1929, str. 198 n. 
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z něhož H. Buchenau prostudoval 220 mincí, sestával především z kontra
markovaných hessenských a míšeňských grošů (,,Schildichte" a „Kronichte") 

. a z duryňsko-míšeňských grošů t. zv. landsberské měny. Složení nálezu uka
zuje, že mince byly ukryty do země před saskou měnovou reformou, k níž došlo 
v únoru r. 1444. Tento termín ante quem je významný. Neboť v nálezu 
z Treisy vyskytl se rovněž měděný jeton, který představuje kombinaci mezi lí
cem jetonu č. 1-2 z hradu Orlíka a mezi lícem jetonu č. 3 z hradu Orlíka 
a lícemjetonu publikovaného Fialou. Buchenau tento jeton (tab. V, obr. č. 5) 
takto popisuje :8) 

Líc: Neoděná postava (Venuše?) vlevo kráčející, se zástěrkou na bedrech, drží 
dolů a vzhůru po úponce růží. Kolem kroužky; perličkovitý obvodek. 

Rub: V perl. kruhu velký lev, kolem růžice a kroužky. 

Kov: mosaz; průměr střížku: 22 mm. 

Lícní strana jetonu z Treisy s postavou, a to patrně s postavou tančící 
(avšak nejspíše oděnou v těsně přilehající šat podle tehdejší gotické módy) 
je zřejmě ražena týmž ražebním kolkem, jako jeton č. 1 z hradu Orlíka. Rub 
Buchenauova exempláře, jak na prvý pohled dosvědčují kroužky kolem kresby 
lva, je novou variantou líce jetonu č. 3 z hradu Orlíka a Fialova jetonu. Sa
motná kresba lva je však u všech tří kusů táž: Lev s vyplazeným jazykem vpravo 
kráčející s širo~e rozevlátým ocasem. Toto pojetí lva je typické pro většinu 
sasko-míšeňských a hessenských grošů 15. století. Proto nález míšeňských a 
hessenských grošů z Treisy, významný tím, že datuje vznik jetonů z hradu 
Orlíka do prvé poloviny 15. století (před r. 1444), upozorňuje současně, aby
chom místo· ražby našich jetonů hledali v okruhu sasko-míšeňsko-hessenském. 

Místo vzniku jetonů lze stanovit přesně. Roku 1916 publikoval O. Horn 
z Míšně „hrací známku" ze své sbírky. 9) Takto ji popisuje: 

Líc: V krátký kabátec oděná postava vpravo kráčející nebo běžící, drží ve 
zdvižené pravici a zdvižené levici po úponku s několika šestilistými růži
cemi, které do poloviny rámují obraz, v poli dvě hvězdy. 

Rub: Stojící labuť, uzavřená ve dvou perličkovitých kruzích, mezi nimiž je 
pravidelně umístěno 17 šesticípých hvězd. V poli pravděpodobně úponka 
(nebo had, který se přichytil ocasu labutě?) a dva malé kroužky. 

Kov: žlutá měď; průměr střížku: přibližně 22 mm. 

8
) H. Buchenau, I. c., str. 199 n. Buchenau provází popis tohotojetonu poznámkou, že 

jeton měl být údajně nalezen odděleně od vlastních mincí. Je však mimo pochybnost, že k ná
lezovému celku náleží. Dokazuje to druhý, mincemi datovaný nálezjetonů z 15. století, o němž 
bude dále pojednáno. (Nález cvikavský). 

9
) O. Horn; Der mittelalteriche Rechenpfennig mit Schwann (Zwickau?), Bliitter f. 

Miirizfreunde XIV, 1916, str. 123. 
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Hornův jeton (obr. č. I) je tudíž na líci variantou jetonu č. 1-2 z Orlíka 
a jetonu z Treisy, rub je variantou jetonu publikovaného E. Fialou. Již Horn 

Obr. č. 1. 

vznesl názor, že labuť na rubu jeho jetonu je labuť města Cvi
ka vy (Zwickau v Sasku), které má tohoto ptáka ve svém 
znaku (obr. č. 2). Pokládá jeton za saský výrobek z počátku 
15. století. Nákz cvikavský, na který se Horn odvolává, jeho 
názor plně potvrzuje. 

Ve Cvikavě byl r. 1901 objeven malý nález mincí, 
ulnytý do země kolem r. 1460.10) V tomto nálezu vyskytlo 
se rovněž několik měděných jetonů velikosti kolem 22-23mm 
a mezi nimi exemplář s „neoděnou" postavou téže kresby. 
jako na jetonech z Orlíka, z Treisy a na jetonu Hornově.11) 

Erbstein pokládal jetony z cvikavského nálezu za ražby no
rimberské. Jeho názor právem odmítl Horn. Nález jetonů 
ze saské Cvikavy a okolnost, že se na jetonech vyskytuje kresba 
míšeňsko-hessenského lva, ukazují na saskou provenienci celé 

této serie jetonů. Labuť na jetonu Hornově a na jetonu publikovaném Fialou 
pak naznačuje (znovu ve spojení s důležitým nálezem cvikavským), že pravdě 
nejpodobnějším místem vzniku těchto ražeb-byla přímo 
Cvikava. 

Saská Cvikava byla v 15. století jedním z nejbohat
ších saských měst. Její bohatství pramenilo z rozsáhlé 
soukenické výro~y a z podílu, který měli její měšťané 
na stříbrných dolech ve Schneebergu.12) V 15. století má 
Cvikava i vlastní mincovnu, jež razí groše se zvláštní 
značkou.13) Vedlejším výrobkem této mincovny byla i 
serie jetonů, jež byly předmětem této studie. Cvikavské 
jetony k nám patrně v 15. století v hojné míře pronikaly 
týmiž cestami, kterými k nám proudily míšeňské groše. 

Cvikavská serie je nanejvýše pozoruhodná. Tyto 
Obr. é. 2. 

10) J. Erbs tein, Ein in Zwickau gehobener kleiner Miinzschatz aus dem 15. Jahrh., 
Miinz- und Medaillenfreund 4, Dresden 1902, str. 348 n., tab. 13. Tuto práci nepodařilo se 
mně přes všechnu snahu získat. Avšak Buchenau a Horn se na ni odvolávají a poměrně 
obšírně o ní referují. Jejich údaje,jež se vzájemně kontrolují, můžeme pokládat za postačující 
pro účel, který sledujeme. 

11) H. Buchenau, I. c., str. 200; Horn, I. c., str.123. Na rubu tohotojetonu s „neoděnou" 
postavou byl však mezi růžicemi korunovaný štít se třemi liliemi nad dvěma hvězdami. Jde 
zde tudíž o další typ této serie jetonů. 

12) Der grosse Brockhaus XX, str. 748. Odtud rovněž kresba cvikavského znaku. 
18 ) R. Scheuner, Ein Groschenfund in der Oberlausitz, Ztschrft f. Num. XVII, 1890, 

str. 289; týž, Zwei Bucher aus der Gorlitzer Miinze, Z. f. N. XIX, 1895, str. 263 n.; Buche
riau, I. c., str. 201. (Zcwickawische Groschen mit dem Sterne ... praví se v starém deníku 
zhořelecké mincovny k r. 1460). 

měděné ražby tvoří vzácnou výjimku mezi nejstaršími němými, t. j. legen
dami neopatřenými, jetony, neboť je můžeme pomocí nálezů mincí přesně 
datovat do prvé poloviny 15. století a stanovit i místo jejich ražby. Tato sku
tečnost budiž i útěchou, že nám nezbývá než Fialův soupis českých středově
kých jetonů o jednu ražbu ochudit a pokládat ji nadále za výrobek saské 
Cvikavy, kam právem umístíme i vzácné jetony z hradu Orlíka u Humpolce. 

,-t Numismat. sbor. 81 
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JAROSLAV POŠVÁŘ 

MORAVSKE NALEZY MINCI V 18. A 19. STOLE TI 

I 

Spisový materiál moravského gubernia (S 61) a místodržitelství (M 2404 až 
2409), uložený v Moravském zemském archivu, obsahuje četné zprávy o nále
zech mincí, dosud nepublikovaných, z let 1749-1879. Starších spisů není. 
Úřady měly zájem na nálezech a zabývaly se jimi potud, že tyto poklady, jak · 
byly označovány (odtud také spisová značka S od Schatze), spadaly do obsahu 
královského či císařského regálu (,,regalia summi principis"), takže bylo na 
vůli panovníkově, jak s nálezem naloží. Kromě toho nález pokladu podle 
tehdejších názorů neměl daleko ke kouzelnictví a proto gubernium žádalo 
vyšetření, zda poklad byl nalezen v noci či ve dne a za jakých okolností. Ze 
spisů je patrno, že „šťastný" nálezce byl zpravidla vystaven velkým nepříjem
nostem, protože se musel bránit podezření z kouz~lnictví, které bylo s nálezem 
spojeno a dále musel dokazovat, že odevzdaný nález je úplný, anebo komu 
a co prodal či daroval, či proč nález včas neoznámil. Proto t. zv. hledači po
kladů žádali panovníka předem o povolení a uváděli, jakým způsobem budou 
poklady hledat. Tak na př. r. 1784 (S 61) kyjovský měšťan Josef Kalivoda žádal 
císaře o dovolení, aby směl v habánských vesnicích hledat poklady hlídané 
zlými duchy. Při tom chtěl používat n~akých zrcadel a krystalů, neboť uváděl, 
že bude hledat „mit veritablem venetianischen Visa und Erd-Glass" a to na 
vlastní útraty. 

Později otázka nálezů byla upravena císařskou resolucí ze 14. listopadu 
1771 při příležitosti nálezu bohatého pokladu v Čechách, dlouho ležícího 
v zemi, jak se v ní praví, podle níž napříště má jedna třetina hodnoty nálezu 
patřit státu, druhá nálezci a třetí majiteli pozemku. Při zamlčení nálezu pak 
podíl nálezcův měl připadnout oběma ostatním rovným dílem. Zmínka o zla
tém pokladu v Čechách se týká patrně známého nálezu keltských „duhovek'~ 
v Podmoklech v Čechách na panství fiirstenberském. Ftirstenberkům bylo 
r. 1772 uděleno mincovní oprávnění k ražbě 5000 dukátů z tohoto zlata. Roz
hodnutím ze 14. února 1782 byl pak vydán dodatek k resoluci v tom smyslu, 
že nalezené mince mají vždy být odevzdány cís. král. mincovnímu kabinetu 
ve Vídni. Další úprava z 19. června 1786 připouštěla, aby erární podíl, nepře
sahuje-li výši 50 fl. a nejsou-li mezi nalezenými mincemi zvláštnosti, byl při
znán nálezci. Zásady úpravy z r. 1771 byly pak pojaty do obecného zákoníka 
občanského z r. 1811 (§§ 398-401). Dekretem z r. 1846 č. 970 sb. z. s. byla 
tato ustanovení pozměněna v ten smysl, že polovina pokladu patří nálezci 
a druhá vlastníku nemovitosti. 

Ze spisů je patrno, že nálezy často nebyly- ať z úmyslu, ať z neznalosti
úřadům hlášeny a že jen málokdy byl zachráněn celý nález. Zpravidla se 
o něm dověděl čilý překupník, který na místě část nálezu skoupil nebo nálezci 
se o něj rozdělili sami, takže téměř ve většině případů odevzdaný nález nebyl 
úplný, protože si vždy někdo nechal něco „na památku". Dodatečné úřední 
šetření a vymáhání mincí nebylo ovšem zárukou úplnosti nálezu. 

O odborném zpracování .nálezů v pravém slova smyslu nelze v těch do
bách mluvit, i když později zemský mincovní zkušební úřad v Brně (Landes
mtinzprobiramt, dále zkráceně LMPA) prováděl odhady mincí, pokud šlo 
o hodnotu nálezu, při čemž i zhruba mince popsal. Při tom zkoušel obsah 
i jakost zlata nebo stříbra, protože hodnota nálezu byla určována výlučně jen 
podle ceny kovu v mincích bez ohledu na cenu numismatickou. Takto odhad
nutou cenu platil vídeňský mincovní kabinet i Františkovo museum v Brně 
· a universitní sbírka v Olomouci za mince, které si chtěly ponechat. Ostatní 
mince z nálezu byly roztaveny. Podle zprávy komorního platebního fondu 
ve Vídni z 9. února 1849 bylo z 20 354 odevzdaných mincí roztaveno celých 
18 510. Není jistě pochyb o tom, jaké škody vznikly numismatice, neboť dnešní 
zkušební metody a vědomosti by z těchto nálezů vytěžily mnohem více, nehle
díc ke ztrátám mincí jako takových. 

Obsáhlý materiál o 139 nálezech jsem se pokusil zpracovat přehledně, 
a to chronologicky s připojeným abecedním rejstříkem. Záznamy o nálezech 
mohly být proto jen nejstručnější. 

Při popisech jednotlivých nálezů uvádím nejprve letopočet, také i den 
nálezu, je-li znám a pramen, odkud zpráva pochází. Jména obcí byla srovnána 
s lexikonem obcí z r. 1949. 

II 

I. Brumov (o. Val. Klobouky) 1749(S6I) 

Na cestě vedoucí z Brumova do Klobouk v kolejích vozu byly spatřeny 
brumovskými sousedy z druhého vozu „šestka a sedmerka". Kopáním na místě 
byl pak objeven celý poklad, jehož část však byla hned rozprodána. Úředním 
řízením pak byla získána zpět. 

Celkem bylo nalezeno 89 zlatých a stříbrných mincí v ceně podle váhy 
čistého kovu 81 fl. 26 kr. Z toho bylo 17 dukátů a to 9 holandských z let 1603 až 
1634 a 1434-1443, což však bylo čteno, zřejmě správněji, také jako 1734-1743> 
1 salcburský z r. 1550, I švédský z r. 1634, 2 frankfurtské z r. 1640 a 1685, 
2 norimberské z r. 1636 a 1638, I tridentský z r. 1629 a I rakouský z r. 1628. 
Ze stříbrných mincí to byly tolary, zlatníky a půlzlatníky Rudolfa II. a Ferdi
nanda II., dále desetikrejcary a sedmikrejcary, mince saské, polské ze 16. století, 
papežská medaile bez letopočtu a hamburská medaile. Podle názoru guber-
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nia byl poklad ukryt nedávno snad nějakým vojákem vzhledem k dukátům. 
z r. 1734-1743. 

2. Vážany (o. Vyškov) 1751 (S 61) 

Jan Žemla objevil v truhlici uložené v zenn snad české groše. Bližší 
údaje nejsou známy. 

3. Mor. Beroun (o. Bruntál) 1752, 12. června (S 61) 

Antonín Blaske při práci na poli vykopal hliněný hrníček, který po nálezu 
odhodil, takže se rozbil. Bylo v něm 43 dukátů. Gubernium žádalo vyšetření, 
zda nález byl učiněn „arte magica" či ,,in fundo publico seu fiscali data opera", 
t. j. uměním magickým nebo činností na pozemku veřejném nebo podléhajícím 
fisku. Spis není úplný, takže více nebylo možno zjistit. 

4. Rybníky (o. Mor. Krumlov) 1754 (S 61) 

Devatenáctiletý Jan Makeš, sloužící za pohůnka u Šimona Sobotky v Petro
vicích, našel podle udání na pastvině jménem Topanov v láhvi snad zlaté přes 
1000 větších a menších dukátů. Rozsáhlé výslechy nevedly k objasnění nálezu. 
Řízení bylo skončeno rozhodnutím, že Makeš si příběh vymyslel, aby se mohl 
chlubit mezi kamarády. Je však s podivem, že ve výslechu uváděl mnohé 
podrobnosti, tákže není vyloučeno, že poklad byl solidániě s ostatními účast
níky nálezu zatajen. 

5. Soběšice (o. Brno venkov) 1754 (S 61) 

Matyáš Foltan ze Soběšic slýchal od dětství~ že na zahradě jeho domu je 
zakopán poklad. Vykopal po částech 31 grošů, mezi nimi 1 španělský peníz. 
Nevěděl, že má nález odevzdat. Byl proto potrestán řečkovickým myslivcem 
vězením a padesáti ranami holí. Případ je ukázkou feudálních správních po
měrů. 

6. Valchov (o. Boskovice) 1754 (S 61) 

Dvě ženy našly na nově zřízené cestě z Valchova do Boskovic peníz po
dobný půlkrejcaru. Na témž místě nalezly pak další mince, částečně zlomky, 
celkem 27 kusů. 

7. Nové Město na Mor. 1755(S61) 

František Kubík s dvěma dělníky našel ve sklepě pazderny v cínové, asi 
půlmázové láhvi se šroubem sto „tvrdých" tolarů a pět zlatých prstenů. 

8. Hynkov (o. Olomouc venkov) 1756(S61) 

Děvče, které bylo v lese na trávě, nalezlo v hliněném hrnci tolary, zlatník, 
l 7krejcary a 7krejcary, groše Ferdinanda II. a Leopolda II. v celkové hod
notě (podle obsahu stříbra) 48 fl. 51 kr. Podle vyjádření ve spise se nalezený 
poklad považuje za „regalia summi principis", t. j. patří císaři. 
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· 9. Kanovsko (o. Přerov) 1757 (S 61) 

Desetileté děvče našlo na obecní pastvině v břehu strouhy hrníček, zaba
lený do zpuchřelé tkaniny, v němž bylo 129 zlatých a stříbrných mincí, z toho 
65 dukátů, 1 duplon, 58 „tvrdých" tolarů a 5 zlatníků. 

10. Val. Klobouky 1757 (S 61) 
Martin Vyskočil při hledání hub v lese „Skály" našel na velikonoční pon

dělí v zemi zaražený sedmnáctník. Po něm vytáhl ze země ještě dalších 40 
mincí, které prodal za 34 fl. 5 kr. Bylo mezi nimi 14 tolarů, 6 zlatníků, vesměs 
mincí Ferdinandových. 

li.Znojmo 1760(S61) 

Při opravě domu radního Josefa Štěpanovského bylo nalezeno 125 „dud
ků" polských. Podle udání mělo to však být 1000 dukátů. 

12. Študlov (o. Val. Klobouky) 1765 (S 61) 

Jiří Jakubů z Příkaz při kopání na pozemku patřícím k obci Študlovu 
nalezl 69 mincí, mezi nimiž byl dukát Rudolfa II. z r. 1593, tolar téhož panov
níka z r. 1607, 22 grošů Zikmunda, krále polského a 44 starých stříbrných 
grošů různého druhu. 

13. Janovice (o. Rýmařov) 1770 (S 61) 

U starého pivovaru byly nalezeny tolary ve dvou měděných nádobách. 
Z nálezců jeden nález zapíral, druhý přiznával, že tam t"olary byly. Více není 
ze spisů známo. 

14. Kožichovice (o. Třebíč) 1773 (S 61) 

Pasáci dobytka ze Stříteže v kopečku písku, naplaveném pod kožichovic
kou skalou, našli 143 mincí různé velikosti. Mince byly rozdány a rozprodány, 
takže nebyló možno zjistit nic bližšího. 

15. Kelč (o. Val. Meziříčí) 1775 (S 61) 

Při bourání kostelní zdi na příkaz faráře Josefa Klugera byly nalezeny 
3 dukáty, 1 půldukát, 177 „tvrdých" tolarů a l groš, celkem 182 mincí, které 
byly částečně rozprodány. Poněvadž tolary byly nejpozději z r. 1618, soudilo 
se, že poklad byl ukryt asi v tu dobu. 

16. Albrechtice (o. Bystřice n. Pern.) 1776 (S 61) 

· Při hře v kuželky zakopl jeden hoch na kuželně a vykopl starou minci 
Při kopání na tom místě nalezeno ještě 82 dalšífh. Byly to s~ad bílé groše 

17. Syrovice (o. Zidlochovice) 1778 (S 61) 

Martin Kratochvíla, poddaný kláštera sv. Anny v Brně našel při bourání 
maštale zlaté a stříbrné mince, které odevzdal představenému obce. Poněvadž 
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nedostal nálezné, podal r. 1784 o tom oznámení, jež mělo za následek vyšetřo„ 
vání. Mince však již nebyly nalezeny. 

18. Archlebov (o. Kyjov) 1781 (S 61) 

Při práci ve vinohradu manželů Hojáčkových bylo nalezeno 41 starých 
,,tvrdých" tolarů. 

19. Čejkov (o. Pelhřimov) 1781 (S 61) 

V lese byly v zemi nalezeny staré mince, patrně brakteáty (zpráva mluví 
o „plecháčích"), z nichž 32 prodáno překupníkům. 

20. M. Ostrava 1781 (S 61) 

Při čištění vodního příkopu u obecního hostince bylo nalezeno 374 starých 
stříbrných mincí ve váze 2 liber 7 lotů. 

21. Paskov (o. Místek) 1781 (S 61) 

Při úpravě pozemku na zahradu na oppersdorfském panství bylo vykopáno 
1228 stříbrných mincí v celkové ceně 19 fl. 30 kr. Z nich bylo 1000 prošlých 
císařských grošů, 111 krejcarů, 28 pruských poltur a 89 bavorských grošů. 

22. Bludov (o. Šumperk) 1782, 29. dubna ( 61) 

V zahradě domu č. 164 Jindřicha Bartoše při výkopu odpadkové jámy bylo 
nalezeno 250 starých stříbrných mincí. 

23. Kojetín 1783 {S 61) 

Při přestavbě schodů na radnici našli dělníci 15 mincí. Z toho byly 2 
dvoudukáty, 1 dukát, 1 dvoutolar, 10 tolarů a 1 zlatník. Cena byla odhadnuta 
na 46 fl. 20 kr. Tolary si ponechal dvorní mincovní kabinet ve Vídni. Dvou
dukát byl Ferdinandův z r. 1643, druhý bez data, dukát Ferdinanda III. 
z r. 1649, dvoutolar Rudolfa II. z r. 1608, tolary z let 1568-1667 a zlatník 
z r. 1628. 

24. Újezd (o. Slavkov u Brna) 1783 (S 61) 

Při kopání v nějakém domě bylo nalezeno 384 stříbrných, jak spis praví, 
prastarých stříbrných mincí, z toho 72 větších a 282 menších. Podle tohoto 
neurčitého údaje lze si nesnadno představit, o jaké mince šlo. Snad to byly 
groše a parvi. 

25. Vapovice (o. Třešť) 1783 (S 61) 

K.ašpar Tománek slýchal, že v jeho rodném domě je ukryt poklad. Ně-· 
kolikrát se po pokladu pátralo bezvýsledně, až jeho práce přinesla výsledek. 
Pod kamenem v komoře našel různé zlaté a stříbrné mince, většinou ještě 
oběžné v hodnotě 163 fl. 16 kr. Bylo mezi nimi 20 dukátů z let 1704-1739, 
33 tolarů, 5 českých grošů, zlatníky a pod. 
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:26. Víckov (o. Tišnov) 1783 (S 61) 

V domě Jakuba Urbance byly nalezeny zlaté a stříbrné mince v hodnotě 
87 fl. 18 kr. Byly mezi nimi 4 dukáty, 26 tolarů, 6 stříbrných grošů, 40 ne
oběžných stříbrných mincí, celkem asi 80 kusů, z nichž však některé byly ještě 
v oběhu. 

27. Bučovice 1784 (S 61) 
V domě Jana Fi::irchtgotta při kopání sklepa na mléko bylo nalezeno 

250 mincí, uložených v otvoru v hlíně bez jakékoli nádoby. Byly to většinou 
groše, mezi nimi jeden tolar a jeden 10 krejcar. 

28. Chrlice (o. Brno venkov) 1784(S61) 

Bylo nalezeno 354 mincí, z toho 72 grošů, zbytek malé stříbrné mince 
(asi parvi). Bližší úd~je neuvedeny. 

29. Drslavice (o. Uh. Brod) 1785 (S 61) 

Devítiletá dcera Josefa Oborného z Drslavic našla v břehu potoka roz
bitý džbán s 217 mincemi. Cena podle obsahu stříbra byla určena na 5 fl. 
45 kr. 

30. Prostějov 1785 (M 2404) 

V domě Františka Šmakala při bourání byl nalezen ve zdi hrnec s větším 
počtem stříbrných mincí částečně kurantních (za 157 fl.) a neplatných drob
ných (v ceně 80 fl.). Poněvadž nejmladší byly ražby z r. 1758, soudilo se, že 
peníze ukryl ve válečných dobách otec Šmakalův. 

31. Olomouc 1787 (M 2405) 

V kartuziánském klášteře byl nalezen poklad ukrytý ve zdi v láhvi. Ná
lezci se dostalo podílu 38 fl. 40 kr. Poklad byl asi uložen v nedávné době při 
zrušení klášteřa. 

32. Štěpánovice (o. Tišnov) 1792 (M 2405) 

Mlynář Josef Tomek našel v zahradě svého domu při kopání v zemi 345 
stříbrných mincí ferdinandovských. Bližší údaje nejsou známy. 

33. Hor.Bobrová (o. Žďár) 1793 (M 2405) 

Jiří Urbanec našel v zahradě svého domu při kopání žumpy 692 mincí, 
z nichž 55 pfevzal do svých sbírek dvorní mincovní kabinet ve Vídni. Bližší 
není známo. 

34. Domamil (o. Mor. Budějovice) 1793 (M 2405) 

Učitel Josef Moravec nalezl při kopárií žumpy asi 11 O mincí, z nichž 
30 bylo větších, 70 středních a zbytek nejmenších. Mince prodal mikulovskému 
překupníku stříbra Jakubu Krausovi. 
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35. Uničov (o. Šternberk) 1794 (M2405) 
Na cestě před litovelskou branou byly nalezeny zlaté mince. Bližší údaje 

nejsou známy. 

36. Hor. Libochová (o. Vel. Meziříčí) 1795 (M 2405) 
Na poli Ant. Blachuta byly v brázdě nalezeny stříbrné mince ve váze 

2 liber. Mincovní kabinet ve Vídni převzal 31 kusů. 

37. Bukovany (o. Kyjov) 1796 (M 2404) 
Tomáš Kostiha nalezl v příkopě asi 35 starých stříbrných mincí, jejichž 

cena nepřesahovala 50 fl. Mincovní kabinet ve Vídni neprojevil zájem. Šlo 
asi o mince numismaticky méně cenné. 

38. Čechtín (o. Třebíč) 1796 (M 2405) 
V lese „Sopoušku" u Čechtína našli pasáci pod jalovcovým keřem 81 

dukátů, zlatý prsten, prsten se 4 diamanty a 1 vypadlý diamant. Podle vyprá
vění starých pamětníků poklad snad ukryl třebíčský sládek Jan Gabeš, který 
zemřel, aniž poklad vyzvedl. Šlo o 53 holandských dukátů, 11 kremnických, 
3 císařské, ostatek pak byly cizí německé, švédské aj. 

39. Heřmanov (o. Vel. Bíteš) 1797 (M 2405) 

Našlo se tu 143 mincí v ceně (podle obsahu stříbra) 14 fl. 14 kr. Více 
nebylo ve spisech uvedeno. 

40. Loštice (o. Zábřeh) 1797 (M 2405) 
Při trhání pouliční dlažby bylo nalezeno 61 starých stříbrných mincí .. 

4-1. Bartošovice (o. N. Jičín) 
Nalezeno 34 stříbrných mincí. 

42. Příštpo (o. Mor. Budějovice) 
Nalezeno '120 stříbrných mincí. 

43; Olomouc 

1801 (M 2405) 

1802 (M 2405) 

1803 (M 2405) 
V domě Josefa Stadtmiillera pod cihlovou podlahou předsíně v prvním 

patře našli dělníci 3 pytlíky s penězi. Bylo tam 161 dukátů v hodnotě 724 fl. 
30 kr., sedmnáctníků za 390 fl. 19 kr. Dukáty až na 29 kusů a sedmnáctníky 
až na 17 kusů byly rozprodány. Ze zbylých dukátů byly nejmladší z r. 1713. 

#. Vel. Losiny (o. Šumperk) 1808 (M 2405) 
V lese „Lohbergu" bylo nalezeno 623 starých stříbrných mincí v ceně 

,tříbra 98 fl. 20 kr. 

45. Mladeč (o. Litovel) 1809 (M 2405) 
Dva dělníci našli při polní práci 7 dukátů, z toho 3 holandské z let 1586, 
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1597 a 1607, 1 Zikmunda Bátoryho z r. 1595, 1 Rudolfa II. z r. 1582, I Ma
tyášův z r. 1610 a 1 Fr. Ditrichštejna, biskupa olomouckého, bez letopočtu. 

46. Kanice (o. Brno venkov) 1811 (M 2405) 

Dělník Ignác Ježek při kácení jedle v lese u Kanic našel 4 dukáty v ceně 
34 fl. 44 kr. 

47. Lipolec (o. Dačice) 1811 (M 2405) 
Synek Matyáše Neuwirta našel 5 zlatých a 41 menších českých stříbrných 

mincí. 

48. Opatovice Vel. (o. Mor. Třebová) 1812 (M 2405) 
Bylo nalezeno 9 stříbrných mincí, jež byly nabídnuty mincovnímu kabi

netu ve Vídni. 

49. Šumice (o. Uh. Brod) 1812 (M 2405) 
Při vyvážení hnoje na poli Antonína Pavlíčka nalezen hrnec se starými 

českými groši v ceně stříbra 105 fl. 13 kr. 

50. Kunovice (o. Uh. Brod) ·1313 (M 2405) 
Anna Kováříková našla při kopání sklepa ve svém domě 36 dukátů, jež 

byly vesměs zašantročeny až na 5, které si vyžádal mincovní kabinet ve Vídni. 

51. Jaroměřice (o. Mor. Budějovice) 1815 (M 2405) 
Dřevaři při práci ve lese „Jedlí" našli 39 dukátů a kus zlata ve váze 12 

a 3/ 4 lotu. Dukáty byly prý velmi staré s obrazem biskupa a opisem JOANNES 
B. na jedné straně a lilií a opisem FLORENTIA na druhé. Lze-li věřit této 
zprávě, byly to nepochybně staré florentské dukáty s podobou sv. Jana Křtitele, 
patrona Florencie a s lilií jako městským znakem, podle nichž byly raženy první 
české dukáty Janem Lucemburským. Hodnota nálezu podle obsahu kovu byla 
stanovena na 358 fl. 45 kr. konv. m. 

52. Konice u Znojma (o. Znojmo) 1817 (M 2404) 
Matyáš Nečas při opravě svého domu nalezl 200 různých mincí, mezi 

nimiž byl dukát Ferdinanda I., tolar Augusta Saského, 28 grošů krále Vladi
slava II., 35 grošů Maxmiliána II., 61 grošů Rudolfa II., dále groše polské, 
rakouské, různých německých falckrabí a hrabat, ražby různých biskupství 
a groš kantonu Schaffhausen. 

53. Brtnice (o. Jihlava) 1818 (M 2405) 
Josef Švorcíček nalezl 341 malých stříbrných mincí. Cena podle stříbra 

odhadnuta na 19 fl. 30 kr. 

54. Modřice (o. Brno venkov) 1818 (M 2404) 
Hostinská Klára Schontagová se zahradníkem Janem Časko u v zahradě 
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za modřickým hostincem nalezli různé zlaté a stříbrné mince, jež byly rozta
veny a hodnota kovu stanovena na 192 fl. 44 kr. Seznam a popis není uveden. 

55. Palonín (o. Zábřeh) 1820 (M 2404) 

Při bourání zdi na gruntě č. 15 nalezl jeho majitel Jan Vaněk 137 stříbr
ných mincí, které tam byly uloženy snad jeho dědem Ondřejem Vaňkem při 
stavbě zdi před 56 lety, tedy asi r. 1764. Šlo o groše Karla VI., Josefa I., 
Leopolda I., dále různé groše cizí, vesměs ze 17. století jako tyrolské, salcburské, 
slezské, též groše Karla, biskupa olomouckého z let 1670-1673, patnáctník 
Františka Ludvíka, biskupa vratislavského a j. 

56. Borotín (o. Mor. Třebová) 1821 (M 2405) 
Při vykopávce základů pro chalupu vysloužilého vojáka Františka Kvítka 

byly nalezeny v zemi pod velkým kamenem staré stříbrné mince, velmi poško
zené, z nichž 10 se rozpadlo. Byly uloženy v dřevěné nádobce. Některé převzal 
mincovní kabinet ve Vídni, jiné Františkovo museum v Brně a universitní 
sbírka v Olomouci. Snad šlo o brakteáty. 

57. Litovel 1821 (S 61) 

Při stavbě silnice mezi Litovlí a Nasobůrkami bylo nalezeno 57 liber 
stříbrných mincí, z nichž většina byla roztavena. Některé si ponechal mincovní 
kabinet ve Vídni. Roku 1818 bylo na téže silnici nalezeno v hloubce tří stop 
18 různých předmětů, mezi nimi také zlatý řetěz na krk. Nálezy svědčí o ně
jaké staré komunikaci, patrně z Čech přes Moravu do Slezska. 

58. Bystročice (o. Olomouc) 1823, 10. dubna (M 2405) 
V zahradě pololáníka Františka Skácela na místě, kde stál stoletý strom, 

byl nalezen hrnec s 539 stříbrnými mincemi. Podle seznamu LMPA z 6. října 
1823 byl mezi nimi tplar Karla VI. z r. 1719, tolar Rudolfa II. z r. 1600, 
5 patnáctníků Ferdinanda II. z r. 1623, 7 tříkrejcarů téhož panovníka z let 
1624-1630, 326 krejcarů z let 1620-1637, kromě jiných pak krejcar švýcar
ského kantonu curyšského, který si ponechal vídeňský mincovní kabinet. 
Ježto nejmladší mince byla z r. 1781, nebyl poklad ukryt dlouho. 

59. Diváky (o. Hustopeče) 1823 (S 61, M 2405) 
V lese „Homola" byl při kopání pařezů objeven v zemi hliněný květináč 

se starými stříbrnými mincemi. Bylo jich snad 240, z toho 40 větších a 200 
menších. Nálezci však většinu prodali neznámému překupníkovi, takže jich 
zbylo asi 80. Z těch si mincovní kabinet ve Vídni ponechal 49. Seznam již 
ve spise není. 

60. Kamenička (o. Jihlava) 1824 (M 2405) 
Rolník Jiří Maštera při kopání kamene našel pod kamenem 6 stříbrných 
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· mincí. Podle seznamu LMPA z 2. září 1824 to byl švýcarský tolar kantonu 
~olothurn z r. 1622 (14lotový), tolar Ferdinanda II. z r. 1623 (14lotový), 
pražský groš Václava II. (5lotový?), groš Rudolfa II. (6lotový) a 2 staré 
švýcarské krejcary bez letopočtu (7lotové). Poslední 4 mince si ponechalo 
Františkovo museum v Brně. Poněvadž Václavovy groše byly asi 15lotové, 
byla snad v seznamu chyba neb.o to byl nějaký denár. 

61. Lipník (o. Hranice) 1824 (M 2405) 
Na katastru lipnickém na cestě z Jezernice našla v brázdě zarostlé travou 

Kateřina Kančířová dukát, když nesla obilí na setí na pole svého zaměstnava
tele. Na témže místě pak kopalo více sousedů, takže v celku bylo nalezeno 6 du
kátů, I běžný stříbrný patnáctník a stříbrný prstýnek. Z dukátů byly 4 ra
kouské z let 1759-1772, I dvoudukát Marie Terezie z r. 1764 a 1 toskánský 
dukát z r. 1772. · 

62. Olbramkostel (o. Znojmo) 1824, 30. ledna (M 2405) 

Pod kůlnou domu č. 24 chalupníka Ondřeje Maternera vykopal „milita;: 
exequent" Vavřinec Klimeš, který byl k Maternerovi poslán pro nezaplacené 
daně, v hloubce 3 stop černý hliněný hrnec, který se při vytahování rozpadl. 
Bylo v něm 2393 starých stříbrných mincí, z nichž si 46 · ponechal .vídeňský 
kabinet. Podle seznamu LMPA z 10. června 1824 bylo z mincí zjištěno 9 
míšeňských grošů, 2 polské groše krále Zikmunda, 1720 kruhových jednostran
ných penízků s českým lvem, 406 čtyřhranných mincí s písmenami WHT, 
202 s jednoduchou orlicí a písmenem Z na prsou, 32 s moravskou orlicí, 15 
zlomků jednostranných mincí se lvem, ostatní různé. LMPA vyslovil názor, 
že mince s českým lvem jsou ze 13. a 14. století a byly raženy na Moravě, snad 
v Brně, zatím co mince s písmenem Z jsou znojemské ražby. Názor LMPA 
je nutno doplnit tak, že znojemské ražby a mince s orlicí byly z 15. století. 
Je věru litovat, že moravské mince nebyly podrobeny přesnějšímu výzkumu. 

Stojí ještě za zmínku, za jakých okolností byl tento nález učiněn. Zpráva 
LMPA praví, že byl odkryt v důsledku vidění (Visionen), které měla manželka 
Maternerova Terezie. Úřední protokol ze 7. února 1824 popisuje podrobně 
vidění jakéhosi bílého mužíčka, který ženu vyzýval, aby dala kopat osobou, 
která k nim druhý den přijde, na místě, kde před časem viděla v noci zvláštní 
světlo. Když druhý den přišel voják, kterého měli živit pro dlužné daně, vy
právěla mu o tom a na místě jí udaném byl pak poklad vykopán. Na témže 
místě byl ve větší hloubce vykopán další hrnec s dřevěným uhlím a při kopání 
ve stáji bylo objeveno staré zdivo. Z toho lze soudit, že na témže místě stála 
dříve nějaká stavba, která v nepokojných dobách 15. století či později byla 
zbořena a její obyvatelé snad mince zakopali. 

Úřední výslech 32letého vojáka Klimeše potvrzuje, že po vyprávění 
o vidění kopal ze zvědavosti na udaném místě a vykopal staré stříbrné mince. 
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63. Prostřední Pořící (o. Boskovice) 1824 (M 2405) 
Při stavební úpravě hostince „Zemanky", starobylé to budovy s pern

štejnským znakem, byl nalezen v podlaze hrníček se „zrezavělými" starými 
mincemi v počtu 241. Podle zprávy LMPA z 31. prosince 1824 ukázala zkouš~ 
ka črtem, že jde o stříbrné mince 6lotové snad Vladislava II. Sbírka olomoucké 
university získala 12 a Františkovo museum v Brně 24 těchto mincí. 

64. Týn (o. Třebíč) 1824 (M 2405) 
Při kopání základů na gruntě Václava Novotného se přišlo na 7 zlatých 

a 277 stříbrných mincí. Podle zprávy LMPA z 23. srpna 1824 to byl dukát 
Rudolfa II. z r. 1578, Ferdinanda III. z r. 1642, 2 holandské dukáty z r. 1614 
a 1642, dukát saského vévody Jana Jiřího z r. 1617, dukát arcibiskupa salc
burského z r. 1641 a švédský dukát z r. 1634 se jménem Gustava Adolfa, o nějž 
projevil zájem vídeňský kabinet. Ze stříbrných mincí tu byly tolary tyrolské 
z let 1620-1632, saské z r. 1629, polské z r. 1624-1627, španělský z r. 1566, 
dále groše Ferdinanda II. a III., groše tyrolské, polské, mince bavorské, salc
burské, braniborské a rakouské feniky. Poklad zřejmě pochází z doby 30leté 
války. Některé z mincí byly odevzdány Františkovu museu v Brně a olomoucké 
universitní sbírce. 

65. Nová Ves (o. Litovel) 1824, 10. května (M 2405) 
Šestnáctiletý Antonín Pelc nalezl při kopání pařezů a stromků v panském 

lese „ U tří jedlí" 3 stříbrné mince, podle velikosti asi tolary Ferdinanda Ty
rolského, jež získala po 2 fl. universitní sbírka v Olomouci. 

66. Ratiboř (o. Vsetín) 1825 (M 2405) 
Na salaši Pavla Machálka „ V habrech" bylo nalezeno 18 stříbrných mincí, 

z nichž však bylo odevzdáno jen 8. Podle seznamu LMPA z 20. prosince 1825 
to byly tolary vesměs 14lotové a to Rudolfa II. z r. 1577 a 1586, saské tolary 
z r. 1581 a 1593, brunšvické z r. 1617 a 1623, holandský z r. 1623 a z téhož 
roku španělský tolar Filipa III. Mince získala olomoucká sbírka. 

67. Rešov (o. Rýmařov) 1825 (M 2406) 
Jan Klamert v domě Josefa Šala si vybral špalek na štípání dřeva a když 

začal štípat, vypadlo z něj 18 až 21 dukátů a jiných stříbrných mincí. Peníze 
ukryl podle vyšetření otec pí. Šalové do špalku, který však blíže neoznačil. 
V tomto případě nešlo vlastně o nález, nýbrž jen o náhodný objev peněz 
ukrytých v domě. 

68. Mořice (o. Kojetín) 1826 (M 2406, 2407) 
Jakub Vozíhnůj při kopání ve svém domě č. 5 našel s dělníky hrnec 

s 217 stříbrnými mincemi. Byly to pražské groše, jež podle úředního sdělení 
neměly numismatickou cenu a proto byly rozprodány. K nahlédnutí byly 
zaslány jen 3 a to dva groše Jana Lucemburského (14lotové) a jeden Karla IV. 
(141otový). 
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69. Hradiště sv. Hypolita - Znojmo 1826 (M 2406) 
Šimon Fiala se svou dcerou našel v lese „Smocha"(?) v hloubce 2 až 3 

coulů hliněný hrnec s 5325 mincemi. K nálezu došlo tak, že na povrchu viděli 
. několik mincí, snad vyplavených a při kopání na tom místě vykopali nádobu 

s dalšími. Mezi mincemi bylo též 8 mincí zlatých, které prodali za 50 fl. pře
kupníku A. Haasovi spolu se 106 stříbrnými mincemi. Celkem bylo v odevzda
ném nálezu 16 tolarů, 2807 stříbrných grošů a 2502 krejcary. Tolary byly švý
carské, holandské a německé z let 1577-1625, tři však byly běžné z r. 1730, 
1760 a 1783. Jakkoli jinak stáří ostatních mincí nasvědčo, alo uložení za 30leté 
války, vylučují tyto tolary takovou možnost. Pravděpodobně to byl nález 
z 30leté války, který byl znovu ukryt. 

70. Brno 1827 (M 2408) 
Stavovský štolba Jan Thom, bydlící v estavovské jízdárně (na Jízdárenské 

ulici) našel při čištění půdy nad svým bytem stříbrné a papírové peníze v hod
notě 268 fl. 54 kr. víd. m. Byly to z větší části stříbrné 7krejcary a některé běžné 
mince, podle nichž se soudilo, že peníze byly ukryty nejpozději r. 1800 dřívěj
ším obyvatelem bytu, kterého nebylo možno vypátrat. 

71. Brno-Husovice 1827 (M 2406) 
Mariana Jenáčková odkryla náhodně ve zdi svého obydlí v domku č. 38 

v Husovicích zabedněný otvor a v něm hliněný hrnec se starými sedmnáctníky, 
které prodala překupníkům za 242 fl. 11 kr. Podle výpovědi majitele domku 
Antonína Bubly ukryla peníze snad jeho bába. Nález byl z úředního nařízení 
třikrát oznámen v novinách (za poplatek 2 fl. 12 kr.). 

72. Kralice na Hané (o. Prostějov) 1827 (M 2406) 
Florentina Studená našla na poli svého manžela Jana Studeného~ zemi 

12 stříbrných mincí Ferdinanda II. z r. 1621. 

73. Nesovice (o. Bučovice) 1827, 20. března (M 2406) 
Rolník Josef Pištělák vezl z lesa dříví, při čemž kůň na cestě přes obecní 

pastvisko klopýtl a vykopl z koleje nějaký plíšek. Pištělák zjistil, že je to stará 
mince. Při kopání na tom místě bylo pak nalezeno celkem 393 pražských grošů, 
jež až na 6, které byly prodány hned po nálezu, byly úředně roztaveny. Hrubá 
váha před tavením byla 3 marky 14 lotů, po tavení 3 marky 12 lotů 3 kv. 

74. Podolí (o. Přerov) 1827 (M 2405) 
František Hradílek, čeledín v Podolí vezl na pole hnůj. Kůň, na němž 

seděl, se náhle probořil a když se dostal z prohlubně, Hradílek zahlédl dole 
kotlík s penězi a na něm ležící vidličku. Jel však dále a zavolal na otce svého 
zaměstnavatele, který byl nedaleko na poli. O nálezu pak mluvil se svým otcem 
Františkem Hradílkem, podsedkem z Tučína, který o věci učinil oznámení. 
K vyšetření případu byl do Podolí vyslán protokolista František Pivoňka, jehož 
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cestovní účet je ve spise, který však nic nevyšetřil. Pravděpodobně byl nález: 
zatajen. 

75. Kunštát (o. Boskovice) 1828 (M 2407) 

Ignác Kafka z Kunštátu č. 105 nalezl na svém poli při kopání meze pod 
kamenem hrnec, v němž bylo 5 stříbrných mincí. Z nich prodal 4 překupní..'. 
kovi a 1 si ponechal na památku. Podle zjištění to byl zlatník Kristiána Saského 
z r. 1587. Případ byl vyšetřován až v r. 1840. 

76. Zarošice (o. Kyjov) 1828 (M 2406) 

Za okolností blíže neznámých bylo Marianou Schaferovou nalezeno v pan
ském lese 363 mincí, z čehož byly 4 tolary z let 1599 a 1600, 3 neznámé mince 
velikosti patnáctníku a zbytek různé groše zdejší, ale také různých knížat ně
meckých a slezských z let 1587-1619. Jediná byla z r. 1670. Nebýt této mince, 
dalo by se soudit na uložení počátkem 30leté války. Není ovšem vyloučeno 
pozdější ukrytí pokladu staršího. Odevzdáno bylo jen 96 mincí. 

77. Borovnice (o. Polička) 1830, 23. června (M 2407) 
Josef Kadlec objevil na svém poli při odklízení hromady kamení 83 stříbr

ných, velmi dobře zachovalých mincí. Byly to samé pražské groše Václava II. 
(!Slotové), ukryté podle názoru LMPA vzhledem k své zachovalosti asi hned 
po ražbě. 

78. Tišnov 1830, říjen (M 2406} 

Při kopání brambor na zahradě tišnovského měšťana Jana Vosy na „Hum
polce" byl v nepatrné hloubce učiněn nález pokladu, který svým počtem patří 
k nejvýznamnějším, jež spisy gubernia a místodržitelství uvádějí. Bylo tu nale
zeno 14 040 stříbrných mincí v hrubé váze 74 liber, po očištění 39 liber 15 
lotů. Podle podrobného a velmi obsáhlého popisu LMPA z 1. července 1831 
byly tu zastoupeny ražby různých německých biskupství, též biskupa basilej
ského a olomouckého, německých opatství, ražby panovníků rakouských, 
polských, saských, různých německých a slezských knížat, dále řada městských 
ražeb německých a švýcarských. Mince byly většinou z konce 16. a prvních 
dvaceti let 17. století. Vídeňský mincovní kabinet si ponechal 547 mincí, 
Františkovo museum v Brně 126 a universitní sbírka v Olomouci asi 300. 
Podrobnější výpočet nepovažuji za vhodné tu uvádět vzhledem k jeho rozsáh
losti, poněvadž by netyl úměrný přehlednému účelu této studie. 

Podle názoru LMPA byly mince uloženy v nějaké dřevěné truhle či 

schráně, okuté železem. Toto kování, značně poškozené rzí, bylo rovněž nale
zeno, dřevo však zpráchnivělo. Snad šlo o nějakou válečnou pokladnu z 30leté 
války, jež .tu byla zapomenuta, jak soudil LMPA nebo snad o majetek kláštera 
Porta Coeli v nedalekém Předklášteří, ježto pozemek, kde nález byl učiněn~ 
byl jeho majitelem získán při parcelaci poplužního dvora. 
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79. Jevišovice (o. Znojmo) 1831 (M 2406) 
Při práci v panské zahradě bylo nalezeno 16 tolarů a stříbrný řetízek 

2 lokte dlouhý. Z mincí byly dva tolary Ferdinanda II. (1624 a 1626), dále 
tolary elsaské, švýcarské, holandské, tyrolské, fríské a jeden biskupství halber
stadtského. Pocházely vesměs z konce 16. a počátku 17. století. Byly ukryty 
asi počátkem 30leté války. 

80. Jaroměřice (o. Mor. Třebová) 1831 (M 2406) 

Antonín Kabelka vykopal na své zahradě stříbrné mince, jejichž počet 
nebyl přesně zjištěn, protože úřední řízení se konalo až po 5 letech r. 1836. 

81. Ubušín (o. Bystřice n. Pern.) 1831 (M 2407) 

Václav Langer v domě č. 12 našel při kopání základů nové stáje v hloubce 
21/ 2 stopy v hliněném hrnku 447 stříbrných mincí, vesměs grošů a feniků ze 
16. a 17. století. Podle popisu LMPA z 11. ledna 1832 to byly ražby české, 
polské, německé, též různých německých biskupství a měst. Vídeňský mincovní 
kabinet získal 52 kusy, universitní sbírka v Olomouci 196. 

82. Toužín (o. Dačice) 1833 (M 2406) 

Mlynář Josef Matula v t. zv. Tessingrově mlýně našel ve staré zdi v hli
něném hrnci 4 dukáty a 149 stříbrných mincí. Podle popisu LMPA z 6. čer
vence 1833 šlo o dukáty fríské, z říšského města Kempen a Geldern. Ze stříbr
ných mincí bylo 18 tolarů různého druhu, též španělský a 2 benátské z r. 
1623 a 1631, ostatek byly většinou groše různých německých knížat z let 
1501-1646, mezi nimi i groš Karla IV. (13 a 4 / 18 lotový), jakož i brabantský 
groš Filipa II. (14lotový). Uložení mincí lze datovat koncem 30leté války. 

83. Hranice 1835 (M 2406) 
Klempíř František Kopecký našel ve svém domě ve starém hrnci 2 dukáty 

a 34 stříbrných mincí. Dukáty byly z doby Matyáše Korvína (23 a 5 / 12 karátu), 
28 grošů Zikmunda, hr. tyrolského (7 a 12/ 18 lotu) a 6 vídeňských feniků s WHT 
(Slotových). Nádoba byla odevzdána do Františkova musea v Brně, dukáty 
olomoucké universitní sbírce. 

'" ~ 84. Lednice (o. Břeclav) 1835 (M 2408) 
l!f!,,;_ 

Patnáctiletý syn Tomáše Farbera z Lednice č. 120 našel v otvoru pod 
chlévem hrnek do poloviny naplněný mincemi. Podle výpovědi otce ho
chova kopání na tom místě přineslo ještě nález 5 dukátů. Poněvadž bylo patrně 
mnoho mincí hned po nálezu prodáno, zbyly jen 2 dukáty Zikmunda, krále 
uherského (23 a 2/ 3 karátu) a 14 malých brakteátů z doby krále Otakara, jak 
praví zpráva LMPA z 16. října 1835; některé z nich byly s korunovaným 
štítem, jiné se stojícím jednohlavým orlem (Slotové) a konečně 4 zlomky praž
ských grošů (7 a 2 / 3 lotu). 
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85. Olomučany (o. Blansko) 1835 (M 2407) 
Václav Slavík z Olomučan č.l vykopal při stavbě stáje hrnek s 387 stříbr

nými mincemi. Podle výpovědi svědků bylo mincí více, včetně 22 tolarů. 

Z odevzdaných mincí bylo 120 starých sedmnáctníků, 169 starých tříkrejcarů, 
dále staré dvanácti-, sedmi- a šestikrejcary, konečně 20 nových sedmnáctníků. 
Poněvadž mezi tříkrejcary byljeden z r. 1815, soudilo se, že peníze ukryl za 
napoleonských válek otec či děd Slavíkův. 

86. N enakonice (o. Olomouc) 1836, 28. září (M 2407) 

Šimon Trnkal vykopal v panské zahradě v hliněném hrnku 40 dukátů 
a 65 stříbrných mincí v ceně kovu 180 fl. Správa panství jako majitel pozemku 
si dala vyplatit příslušný podíl in natura, t. j. 13 dukátů a 21 stříbrných grošů. 
Dukáty byly vesměs uherské: 29 Matyáše Korvína, 6 Zikmundových, 2 La
dislavovy, 2 Vladislava Jagellonského a 1 Albertův. Stříbrné mince pak byly 
groše Václava II., Václava IV., 10 Jiřího Poděbradského, 35 Vladislava II. 
a 14 míšeňských z 15. stoleťí. 

87. Černovír (o. Olomouc) 1837 (M 2408) 
Zahradník advokáta dr. Haukeho při kopání základu hospodářské bu

dovy v zahradě domu č. 45 přišel na hrnek s 29 patnáctníky Leopolda I. 
z r. 1696. Podle názoru LMPA z 10. března 1838 byly mince zakopány asi 
140 let, tedy koncem 1 7. století. 

88. Jámy (o. Žďár) 1837 (M 2408) 

Obyvatelé obce Březí našli při nakládání hromady kamení na opravu 
cesty v lese Tomáše Kostelence z Jam 1221 brakteátů, z nichž hned po nálezu 
bylo asi 200 prodáno překupníku z Polné, takže jich zbylo 1028. Zpráva LMPA 
z 12. ledna 1838, s ní pak více méně shodně relace českého básníka a spisovatele 
Františka Turinského, té doby vrchnostenského úředníka (Amtmann, podle 
podpisu na listině) na panství Žďár, uvádí celkem 20 typů těchto brakteátů 
z doby Přemysla II. Byly s obrazem stromu, dvojitého helmu, ryby, ptáka 
Noha, tři typy korunované hlavy se lvím ohonem, dva typy obrněného poprsí, 
dva typy okřídleného anděla (harpyje), korunovaného poprsí s říšským jabl
kem, jezdce s mečem, korunované hlavy s písmenami REX. Na 234 byla figura 
nezřetelná a konečně 1 O bylo různých typů. Mincovní kabinet si vybral 82 
kusů, museum v Brně 54 a některé universitní sbírka v Olomouci. 

Stručný popis tohoto jistě významného nálezu podal Fiala, 1) avšak jen 
na podkladě kusé soudobé zprávy z r. 1838. Pokusil jsem se zpracovat veškerý 
dostupný materiál ve zvláštním článku „Nová data k nálezu brakteátů v Ja
mách u Žďáru r. 1837", otištěném v Numismatických listech VIII./1953, 
str. 13 a. n. 

1 ) E. Fiala, České denáry, Praha 1895, str. 213, č. 187. 
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· 89 Slížany (o. Kroměříž) 1837 (M 2408) 

František Pěnčík při bourání staré komory ve svém domě č. 35 nalezl 
v jejích základech stříbrnou pozlacenou schránu ve formě kalicha a stříbrný 
pozlacený pohár, v němž bylo 50 dukátů ze 16. století, dále různé stříbrné 
mince, starobylé hodinky se stříbrným ciferníkem a pozlaceným pláštěm, dále 
stříbrný, částečně zlacený řetěz, mužský stříbrný emailový prsten s písmenem 
M nebo W a rubínem, 2 stříbrné lžičky a stříbrný pás. Podle posudku LMPA 
ze 17. listopadu 1837 bylo 12 dukátů Rudolfa II., 4 Matyáše Korvína, Ferdi
nanda I., Vladislava II., Zikmunda Bátoryho, Štěpána Bočkaje z r. 1606, 
Zikmunda III. (gdanský), Petra Voka z Rožmberka z r. 1594 (Rychleby), 
Theodorika II., biskupa kÓlínského a holandské dukáty ze 16. století. Z tolarů 
bylo 6 Rudolfa U., dále tolary saské, brunšvické, 2 saské zlatníky a groš Ště
pána Batoryho. Část pokladu byla rozprodána překupníkům, takže z dukátů 
zbylo jen 29, jež mohly být určeny. LMPA ve své zprávě soudil, že poklad 
byl ukryt před 200 lety, tedy v třicátých letech 17. století za 30leté války, ježto 
nejmladší mince byla z r. 1624, ač-li ovšem v prodaných mincích nebyly ně
které pozdější. 

Nenumismatická část pokladu byla popsána K. Schirkem v Annales 
Musei Franzisci (r. 1897, str. 75 a n.), kde je uvedeno, že šlo o osobní věci 
Jana Vratislava z Pernštejna, jehož znak a iniciály jsou na stříbrné lžíci a W 
(Vratislav) na prstenu. 

90. Vojkovice (o. Židlochovice) 1837 (M 2407) 
Ondřej Piterna z Vojkovic č. 54 ve sklípku svého domu vykopal 65 stříbr

ných mincí. Byly to pražské groše Vladislava II., dále groše vídeňské, tyrolské, 
rakouské, německé, většinou z 15. a počátku 16. století. Poněvadž nejmladší 
byly groše Vladislava II. z r. 1516,. byly snad mince ukryty po tomto roce. 

91. Březnice (o: Gottwaldov) 1838 (M 2407) 

Jan Vavruška vykopal na cestě přes pozemek Františka Vašíčka z Březnice 
č. 55 v hloubce 2 coulů hrnec se stříbrnými mincemi. Většina jich byla roz
prodána v Holešově, takže z celého nálezu zbyly jen tři a to dva patnáctníky 
Leopolda I. (8 a 12/ 18 lot.) a groš vévody minstrberského Silvia Bedřicha z r. 
1675 (7 a 12 / 18 lot.). 

92. Práče (o. Znojmo) 1838, 7. června (M 2407) 

Devítiletá Anna Marie Tretterová našla poblíž otcovského domu v nepatr
né hloubce hliněný hrnek se stříbrnými mincemi. Její matka, která byla pří
tcmna, nejprve volala, aby peníze zahodila, že je vyhodil „Antikrist", později 
však ze zvědavosti hledala také. Část nálezu byla prodána do Vídně a asi 
200 kusů do Znojma. Zbylých 257 kusů byly gr?Še a jiné mince rakouské, ně~ 
.mecké a švýcarské z 15. a 16. století. Z nich pak získal mincovní kabinet 32 
a přes 200 kusů universitní sbírka v Olomouci. 

7 Numismat. sbor. 97 



93. Telč (o. Třešť) 1838 (M 2407) 

Při bourání starého domuč. 55 Petra Brychty našel dělník Matyáš Novák 
dukát. Prodal jej neznámému překupníkovi za 5 fl. r. konv. m. a nakoupil za 
to živobytí. Poněvadž nález neoznámil, přísný telčský magistrát jej potrestal 
třemi dny vězení pro přestupek proti bezpečnosti majetku, o čemž podal . 
zprávu do Brna dne 1. prosince 1838. Novák ztratil i nárok na třetinu nálezného. 

94. Cetkovice (o. Mor. Třebová) 1840, 26. ledna (M 2407) 

Čeledín Jan Matoušek při kopání v zahradě svého zaměstnavatele polo
láníka Matyáše Kubína z Cetkovic č. 17 nalezl v hrnci 158 stříbrných mincí. 
Podle zprávy LMPA z 15. března 1841 bylo mezi nimi 9 tolarů Ferdinanda I., 
Maxmiliána I., dále tolary saské, wlirtemberské a španělské, ostatek většinou 
groše Ferdinanda II. a Ferdinanda III., groše slezské a polské ze 16. a 17. sto
letí. Poněvadž v nálezu byla mince z r. 1670, lze soudit, že k uložení došlo 
po tomto datu. Některé mince byly získány pro brněnské museum a univer
sitní sbírku v Olomouci. 

95. Skřípov (o. Litovel) 1840, 16. května (M 2407) 

Hostinská Mariana Pešlová našla při úklidu na půdě 43 stříbrných mincí 
a to velmi zachovalých dvacetníků z let 1785-1795. 

96. Vícov (o. Prostějov) 1840 (M 2407) 
Petr Doležal nalezl při práci v zahradě Petra Klemeše 36 tolarů. Podle 

zprávy LMPA z 20. srpna 1840 to byly tolary Rudolfa II., Ferdinanda I. 
a Maxmiliána I. od poloviny 16. do počátku 17. století. Mincovní kabinet 
vídeňský získal 5, museum v Brně 3 a olomoucká universitní sbírka 3 kusy. 

97. Vysočany (o. Mor. Budějovice) 1840, 20. června (M 2407) 

Při kopání základů pro stáj v zahradě Matyáše Pigala byl nalezen hliněný 
džbánek s 3561 mincemi. Podle zprávy LMPA z 21. prosince 1841 bylo mezi 
nimi 1205 grošů Václava IV., 70 grošů Karla IV., 7 feniků Otakara II. jedno
stranných s českým lvem, 906 rakouských feniků Alberta III., 140 rakouských 
feniků Ladislava Pohrobka a řada mincí bavorských a jiných ze 14. a počátku 
15. století, kromě 342 zlomků různých mincí. Mincovní kabinet ve Vídni si 
ponechal 5 kusů, brněnské museum 21 a něco též olomoucká universitní sbírka. 

98. Budišov n. B. (o. Vítkov) 1841 (M 2408) 

Při přestavbě domu č. 36 Floriána Klementa v základech při zaklenutí 
pilíře bylo nalezeno 15 mincí z nichž však 4 byly rozdány, takže zbylo jen 11. 
Zpráva LMPA ze 17. května 1842 uvádí, že to bylo 9 grošů Vladislava II. 
(9 lotových) a 2 groše Ferdinanda I. (7lotové). 

99. Hrotovice (o. Třebíč) 1841, 15. dubna (M 2407} 

Na panském poli vykopal čeledín Jan Jabůrek nádobu se 143 mincemi. 
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Zpráva LMPA z 25. srpna 1841 jmenuje české groše Ferdinanda I., Vladislava 
II., groše polské, dánské, brabantské a bavorské ze 16. a 17. století. Vídeňskému 
kabinetu bylo odevzdáno 23 grošů, universitní sbírce v Olomouci 27. 

100. Jihlava 1841, 3. května (M 2407) 

V domě č. 383 obchodníka Františka Volšáka bylo nalezeno při bourání 
opěrného pilíře v prvním patře v pytlíku 119 různých stříbrných mincí. LMPA 
ve zprávě z 12. prosince 1841 uvádí, že to byly tolary a zlatníky rakouské, saské, 
švýcarské, španělské, benátské, salcburské a různých německých rodů z období 
1543-1618. Lze soudit, že byly ukryty na počátku 30leté války. 

101. Kobylí (o. Hustopeče) 1841, 24. června (M 2408) 

Při odvodňovacích pracích na panských pozemcích, vzniklých vysušením 
t. zv. Jezera, které tu před tím bylo, v hloubce 2-3 stop byl nalezen kožený 
měšec se 180 stříbrnými mincemi; zpráva LMPA mluví však jen o 133 mincích, 
které byly odevzdány, ostatní, jak tomu bylo i v jiných případech, byly roz
dány či prodány. Z tohoto počtu bylo 128 „jednostranných stříbrných feniků 
Zikmunda jako krále českého s korunovaným českým lvem" (7lotových) 
a 5 „jednotranných stříbrných feniků s šachovanou orlicí" (5lotových). Ve 
skutečnosti to nebyly ražby Zikmundovy, nýbrž patrně české a moravské 
ražby z konce 14. století.2) 

102. Bílčice (o. Bruntál) 1843 (M 2408) 

Na louce Aloise Pohla při bourání staré zdi bylo nalezeno 74 mincí. 
Zpráva LMPA z 24. května 1844 uvádí, že tu bylo 53 grošů Leopoldá I. 
(31otových), 14 wtirtemberských a zbytek groše Josefa I. a Karla VI. 

103. Brno 1843 (M 2408) 

Při vykopávce pro stavbu základů věznice „in der Vorstadt Gassenzeiler 
Gemeinde" tdnes Gottwaldova třída, dříve Cejl) bylo nalezeno 142 stříbrných 
mincí. Z nich bylo 6 grošů Ferdinanda II. (7lotových), 100 jeho krejcarů 
(5Iotových), 19 týchž, ale tyrolských, jinak ještě mince Leopolda I., Maxmi
liána Bavorského, arcibiskupa salcburského ze 17. století. S uložením mincí 
lze počítat podle jejich stáří po r. 1639, tedy za 30leté války. 

104. Kotlasy (o. Žďár) 1843 (M 2408) 

Výměnkářka Anna Zmeškalová při rozšiřování žumpy v domě č. 14 
našla 91 starých mincí, uložených v zemi bez jakéhokoli obalu. Největší část 
(kmen) nálezu tvořily mince Leopolda I. (68 kusů) a to 15- a 6krejcary, dále 
tam bylo několik grošů Vladislava II., Ferdinanda I., Ferdinanda II. a Ferdi
nanda III., jakož i jiné mince ze 16. a 17. století. 

9) Jsem zavázán díky pí doc. dr Nohejlové-Prátové za některá důležitá upozornění 
k této práci. 
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105. Lípov (o. Veselí n. Mor.) 1843 (M 2408) 

Při stavbě stodoly v zahradě čtvrtláníka Antonína Žáka v Lípově č. 49 
byla v hloubce jedné stopy nalezena hliněná nádoba s 96 mincemi a stříbrným 
prstenem. Podle zprávy LMPA z 8. srpna 1843 byly mezi nimi 2 mince zlaté 
a to holandský dukát z r. 1649 (23 kar.) a turecký zlatý šestipiastr (20 kar.) .. 
Z ostatních mincí byly 4 tolary: Ferdinanda III. z r. 1654, Filipa IV. Španěl
ského z r. 1638, tolar Maxmiliána Bavorského a tolar švýcarského města 
St. Gallen z r. 1622, ostatek pak patnáctníky Leopolda L z r. 1680 v počtu 
83 a dále groše polské a slezské ze 17. století. 

106. Rybné (o. Jihlava). 1843 (M 2408) . 

Na pozemku hostinského Jana Meliona při stavbě stodoly bylo nalezeno 
v hliněném hrnku 244 stříbrných mincí. Podle vyjádření LMPA z 31. května 
1844 byly v nálezu zastoupeny dva tolary a to španělský Filipa II. ( 14 lot.) 
a švédský Karla VI. z r. 1671 (11 lot.). Kmen nálezu tvořily pražské groše 
Vladislava II. (8 lot.) v počtu 215, dále tu byly 3 groše Jiřího z Poděbrad 
(8 lot.), groše Matyáše Korvína (10 lot.), tyrolské groše Zikmu:r:dJvy, mince 
Antonia, patriarchy aquilejského z 15. století, odpustkový peníz papežský 
(14 lot.) aj. 

107. Troubsk~ (o. Brno venkov) 1843, 7. listopadu (M 2408) 

Panský čeledín Matyáš Čupera nalezl v t. zv. staré zahradě v blízkosti 
poplužního dvora u staré zdi v hloubce asi tří stop černou nádobu, zabalenou 
v zetlelém plátně, s 516 stříbrnými mincemi. Podle vyjádření LMPA z 22. 
května 1844 šlo vesměs o německé a švýcarské ražby duchovních a světských 
knížat z 15. a 16. století, mezi nimi i několik rakouských ražeb Maxmiliána I. 
a Ferdinanda I. O nález projevil zájem mincovní kabinet vídeňský, který si 
ponechal 29 mincí, 25 bylo zařazeno do olomoucké universitní sbírky. 

108. Bojkovice (o. Uh. Brod) 1844 (M 2408) 
Tomáš Horák našel ve zříceném sklepě na brambory ve své zahradě ná

dobu s 29 mincemi. LMPA sdělil ve zprávě z 25. května 1844, že to byly 2 
tolary (Ferdinanda I. a Štěpána Bátoryho) a zbytek různé groše 5-, 6- a 9Iotové 
ze 16. století. 

109. Blansko 1845 (M 2408) 
Při stavbě trati Brno~Praha vykopali dva dělníci státních drah Petr 

Pelíšek a Josef Němec na louce Františka Ježka, zaměstnaní na regulaci Svi
tavy, ve dvou hrncích 348 mincí. Z toho bylo 6 pražských grošů Václava II. 
a Václava IV., kmen nálezu pak tvořily ve smyslu vyjádření LMPA z 23. ledna 
1846 jednostranné „brakteáty" s šachovanou orlicí (5 lot.), některé s písme- · 
nami N nebo S. Ve skutečnosti šlo o moravské „peníze", přidělované markra
běti Joštovi. Vídeňský mincovní kabinet si ponechal 26 kusů, většina nálezu je 
v Moravském museu v Brně. Mince byly uloženy snad počátkem 15. století. 
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110. Hodonín 1846 (M 2408) 

Při přestavbě býv. panského hostince na byty úředníků bylo nalezeno tři 
stopy pod podlahou staré kuchyně 33 poškozených grošů Václava II. (11 lot. ?). 

111. Lhotka (o. Třešť) 1846, 3. května (M 2408) 

Čtyři šesti- až desítiletí hoši našli v lese „Za podsedky" u skály dvě hliněné 
nádoby se 146 stříbrnými mincemi. Zpráva LMPA z 12. července 1846 udává, 
že šlo o groše, 15níky a 6krejcary rakouské, uherské a slezské, jakož i dva saské 
zlatníky (12 lot.), vesměs ze 17. století. 

112. Divnice (o. Yal. Klobouky) 1846 (M 2409) 
Při kopání pařezů v panském lese v hloubce 6 coulů bylo nalezeno v hr

néčku 33 mincí. Bližší není známo. 

113. Stražek (o. Bystřice n. Pern.) 1846, 14. září (M 2408) 

Dělníci Tomáš Vrána a Jan Žák našli při čištění márnice na hřbitově 
u kostela ve Stražku 3373 stříbrných mincí ve váze 4 liber 13 lotů. Mince byly 
uloženy pod kostmi ve džbáně ucpaném dřevem. Podle zprávy moraveckého 
vrchnostenského úřadu z 16. prosince 1846 nejmenší mince vypadaly jako rybí 
šupiny, byly bez letopočtu, větší náležely období 1500-1526. Zpráva LMPA 
chybí. Ze seznamu mincí převzatých brněnským museem v počtu 76 je patrno, 
že to byly ražby cizí: biskupa vratislavského Jana Turzó (?), biskupa kostnic
kého, pasovského, ražby bavorské, slezské, braniborské, falcké, rodu Mann
sfeldů, měst Vratislavi, !sny a Svídnice. Vídeňský mincovní kabinet získal 18, 
universitní sbírka v Olomouci 87 mincí tohoto nálezu. 

114. Mikulov 1847, 13. září (M 2409) 
Jan Kunz našel při přestavbě v domě č. 488, patřícím políru Isidoru 

Schlanzerovi ve zdi 139 mincí, z toho 58 dukátů a 81 stříbrných mincí, většinou 
tolarů ze 16. a 17. století. Poklad byl ukryt asi za 30leté války. 

115. Březová (o. Svitavy) 1848 (M 2409) 

Při stavbě výhybky na nádraží byly vykopány 3 staré mince. Bližší údaje 
nejsou známy. 

]16. Krhovice (o. Znojmo) 1848 (M 2409) 
Jan Waigner nalezl při kopání u základů domu 14 tolarů, 9 zlatníků, 

20 půlzlatníků, 50 patnáctníků a množství stříbrných grošů z doby Rudolfa II. 
až Ferdinanda II. Uložení lze snad položit do doby 30Ieté války. 

117. Boršice (o. Uh. Hradiště) 1851, 23. května (M 2409) 
Při kopání silničních příkopů uprostřed obce bylo nalezeno 86 stříbrných 

mincí, většinou tolarů, a to českých, rakouských, uherských z let 1593~1656, 
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tolary tyrolské, brabantské, španělské (1623-1648), saské (1534-1612), 
městské německé a švýcarské, tolar dánský, polský (1620), belgické konfede
race (1693) a norská koruna (1620). Lze soudit na uložení koncem 17. století. 

1,18. Hor. Kounice (o. M. Krumlov) 1854 (M 2409) 
Matyáš Illek z č. 2 6 našel v zahradě při sázení brambor blíže stromu· 

3 stříbrné mince: pražský groš Ferdinanda I., arcibiskupskou minci salcbur
skou z 16. století a minci města Řezna z r. 1515. Spolu s mincemi našel i 4 
skleněné perly. 

119. Oslavany (o. Rosice) 1860 (M 2409) 
Při polní práci na panském pozemku „sad" byla nalezena zlatá medaile· 

se zlatým řetízkem o váze 7 a 5/u dukátu. Opis na aversu: Adam Herschberger 
von Bischoffswalde, na reversu: Gott wende es zum besten 1581. Medaile byla 
vydána asi k nějaké rodinné události, ze spisu není nic bližšího patrno. Ví
deňský mincovní kabinet ji zařadil do své sbírky a označil ji jako „zajímavé 
obohacení císařské sbírky". Honoroval ji částkou 70 fl. 

120. Řetechov (o. Uh. Brod) 1860 (M 2409) 
V domě č. 18 Václava Kužela byly při přestavbě nalezeny stříbrné mince 

ze 17. století v počtu 190 a váze 1 libry 4 lotů. Mezi nimi byly 4 tolary. 

121. Brno-Černovice 1861 (M 2409) 

Jan Lang našel ve chlévě svého domu č. 41 šest tolarů ze 16. století, a to 
tři Ferdinanda Tyrolského, dva Augusta Saského a jeden hrabat Mansfeldů 
z r. 1593. 

122. Jaroměřice (o. Mor. Budějovice) 1861, 8. dubna (M 2409) 
V t. zv. špitálském lese bylo nalezeno 141 stříbrných mincí: 138 tolarů 

a 3 půltolary ze 17. století. Nejvyšší komorní úřad ve Vídni sdělil, že numisma
ticky samy o sobě nemají zvláštní cenu, takže mincovní kabinet o ně neprojevil 
zájem. Nález je snad důležitý pro dějiny dopravy 17. století. Pravděpodobně 
jej považoval za majetek nějakého obchodníka nebo vojáka, který z neznámého 
důvodu peníze cestou v lese ukryl. 

123. Opatovice Velké (o. Mor. Třebová) 1863, 28. dubna (M 2409) 
Při kopání pařezů v lese „Háj" byl nalezen starý džbán s 300 stříbrnými 

mincemi, z nichž však bylo odevzdáno jen 17. Bylo to 16 pražských grošů ze 
14. století a 1 míšeňský groš. 

124. Újezd Hor. (o. Třebíč) 1863, 2. dubna (M 2409) 
Při vykopávání pařezů na poli bylo nalezeno 30 mincí. Ze 3 kusů zasla

ných ke zjišt~ní určil LMPA dva jako pražské groše a jeden parvus Jana 
Lucemburského. 
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125. Mor. Písek (o. Veselí n. Mor.) 1866 (M 2409) 
Jan Tihlařík nalezl při orání na poli „Chrást'' v zachovalé hliněné ná

době 311 různých stříbrných grošů. 

126. Výrovice (o. Znojmo) 1866, 13. června (M 2409) 
Na dvoře domuč. 8 Šimona Ambrozka bylo při kopání základů pro sto

dolu v místech, kde byl kdysi sklep, nalezeno v hliněném hrnci 52 různých 
stříbrných mincí, 52 coulů dlouhý stříbrný řetěz, 2 zlaté prsteny s tyrkysem 
a rubínem a zlatá lžíce. Z mincí bylo 7 tolarů z let 1506-1612, ostatek drob
nější ražby, též medaile a pamětní mince. 

127. Moravecké Janovice (o. Bytřice n. Pern.) 1867, 18. října (M 2409) 
Josef Beneš z Rozsoch našel při kopání brambor na svém poli u Mora~ 

veckých Janovic 860 stříbrných mincí ve váze l libry 2 lotů. Šlo vesměs o ražby 
české, uherské a tyrolské: 75 pražských grošů Vladislava II., 404 bílé peníze 
dvoustranné téhož krále (W nad korunou a český lev), 174 Matyášových peněz 
uherských (s madonnou), 46 Zikmundových tyrolských denárů, 60 denárů 
vídeňských jednostranných, 2 peníze s moravskou orlicí a písmenem Z a zbytek 
různých jednostranných denárů většinou tyrolských. 

128. Dětkovice (o. Prostějov) 1868, 4. května (M 2409) 
Při sázení brambor na poli za humny bylo nalezeno 85 stříbrných mincí, 

z toho 10 tolarů, 7 větších a 68 menších ražeb různého druhu ze 16. a počátku 
17. století. Stáří mincí nasvědčuje uložení na počátku 30leté války. 

129. Brno 1869 (M 2409) 
Při kopání základů dvoupatrového domu na Cejlu č. 13 nalezen dukát 

Zikmundův, zlatá medaile benátského dožete Ondřeje Contariniho ze 14. sto
letí a stříbrný groš Leopolda I. z r. 1693. 

130. Slavkov u Brna 1869 (M 2409) 
Při přestavbě v městském pivovaru pod dlažbou byl nalezen větší počet 

stříbrných mincí. Byl mezi nimi švýcarský tolar ze St. Gallen (1621), saský tolar 
(1601), též mince polské, avšak nálezový kmen tvořily ražby Ferdinanda II. 
a III. z období 1626-1639. 

131. Mor. Třebová 1869 (M 2409) 
Kovář Jan Knoll z M. Třebové č. 2 při práci v zahradě vykopal střepy 

nádoby a 140 starých mincí. Podle posudku šlo o pražské groše Václava II. 
stejného typu a nádobu z 13. století. 

132. Brno 1870, 23. dubna (M 2409) 
Při úpravě terénu na místě zbořeného kostela sv. Mi~uláše na Náměstí 

Svobody bylo v nádobce pod kameny nalezeno 70 starých mincí. Byly to ve
směs groše Václava II. a Jana Lucemburského. 
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133. Hor. Nětčice (o. Hranice) 1871, 11. května (M 2409) 

Při bourání stáje v domě č. 29 Josefa Tomečka se našly stříbrné dvacet
níky a desetníky v hodnotě 18 fl. 50 kr. 

134. Raková u Konice (o. Litovel) 1871, 19. března (M 2409) 

V zahradě Isidora Muzikanta bylo vykopáno v hrnci 280 stříbrných 
mincí, většinou z poloviny 17. století a to grošů a krejcarů Ferdinanda II. 
a III., dále mince tyrolské, saské, badenské, benátské a salcburské, mince vald-' 
štejnské, lichtenštejnské a šlikovské, několik tolarů Ferdinanda II. a brabant
ských zlatníků, půl- a čtvrtzlatníků. Uložení lze klást asi do konce 30leté války. 

135. Stříbrné Hory (o. Rýmařov) 1872 (M 2409) 

Na poli Aloise Knolla bylo vykopáno v nádobce 28 stříbrných mincí, 
z toho polovina tolarů a polovina grošů z konce 16. a počátku 1 7. století. Co 
do druhu bylo to ražby rakouské, německých knížat a měst, též ražby holand
ské a polské. 

136. Otročkov (o. Litovel) 1874 (M 2409) 

Jan Kolomazník vykopal 85 stříbrných mincí: grosu Ferdinanda II. 
a III., Leopolda I. a Josefa I., též několik holandských zlatníků. Podle úřed
ního zjištění nebyly numismaticky cenné. 

137. Výrovice (o. Znojmo) 1874 (M 2409) 

Jan Kuřitka z č. 4 při kopání zdi ve stáji nalezl „plucar" z černé pálené 
hlíny a v něm J:)Ůl libry mincí, některé ze 16. století. 

138, Ostopovice (o. Brno venkov) 1875 (M 2409) 

Při přestavbě domu č. 44 byly nalezeny mince v hodnotě 4 fl. 46 kr. konv. 
m. Bližší není známo. 

139. Bolíkov (o. Dačice) 1879 (M 2409) - Karel Vaníček vykopal v zahradě nádobu s větším množstvím stříbrných 
mincí o váze čtvrt libry. V pěti předložených mincích byly zjištěny pražské 
groše Karla IV. a Vladislava II., míšeňský groš Bedřicha II. (1480), vídeňský 
a bavorský fenik z 15. století. Dobu uložení nelze z těchto kusých dat určit. 

A.bec,dní rejstřík. 

Albrechtice 16, Archlebov 18, Barto.šovice 41, Mor. Beroun 3, Bílčice 102, Blansko 
109, Bludov 22, Bobrová Hor. 33, Bojkovice 108, Bolíkov 139, Borotín 56, Borovnice 77,. 
Boršice 117, Brno 70, 71, 103, 121, 129, 132, Březnice 91, Březová 115, Brtnice 53, Brumov 1, 
Bučovice 27, Budišov n. B. 98, Bukovany 37, Bystročice 58, Cetkovice 94, Čechtín 38, 
Óejkov 19, Óernovír 87, Dětkovice 128, Diváky 59, Divnice 112, Domamil 34, Drslavice 29, 
Heřmanov 39, Hodonín 110, Hory Stříbrné 135, Hradiště sv. Hypolita 69, Hranice 83,. 
Hrotovice 99, Hynkov 8, Chrlice 28, Jámy 88, Janovice 13, Moravecké Janovice 127, 
Jaroměřice 51, 80, 122, Jevišovice 79, Jihlava 100, Kamenička 60, Kanice 46, Kanovsko 9, 
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Kelč 15, Klobouky Val. 10, Kobylí 101, Kojetín 23, Konice u Znojma 52, Kotlasy 104, 
Kounice Hor. 118, Kožichovice 14, Kralice na Hané 72, Krhovice 116, Kunovice 50, Kunštát 
75, Lednice 84, Lhotka 111, Libochová Hor. 36, Lipník n. Beč. 61, Lipolec 47, Lípov 105, 
Litovel 57, Losiny Vel. 44, Loštice 40, Město Nové n. Mor. 7, Mikulov 114, Mladeč 45, 
Modřice 54, Mořice 68, N enakonice 86, Nětčice Hor. 133, Nesovice 73, Olbramkostel 62, 
Olomouc 31, 43, Olomučany 85, Opatovice Velké 48, 123, Oslavany 119, Ostopovice 138, 
Ostrava Mor. 20, Otročkov 136, Palonín 55, Paskov 21, Písek Mor. 125, Podolí 74, Poříčí 
Prostřední 63, Práče 92, Prostějov 30, Příštpo 42, Ra.ková u Konice 134, Ratiboř 66, Rešov 
67, Rybné 106, Rybníky 4, Řetech~v .120, Skřípov 95, Slavkov 130, Slížany 89, Soběšice 
5, Stražek 113, Syrovice 17, Študlov 12, Štěpánovice 32, Šumice 49, Telč 93, Tišnov 78 
Toužín 82, Troubsko 107, Třebová Mor. 131, Týn 64, Ubušín 81, Újezd 24, Újezd Hor. 
124, Uničov 35, Valchov 6, Vapovice 25, Vážany 2, Ves Nová 65, Vícov 96, Víckov 26, 
Vojkovice 90, Výrovice 126, 137, Vysočany 97, Znojmo 11, 69, 2arošice 76. 

III 

Srovname-li nyní zpracovaný materiál, všimněme si nejprve nálezových 
okolností. Nejvíce nálezů bylo učiněno v budovách, a to zpravidla při staveb
ních úpravách, ať již to byly domy obytné nebo jejich hospodářské příslušen
ství (stáje, chlévy, sklepy a pod.) nebo veřejné budovy (kostel, radnice, hostinec 
a pod.). Nálezů tohoto druhu z celkového počtu 139 bylo 41 (29,3 %). Hned 
na to v počtu 40 (28,6 %) jsou nálezy objevené při polních a zahradních pra
cích ( dobývání či sázení brambor, vyvážení hnoje, kopání mezí, vykopávání 
starých ovocných stromů, úprava zahradní půdy, pastva dobytka atd.). 
V lese, ať při dobývání pařezů, sečení trávy, hledání hub, pastvě dobytka, hrách 
dětí, či odvážení kamení bylo nálezů 16 (11,6 %). Stavební práce v terénu 
odkryly 13 nálezů (9,4%). Na cestách a v příkopech u cest bylo objeveno 
9 nálezů (6,6%), v březích potoků, struh a řeky 5 nálezů (3,7%). Nezjištěny 
zůstaly okolnosti 15 případů (10,8 %). Ze zcela zvláštních připomínám nález 
v márnici kostelního hřbitova ve Stražku, kde byly mince nalezeny pod hro
madou starých vykopaných kostí, jež byly odklízeny k pochování do společné 
šachty. Mimořádný'byl i nález v Olbramkostele, kde k němu došlo na místě 
označeném patrně osobou s nějakou zvýšenou nervovou vnímavostí. 

V převážné většině případů byly mince uloženy v hliněných nádobách, 
několikrát v kovových lahvích, jednou v pozlaceném stříbrném poháru a v dře
věné truhle, kde ovšem dřevo již ztrouchnivělo, někdy i volně v zemi, ve zdi 
a pod. Hliněné nádoby byly většinou rozbity buď hned při dobývání nálezu 
nebo po něm. 

Nálezci byli většinou lidé pracující na stavbách nebo zaměstnaní při pol
ních pracích, ať již dělníci či sami majitelé nemovitostí. Sluší připomenout, že 
jména nálezců i vlastníků nemovitostí, jimž také patřil podíl nálezného, jsou 
velmi často zkomolena. Nálezci byli většinou lidé dospělí, děti objevily poklad 
v 8 případech. 

Pokud jde o počet nalezených mincí, je na prvním místě tišnovský nález 
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z r. 1830 s počtem 14.040 kusů, po něm v Hradišti sv. Hypolita-Znojmě z r. 
1826 s 5325 kusy, ve Vysočanech z r. 1840. s 3561, Stražku z r. 1846 s 3373 

' Olbramkostele z r. 1824 s 2393, v Paskově z r. 1781 s 1228 a v Jamách z r. 
1837 s 1221 mincemi. Z nálezů počtem nejmenších byl nález jednoho dukátu 
r. 1838 v Telči, který měl pro chudého nálezce neblahé následky a nález zlaté 
medaile r. 1860 v Oslavanech. 

Všech mincí z popsaných nálezů bylo celkem 47.031, z toho 584 zlatých 
(dukátů), ostatní stříbrné v počtu 46.447. Celkový počet 47.031 ovšem zdaleka 
není úplný, protože do něho není započteno 20 nálezů, kde počet mincí nebylo 
možno zjistit a pak určitý počet nálezů, kde mince byly udány jen vahou (na 
př. na silnici u Litovle 57 liber, kterýžto nález se blížil tedy nálezu v Tišnově, 
jehož hrubá váha byla 74 liber, po očištění 39 liber), z níž na počet nelze ovšem 
usuzovat. Přestože nalezených mincí bylo tak značné množství, zachovalo se 
jich jen poměrně málo. Jak jsem již shora uvedl, podle úřední zprávy z r. 1849 
bylo z tehdy odevzdaných 20.354 mincí roztaveno 18.510 čili odévzdáno pro 
musejní účely jen 1844, t. j. 9%. Další zprávy nejsou po ruce, ale lze soudit, že 
byl také roztaven poměrně stejný počet. Je tedy možno odhadnout, že ze 
47.031 nalezených mincí bylo roztaveno 42.800, zatím co do sbírek bylo ulo
ženo asi jen 4200 kusů. Numismatika i sběratele naplní jistě tato čísla smutkem. 

Zajímavé je i zjištění, že z celkového počtu 139 nálezůjen asi 25 obsahovalo 
mince výlučně domácí. V ostatních případech, pokud ovšem bylo možno zjistit 
příslušná data, byl poklad složen také ještě z mincí cizích, a to nejen zemí sou
sedních jako Uher, Slezska, Polska, Míšně, Saska, Bavor a Rakous, ale i ze 
zemí a měst :vzdálených, t. j. Španělska, Turecka, Nizozemska, Benátek, 
Aquileje, Švýcarska, Švédska, Dánska, Norska aj., jakož i různých biskupství, 
knížetství a měst německých. Několik nálezů pak poskytlo jen ražby cizí. 

Podle stáří byly nejstarší mince z 13. století (denáry a brakteáty) a to 
v 9 nálezech, z 13.-14. století 2 nálezy, ze 14. století 1 nález, ze 14.-15. století 
4, z 15. století 2, z 15.-16. století 4, ze 16. století 7, ze 16.-17. století 23, -
ze 17. století 18, ze 17.-18.století4az 18.-19.století 1. U ostatních nálezů stáří 
nebylo možno zjistit. Je však zajímavé, že ze starší doby je poměrně nálezů 
málo, zatím co největší počet připadá na století 16.-17., t. j. 23 a na století 
17., t. j. 18, tedy na dobu kolem 30leté války asi 40 nálezů. Připomínám však, 
že podle stáří byly zachyceny jen asi dvě třetiny nálezů. Hlášení nálezů antic
kých mincí ve spisech chybějí. Je pravděpodobné, že byla ze spisů vyňata. 

Zpracovaný spisový materiál nepodává ovšem úplný obraz o nálezech 
v uvedeném období. Nejsou tu zprávy o některých nálezech uváděných Fialou, 
tak na př. o velkém nálezu 4000 denárů r. I8f0 v Olomouci,3) přidělených 

Svatoplukovi a Eufemii, o nálezu brakteátů moravského typu u Olomouce 
r. 18j2,') o nálezu ve Hlíně u Ivančic, kde byly r. 1865 nalezeny denáry úděl-
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•) České denáry, str. 182. 
•) Tamtéž str. 215. 

ných knížat moravských z 11. století, 5) o nálezu Konrádových denárů v Ro
kytně u Mor. Krumlova r. 1833,6) o nálezu denárů z 11. století v Brně,7) 
o nálezu denárů Konráda Brněnského v Ivančicích r. 1861,8) o nálezu denárů 
a brakteátů v Kyselovicích u Přerova r. 1862,9) o nálezu tří denárů Břetislava II. 
jako údělného knížete moravského v Brně r. 1866 při stavbě vojenské budovy,10) 

o nálezu brakteátů v Nových Hvězdlicích11 ) a posléze o významném nálezu 
mincí v Rakvicích r. 188312) a mnohých jiných. 

Archivní materiál, jehož jsem použil, uvádí dále několik případů, kdy 
bylo o nálezu prováděno šetření, avšak bez výsledku. Zajímavé jsou tu 3 pří
pady, týkajíd se ukrytých pokladů v klášteřích při jejich zrušení v době jose
finské. Jde o jesuitský klášter v Brně, Telči, a premonstrátský klášter v Louce 
u Znojma (M 2405). Tak v Brně bylo pátráno již v r. 1785 na základě výpovědi, 
kterou učinil před svou smrtí zedník, který poklad v klášteře zazdíval. V Telči 
byl poklad hledán r. 1821 v kasárnách invalidů, zřízených z bývalého jesuit
ského kláštera. Podnět k tomu dal Vídeňan Ondřej Durst, který se o pokladu 
dověděl od exjesuity Wagnera,jenž r. 1809 zemřel ve Vorarlbergu. Poklad měl 
být uložen ve sloupu v refektáři. Městská rada v Telči dala provést příslušné 
práce zednickým mistrem Oesterreicherem, čímž obci vznikly výlohy 19 zl. 
2 kr. konv. m. Rovněž v louckém klášteře, kde měl být poklad uložen ve šne
kovém schodišti v nové prelatuře, bylo pátrání r. 1821 bezvýsledné. Zedník 
Karel Příhoda z Mikulova, který podle svého písemného oznámení sám poklad 
zazdíval, se na úřední výzvu nepřihlásil a nebyl vypátrán. V Olomouci však 
byl ve zrušeném kartuziánském klášteře ukrytý poklad skutečně nalezen (viz 
zde č 31). Je pravděpodobné, že poklady v uvedených klášteřích byly ukryty, 
ale později v příhodnou dobu zasvěcenými osobami vyzvednuty. 

Jiný případ z r. 1830 (M 2405) pojednává o nálezu ve Veverských Kyni
ních. Oznámení přišlo od myslivce 11. batalionu v Palermu Jana Cardy, který 
udal, že při kopání písku v lomu „Na stráni" našel kotel se zlatými penězi. 
Žádal o podíl nálezného v částce 48 000 fl. Poklad prý převzal hospodářský 
rada z Veverské Bítýšky Fr. Schott a kynický rychtář za přítomnosti vojenského 
auditora pěšího pluku arcivévody Ludvíka. Vyšetřování vyznělo v ten smysl, 
že Carda žádný poklad nenašel. Ve spise je pak sdělení polního lazaretu 
v Neapoli, že myslivec Carda tam dne 30. září 1831 zemřel. Je možné, že tu 
šlo o nějakou chorobnou představu, ač není "'yloučeno, že nález pokladu byl 
zatajen. 

1) Tamtéž, str. 179. 
8) Tamtéž, str. 180. 
') Tamtéž. 
8) Tamtéž. 
1 ) Tamtéž, str. 212. 

10) Tamtéž, str. 182. 
11) Tamtéž, str. 211. 
12) Tamtéž, str. 188. 
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Fascikl gubernia S 61 obsahuje dále vyšetřování z r. 1782 o nějakém 
nálezu dukátů v Pustiměři z r. 1778. Tamtéž je táké materiál o nálezu peněz 
krnovským obyvatelem Bohumilem Radlerem r. 1779, který byl přinucen vézt 
pro nepřátelské vojsko dřevo. Peníze našel na silnici, když Krnov stál v pla
menech. Týž pramen jedná také o vyšetřování o podvodném hledání pokladu 
r. 1783 v Raškově (o. Šumperk), kde nějací podvodníci z Olomouce vylákali 
z lehkověrných rolníků značné částky, aby se zmocnili velkého pokladu ve 
sklepení jednoho domu v Raškově, který prý hlídá černý pes. Ve fasciklu 
M 2405 je také řízení o domnělém pokladu, jejž prý nalezl r. 1824 ve zříceni:. 
nách hradu Cimburka polešovický hrnčíř Matyáš Andrýsek. 

Atak i když prameny pojednávající o moravských nálezech v druhé polo
vině 18. a třech čtvrtích 19. století nejsou dnes již úplné, přece jen materiál 
takto získaný poskytuje zajímavá data jak o nálezových okolnostech, tak i o dru
zích mincí v různých dobách u nás obíhajících nebo aspoň se vyskytujících. 
Největší část nálezů lze pak přičíst na vrub nejistým dobám 17. století, kdy 
mnohé z pokladů byly zakopány jistě i cizími vojáky táhnoucími našimi země
mi. Z rozložení nálezů lze pak čerpat i poučení o starých komunikacích, pokud 
nešlo o uložení mincí domácími lidmi. 

Za důležitý poznatek, ne ovšem nový, ale opětně potvrzený, považuji, 
že nálezy jsou odkrývány při nejrůznějších okolnostech a pracích, kdy odbor
ník není okamžitě po ruce, a že je proto třeba vzbudit o to zájem širokých 
vrstev, což by bylo úkolem nejen museí a Numismatické společnosti českoslo
venské a jejích kroužků, nýbrž i orgánů lidové správy. 
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NÁLEZ ANTICKÝCH MINCÍ V HLINSKU V ČECHÁCH 

Podle sdělení předsedy Musea okresu hlinského Karla Šrámka bylo na jaře r. 1951 
v Hlinsku (čtvrt „Olšinky") při kopání pařeniště v hloubce asi 80 cm v nánosu nalezeno 7 
římských mincí v malé (asi 7 cm vysoké) nádobce, která se nedochovala. Mince byly zaslány 
do Národního musea k určení. Byly"zjištěny tyto ražby: 

1. Vespasianus (69-79), denár z r. 75 (Cohen 371). 
2. Claudius II. Gothicus (268-270), bronz. antoninian (posmrtná ražba, Coh. 46). 
3. Constantius II. (313-337), střední bronz (Coh. 50). Mine.? 
4. týž, střední bronz (Coh. 49-50?). Mine.? J 

5. týž? (Coh. S34-335?) nebo Constans I.? (Coh. 197?). Bronz. quinar. Mine.? 
6. Valens (364-373), malý bronz (Coh. 47). Mine. Constantinopolis. ;~ 
7. Justinus II. a Sophie (565-578), 20 nummů z r. 473/474. Mine. Nicomedia (Tolstoj 

č. 193). 
Naleziště je vzdáleno asi 25 m od Chrudimky a asi 300 m od mostu na hlavní silnici 

Polička-Hlinsko-Havlíčkův Brod. Nález se vyznačuje velkým časovým rozsahem (téměř 

500 let) mezi nejmladší a nejstarší mincí a též velkými intervaly mezi mincemi jednotlivých 
panovníků (Vespasianus-Claudius II. Goth., Va.lens-Justinus II. a Sophie). Podobný nález 
byl učiněn na Moravě v Hroznové Lhotě, kde časový interval mezi nejmladší a nejstarší mincí 
byl 381 rok (69-450) a který měl též podobnou časovou mezeru mezi mincemi (Vespasianus
Gallienus). Z okolí Starého Kolína pochází hromadný nález mincí, kde jsou mince od kon
sulských až po ražby císaře Honoria (104 př. Kr. - 423 po Kr.), tudíž v rozpětí 527 let. 

Mince Justina II. a Sophie, nejmladší v tomto nálezu, je důležitá tím, že je též nejmladší 
byzantskou mincí ze známých nálezů v Čechách. Ve sbírkách kolínského musea je rovněž 
mince Justina II. a Sophíe. Byla prý nalezena také na Kolínsku. • 

Kraj hlinský byl doposud pokládán za archeologicky sterilní a v tehdejší době neobydlený. 
Tím zajímavější jeví se tento nález, snad svědčící o počátku osídlení. 

Podle obsahu byl tento nález zakopán asi koncem 6. století, patrně chudým člověkem, 
pro kterého i malé bronzové mince byly cenným majetkem. 

Eugen Pochitonov 

NÁLEZ MINCE SASANOVCŮ V UHERSKÉM BRODĚ 

Pro naše území zcela ojedinělý nález byl učiněn v Uherském Brodě na trati Zběšné v mís
tech stavby železniční spojky ke Slováckým strojírnám. Na této trati byly podniknuty záchran
né výkopy v letech 1948-1952. Dne 30. března 1952 nalezl student Jiří Pavelčík asi 50 m 
od výkopu volně v oranisku ležící stříbrnou minci. Byl to dirhem Chosroa L (531-579) 
z roku 47. vlády, t. j. z r. 577-578 n. 1. z mincovny Zam ... (viz tab. VI, č. 1, zvětš). 

Je to první známý případ výskytu Sasanovských mincí u nás. 
Při jarním průzkumu r. 1952 nalezl poblíž tohoto.nálezu tentýž J. Pavelčík 3 římské 

mince: denár Vespasiana, bronzový antoninian Proba a follis Constanta I. a 1 alexandrijskou 
dvoudrachmu Hadriana z 21. roku vlády, t.j. z r. 137 po Kr. Nálezové okolnosti a reprodukce 
těchto čtyř mincí jsou uveřejněny Janem Pavelčíkem v:e .. zprávách musea J. A. Komenského 
v Uh. Brodě č. 8, červen 1952. 

Eugen Pochitonov 
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NÁLEZ ANTICKÝCH MINCÍ V HROZOVÉ 

Podle sdělení MUDr Jaromíra Kaluse (Opava) byly při geologickém průzkumu v po
vrchové vrstvě na levém břehu Opavice před splavem v Hrozové, okres Krnov (Slezsko), 
v květnu 1950 nalezeny Fr. Brennerem 4 bronzové mince, které byly zaslány k určení do Ná
r~dního musea. Průvodní materiál nebyl nalezen žádný. 

1. Zeugitanie, Karthago (cca 241-136 př. Kr.): 
Líc: hlava Persephony vlevo s věncem z klasů. 
Rub: hlava koně vpravo; v pravém poli tečka. 
Muller, Numismatique de l'Ancienne Afrique, II. p. 101, No 276-277. 
Mince je špatně zachovaná. 
2. Byzanc, Justin II. (565-578): 
Líc: (DN) IVSTI NVSP(PA) Poprsí císaře zpříma v helmě a pancíři. 
Rub: V I TI 

S NI 
IO nummů, mine. Karthago. Tolstoj, Vizantijskija monety, č. 51. 

3. Byzanc, Heraklius (610-641): 
Líc: (DNERAC) LIOPPAV Poprsí císaře ve vojenském plášti zpřínia, s korunou na 

t hlavě; v pravici drží globus s křížkem. 
Rub: X . X ( = 20 nummů); nad čísly je kříž; vlevo hvězda; vpravo€ ( = 5); pod čarou 

KRTG 
Mine. Karthago. Tolstoj, č. 80. 

4. Byzanc, Konstans II. (641-668): 
Líc: Poprsí Konstance II. (s dlouhým vousem) a Konstantina IV. zpříma; mezi nimi 

kříž. 

Rub: Stojící postava (Heraclius ?) zpříma; vpravo od ní M ( = 40 nummii), nad písmenem 
monogram. 

Mine.: Karthago. Tolstoj, Wroth, Sabatier-. 

Nález je pozoruhodný s různých hledisek: je to jediný nález mincí ze 7. století na území 
Čech a Moravy; o něco mladší než tento je poklad ze Zemianského Vrbovku (jehož mincovní 
část zpracoval P. Radoměrský),jediný. nález byzantských mincí ze 7. století na Slovensku. 
Další pozoruhodnost je výskyt řecké mince ze 3.-2. stol. př. Kr. spolu s mincemi byzant
skými ze 6.-7. století po Kr. Konečně velmi zajímavé je, že veškeré mince pocházejí z Kart
haga. Z čistě numismatického stanoviska je důležitá poslední mince, která byla, jak se zdá, 
doposud neznámá. 

Jelikož naleziště je přímo na hranicích Polska a je značně vzdáleno od jiných nalezišť 
antických mincí na území Čech a Moravy, bylo by nutné, aby byl tento nález zhodnocen ve 
spojitosti s nálezy polskými. Pro pozoruhodnost všech jeho kusů reprodukujeme nález celý. 
(Viz tab. VI, l. 2-5.) 

Eugen Pochitonov 

NUMISMATICKÉ NÁLEZY PŘI ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMECH 
NA MORAVĚ V ROCE 1950-1951 

Výzkumy, provedené Státním archeologickým ústavem, pobočkou v Brně v rámci bada
telského plánu v letech 1950 a 1951 na Moravě, přinesly v získaném materiálu i mince. Ve 
všech případech jde o nálezy ojedinělých mincí, jež jsou mnohdy důležitým dokladem pro 
datováni ostatního spolu nalezeného archeologického materiálu. Je zajímavé, že i tyto ojedi
nělé nálezy přinášejí mince nám dosud neznámé (viz níže denár z Rohatce a denár z Věstonic) 
; je nutno těmto nálezům věnovat náležitou pozornost. 
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Podávám v přehledu všecky nálezy v chronologickém pořadu, omezuje se pouze na stručné 
nálezové okolnosti a.popis mince. Podotýkám současně, že neznámé dva denáry, nalezené 
v Rohatci a Věstonicích budou vyžadovat samostatného pojednání po prostudování srovnáva
cího materiálu numismatického. 

Dolní Věstonice (okr. Mikulov). Při průzkumu slovanského pohřebiště byla v trati 
„Na pískách" v r. 1950 nalezena na povrchu keltská duhovka. Jde o 1/H stateru typu 
Athena-Alkis, velikost 7 mm, váhy 0,34 g, podobná Paulsen, tab. 8, čís. 162.') Tento typ 
přichází nejčastěji na známém nalezišti duhovek na Starém Hradisku u Okluk. 

Mikulov. Při zachraňovacím výzkumu v červenci 1950 v pískovně u Mikulova, v trati „Na 
rybníkách" byly nalezeny v prokopaných 26 kostrových hrobech z doby římské dva římské 
denáry•): 
1. Vespasianus (69-79). 

Líc: Poprsí s vavřínovým věncem vlevo. Opis: IMP CAESAR VESPASIANVS. 
Rub: Jupiter stojí před oltářem, v pravici drží pateru a levicí opírá se o kopí. Opis: 

IOVIS CVSTOS. 
Cohen3) I., č. 222, váha 3,03 g. 
Mince byla původně upevněna v bronzové obroučce s ouškem a používána jako ozdoba. 

2. Traianus (98-117). 
Líc: Hlava ověnčená vlevo. Opis: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. 
Rub: Viktoria stojící vlevo na přídi lodi zakončené hadem, drží věnec a palmovou rato-

lest. Opis: P M TRP COS III! PP. 
Cohen3) II., č. 241, váha 2,85 g. 
Mince je současným padělkem. Je to odlitek z našedlého kovu (místo stříbra užito asi 
olova) 4). 

Mokrá u Líšně (okr. Brno) - Křížova jeskyně. 

Při výzkumu jeskyně v červenci 1950 nalezl dr Boh. Klíma ve svrchní kulturní vrstvě blízko 
vchodu bronzový antoninian. 

Aurelianus (t 275). , 
Líc: Poprsí císaře ve zbroji vlevo, na hlavě pěti paprsková koruna. Opis: IMP A VRE

LIANVS A VG. 
Rub: Před císařem ve vojenském šatě a s kopím v levici stojí žena, chystající se ho ověnčit 

vavřínovým věncem. Opis: (RESTITV) T ORBIS, v exergu: r . 
Cohen3) VI., č. 194.1~ 

Šaratice (okr.Slavkov). 
V trati „Padělky pod kopečkem" byly zjištěny počátkem února 1951 čtyři slovanské hroby. 
V hrobě č. 45) byl pak nalezen denár Konráda, údělného knížete na Brněnsku a Znojemsku 
(1054-1092). 

Líc: V hladkém nahoře otevřeném kroužku postavička zpředu, v pravici s kopím. Okraj 
zoubkovaný. Opis: r:J"J VELZW .L. 

Rub: V hladkém dole třemi perličkami zdobeném kroužku prostovlasá hlavička zpředu, 
po stranách po kuličce. Okraj zoubkovaný. Opis: Ul WELZLL.1.. 

1 ) R. Paulsen, Die Miinzpragungen der Boier, Leipzig u. Wien 1933. 
2) J. Říhovský, Hroby z římského období u Mikulova, Arch. rozhledy, roč. III, str. 

37 sl. 
3) H. Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, Leipzig 

1930. 
') Otázce starých padělků římských denárů věnuji zvláštní článek. 
6) Nálezová zpráva Stát. ústavu archeologického, pobočky v Brně, čís. 193/51, čís. inv. 

1-3/1951. 
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Velikost 15 mm, váha 0,34 g. 
Fiala IX., č. 19 - varianta v opise, kterou Fiala neuvádí. 
Vzhledem k opisům (jméno sv. Václava na obou stranách) jde asi o denár, spadající do doby 
mezivládí po vyhnání Konráda z údělu znojemského v letech 1056-1058. Podobný denár 
je znám z nálezu z hrobů v Holáskách. 0

) 

Znojmo-Hradiště. 

Při výzkumu staroslovanského hradiska na kopci sv. Hypolita, který prováděl v r. 1950 
historický seminář pedagogické fakulty v Brně za vedení prof. dr Kalouska byl na objeveném 
pohřebišti z 11. a 12. století nalezen u kostry č. 6 v levé ruce denár Li tolda, údělného 
knížete znojemského (1092-1112). 

Líc: Nad půlobloučkem, zakončeném vždy dvěma kuličkami, postava zpředu, v pravici 
s mečem. Opis: L VTOTDVS. 

Rub: Nad obloučkem, zakončeném dvěma kuličkami, poprsí sv. Mikuláše zpředu, po 
pravici berla. Opis: + S HICOrvAcn. 

Velikost 16 mm, váha 0,56 g; Fiala XIII, č. 4. 

Rohatec (okr. Hodonín). 
V hliníku cihelny byly nalezeny v r. 1951 v rozrušených slovanských hrobech dva denáry 
a jeden neurčitelný zlomek. 
1. Svatopluk, úděl. kníže na Moravě (1095-1107). 

Líc: V perličkovitém kroužku postavička vlevo, držící před sebou velký křížek. 
Opis: SCi\ ... TOEV +. 

Rub: V perličkovitém kroužku nahoře otevřeném poprsí zpředu mezi dvěma kuličkami. 
Opis: SVi\B ... CTVS + 

Velikost 17 mm, váha - vylomený. Fiala XII., č. 9 varianta v opise (Fialovi byl znám 
jen jeden exemplář z Rakvic). 

2. Úděl brněnský a znojemský Konrád a Oto (1055-1061?). 
Líc: V hladkém kroužku nahoře otevřeném a zakončeném kuličkami korunovaná 

postava zpředu, v pravici drží kopí. Opis: + 3 (V) 3N 3TT3. 
Rub: V perličkovitém kroužku nahoře otevřeném lodička zdobená dvěma pásy kroužků, 

nad ní poprsí zpředu po pravici s křížkem na dlouhé žerdi, ramena křížku zakon
čená velkými bakulkami. Opis: W3EN~ .. S. 

Velikost 17 mm, váha 0,5 g. (Viz tab. VI, č. 7). 
Denár dosud neznámý, zajímavý svými obrazy. Pozoruhodné je, že postavička na líci je 
korunovaná, což na denárech údělných knížat nebývá zvykem s výjimkou denárů Vratisla- -
vových. Typ koruny odpovídá také kresbě na jeho denárech. Rovněž obraz lodičky na rubu 
nemá obdoby na našich denárech. 
Pokud se týče přidělení této mince, možno z opisu na líci mince se zřetelného OTTO na 
konci opisu a z počátečních písmen :) (V) 3N (CVONradus) usoudit, že se jedná o denár 
společné vlády Konráda a Oty v údělu brněnském a znojemském. 

Dolní Věstonice (okr. Mikulov). 
Při výzkumu v r. 1951 na slovanském hradišti z 11. až 12. století v trati „Vysoká zahrada" 
nalezeny byly při plošném odkryvu dva denáry (část. vylomené) a jeden neurčitelný úlomek 
a na rozbořeném základním zdivu kostelíka další denár. 
1. První z denárů z plošného odkryvu je otřelý a uložením ve vlhké vrstvě je jeho povrch 

tak zničen, že se nedá určit. 

2. Druhý denár náleží Vladislavu I. jako úděl. knµeti na Moravě (1110-1113). 

") Dr I. L. Červinka, Slo;ané na Moravě a říše Velkomoravská, Brno 1928, str. 163, 
obr. 40. 
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Líc: V perličkovitém kroužku kníže na koni vlevo, v pravici třímá meč opřený o rámě. 
Opis: nečitelný. 

Rub: V perličkovitém kruhu postava sv. Václava zpředu, v pravici drží praporec a levicí 
opírá se o pavézu; pod loktem pravice malý křížek. Opis: .. SVV ..... . 

Velikost 18 mm, váha-:- vylomený. Fiala XVI., č. 5. 
3. V rozbořených základech kostelíka na hradišti nalezený denár je dosud neznámou~;;

ravskou ražbou, kterou pro nečitelnost opisu není možno zatím určitě přidělit. 
Líc: V hladkém kroužku prostovlasé poprsí zpředu, po stranách po čtyřech tečkách, 

tvořících jakousi růžici, nahoře a pod poprsím po jedné tečce. Opis: nečitelný. 
Rub : V perličkovitém kroužku 'jednoduchý kříž, konce r:imen ve dvou půlobloučcích 

zakončeny příčným břevnem a kuličkou. V rozích kříže po velké kuličce; prostor 
mezi půlobloučky jednotlivých ramen vyplněn 4-5 tečkami. Opis: • V. TA. 

Velikost 17 mm, váha 0,35 g. (Viz tab. VI, č. 6). 
Denár je zajímavý svým obrazem na rubu, který nemá obdoby mezi moravskými ražbami 
(s výjimkou denáru Fiala XIV., č. 12). Obraz na líci mince je skoro totožný s rubem denáru 
Svatopluka pro úděl olomoucký (Fiala XI., č. 17) a s lícem denáru společné vlády Spytihněva 
a Oty II. v údělu brněnském (Fiala XIII., č. 25). 
Z částečně čitelných tří písmen v opisu na rubu mince dalo by se snad usuzovat na jméno 
Svatoplukovo - pak by ovšem rub naší mince byl lícem. Neobvyklý obraz kříže ukazuje, že 

jde pravděpodobně o ražbu k nějaké zvláštní události. 

Dolní Věstonice (okr. Mikulov). 
Při odklízení vrstev z navážky z řeky Dyje v trati „Vysoká zahrada" byly nalezeny v r. 1951 
dvě mince z mladší doby: 
1. Dolní Rakousy, Ferdinand III., Vídeň, V. C. v. Vestenburg, krejcar 1631. (Zají

mavým je, že na minci se značkou Vestenburgovou je letopočet 1631, ačkoliv Miller 
Aichholz7) zná tuto značku až v letech 1635-1637). 

2. Štýrsko, Leopold I.. Štýrský Hradec, Joh. Jak. Aigmann, groš 1700. 
Všechny nalezené mince jsou uloženy v depositu Státního archeologického ústavu, pobočky 
v Brně s výjimkou denáru Litoldova ze Znojma, který je uložen v historickém semináři 
pedagogické fakulty v Brně. 

Jan Halačka 

NÁLEZ PRAŽSKÝCH GROŠŮ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH U KRNOVA 
,;:i 

Na podzim roku 1934 přestavoval a rozšiřoval Bedřich Hauke, obchodník barvami 
a materialiemi v Městě Albrechticích u Krnova prádelnu a kůlnu na dvoře svého domu čís. 
57. Z hlíny a ssutě při úpravě staveniště a kopání základů nakopané dal vyvézt ornici na svou 
zahradu, sousedící se staveništěm a ssuť s hlínou ze základů přes silnici na hromadu na pravý 
břeh Zlaté Opavice k t. zv. Černému mostu. V březnu 1935 přijal do svých služeb dělníka 
Wilfrieda Tietzeho z Města Albrechtic, čís. 83 a uložil mu, aby nejdříve udělal po řemeslnících 
pořádek na dvoře a v zahradě a pak nakládal na vozy hlínu a ssuť složenou na břehu řeky; 
bylo jí tam asi 10 až 12 for. 

Po prvních na ·ožených fůrách zpozoroval Tietze v hlíně střepy staré nepolévané nádoby, 
které sebral a mchoval. Při pátrání po dalších střepech našel ještě váleček mincí potažený měděn
kou, kterou pro3vítaly lesklé stopy .c ovu. Další jeho hledání bylo bezvýsledné; nenašel aní střepů 
an ""i.ncí. Při čištění mine .;:pozoroval, že na měděnce jednoho z penízů lpěly ještě zbytky 
něné átky, do níž asi byly mince před uschováním do nádobky zabaleny. Když mince vy
čistil, zjistil, že jsou to pražské groše; bylo jich celkem 60 kusů. 

7) Dr V. v. Miller zu Aichholz, Oesterreichische Miinzpragungen, Wien 1920. 
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Ze střepů podařilo se sestavit jenom část nádobky, pohárku vysokého 12 cm, v největší 
baňatosti 9 Yz cm širokého se dnem v průměru 6 cm. Okraj jeho je nerovný a odrobený, proto 
lze předpokládat, že byl původně o něco vyšší. Nádobka byla zhotovena na kruhu,je uvnitř 
i vně povrchu vlnitá, jako by byla zhotovena ze soustředných válečků. 

Později byl nálezce přijat do služeb Říšského krajského musea, nynějšího Slezského 
musea v Opavě, kde ohlásil 22. 4. 1940 nález a později udal, že groše jsou z doby vlády 
Václava IV. O nálezu sepsal podrobnou zprávu 4. 12. 1940 a pak ještě další 26. 2. 1941. 
K těmto zprávám ještěr. 1941 zhotovil situační plán, v němž jsou vyznačeny plocha, z níž 
byla hlína vyvezena i místo, kde byla přes zimu uložena a kde byl poklad v březnu 1935 
nalezen. 

Podrobnou prohlídkou nalezených mincí, jež jsou velmi špatně raženy, značně otřeny 
a snad i čištěním poškozeny (jedna z nich je proděravěná a jedna polámaná), jsem zjistil přes 
neúplnost a špatnou čitelnost opisů, že nález obsahoval: 1 pražský groš Karla IV. a 59 praž
ských grošů Václava IV. 

Z grošů Václavových má větší počet kusů v opise ve slově Wencezlauspísmeno n (=N), 
které uvádí Josef Smolík ve svém pojednání „Pražské groše a jejich díly" (Praha, 1894) na 
str. 19. a 20. pod čís. 5, 6 a 8. Dva z grošů mají ve slově Wencezlaus obrácené S (Smolík na 
str. 19, čís. 2 a 4) a jeden groš má písmeno S ve slově Wencezlaus vyraženo zřejmě neúplně 
a nedbale. 

Nález je uschován ve Slezském museu v Opavě. 
František Papoušek 

NÁLEZ U LIBĚŠIC, OKR. BÍLINA . 

Na podzim r. 1950 při orání traktorem nalezl Jan Zrzáň, železniční zřízenec z Liběšic 
u Bíliny, 34 stříbrných mincí. Z několika hliněných střípků, které se panu Zrzáňovi v ruce 
rozpadly, usuzuje, že mince byly vloženy do země v hliněné nádobě, která se však nemohla 
uchovat v celistvosti, poněvadž traktor několikráte přejel naleziště, než vůbec k nálezu došlo. 
Pole, na němž mince byly nalezeny, leží asi 1,5 km od obce Liběšic mezi Želenickým a Zlat
nickým kopcem. Říká se tam „Na starém klášteře". Tento název je podle ústní tradice odvozen 
z toho, že na uvedeném místě stával kdysi klášter. Správnější snad bude vysvětlení, že pole 
dostalo jméno podle kláštera oseckého, v jehož majetku byla ves Svinčice a s ní tedy také pole, 
které patřilo do jejího katastru.1 ) 

Mince byly odevzdány Městskému museu v Bílině a odtud v plném počtu 34 kusů zaslány 
numismatickému oddělení Národního musea k odbornému vyčištění a určení. Jde o grošové 
ražby 15. stol., z nichž 27 kusů je míšeňských a 7 hessenských. Na šesti groších jsou tupým 
předmětem vyraženy hladké kruhové punce, které zřejmě měly představovat nějaké kontra
rruirky (na 4 saských a 2 hessenských). Groše mohly být vloženy do země někdy v poslední 
čtvrtině 15. století. 

Jsou to tyto ražby: 

Sasko-Míšeň, Vilém III. (1428-82), mečový groš•) jako Saurma 4388, MISNENSS, lev 
,._má nad kořenem ocasu tečku (1). - Bedřich II. (1445-64), mečový groš jako Saurma 

4381 var.: av. opis LANG, rev. mine. zn. šestipaprsková hvězda (3); týž, ale LAN a LAII 
(2). - Bedřich II. s Vilémem III. (1442-45), mečový groš jako Saurma 4384, opis 
z části setřený (3); štítový groš jako Saurma 4376 var. av. opis začíná stylisovanou lilií, 
nikoliv pětilistou růžicí (1); groš jako Saurma 4384, na rev. dvojráz (1); týž av. var. LANG 

- rev. mine. zn. jen polovina pův. čtyřlisté růžice s tečkami mezi lístky a opis MISNENSIS 

•) A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze české XIV, str. 179. 
2

) Saurma v citaci popisuje tento groš jako mečový ačkoliv na rev. je pouze markraběcí 
znak. ' 
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(1). - Bedřich s Markétou (1463-64), mečový groš jako Saurma 4382 (12). -Arnošt 
a Albert (1464-84), mečový groš jako Mikš, NČČsl. XIX, 1950, str. 204, mine. zn. 
hvězda (1); trojlist s rameny v podobě křížků (2). 

Hessensko-Kase I, Ludvík II. (1458-71), štítový groš jako Mikš, NČČsl. XIX, 1950, 
str. 204, mine. zn.: av. 3 klasy, rev. Hížek, HAS (1); totéž jen HAO (1); av. růžice, rev. 
nečit. znam., v opisu HASO (1); av. křížek, rev. totéž, v opise pouze H (1); av. lilie, rev. 
totéž, v opisu HAS (1); silně poškozené, 3 klasy (?), (2). 

Ludmila Mrázková 

NÁLEZ V PRAZE I, BARTOLOMĚJSK~ ULICI 

Při stavebních pracech na jaře r. 1950 v Praze I, Bartolomějské ulici, nalezl dělník Josef 
Král pod základem zdi původní stavby (nyní dům čp. 308) nádobku s 1043 mincemi z konce 
15. a prvé poloviny 16. století. Mince byly v nádobce uloženy v režném plátěném sáčku, 
opatřeném koženými tkanicemi. Zbytky plátna a kožené řemínky se dochovaly. Nádobka, 
původně opatřená ouškem, je vypálena z červené hlíny, vysoká je 14,2 cm, široká 11,9 cm, 
průměr dna měří 8 cm, hrdlo 11,8 cm. Na mincích byl položen malý, hrubě vyřezaný dřevěný 
křížek, jehož ramena jsou volně spojena vrypem. 

Nález obsahoval tyto mince: 

Čechy, Václav II. (1283-1305), Kutná Hora, parvus typu Smolík, tab. I, č. 2 (1). 
Václav IV. (1378-1419), Kutná Hora, pražský groš jako Smolík:, tab. II, č. 17, ale kresba 

koruny nedotažena, malé písmo, správné N, ušlechtilá kresba lva, rozdělovací znaménko 
u zadní nohy lva nejasné (3); tentýž groš, písmeno N správné, nebo přecházející do tvaru 
II), hrubší kresba lva, rozdělovací znaménko u zadní nohy lva nečitelné (6); tentýž, kresba 
koruny dotažena, střední písmo, II, hrubší kresba lva, rozděl. znaménko u zadní nohy lva 
podoby čtyřlistého kvítku (2); tentýž, dotažená koruna, velké písmo, obrácené N a S, hrubá 
kresba lva, značka u zadní nohy lva podoby čtyřlistého kvítku ( 4); tentýž, s nejasnými nejdů
ležitějšími rozpoznávacími znaky (3). 
T. zv. husitský peníz se lvem v perličkovitém kruhu z druhé poloviny 15. stol. (podobný 
u Mikše, NČČsl. XIX, str. 207, č. 25 (1). 

Jiří Poděbradský (1458-1471), Kutná Hora, pražský groš typu Smolík, str. 32, č. 2 (1) 
Vladislav II. (1471-1516), Kutná Hora, pražský groš s korunou typu Teissinger, tab. A 

č. 2 (58); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 5 (4); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. 
A, č. 6 (2); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 8 (5); tentýž, s korunou typu Teiss. 
tab. A, č. 9 ( 41); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 11 (I); tentýž, s korunou typu 
Teiss. tab. A, č. l la (1); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 12 (1); tentýž, s korunou 
typu Teiss. tab. A, č. 13 ( 1); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 14 (8); tentýž, s korunou 
typu Teiss. tab. A, č. 15 (4); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 15, ale s malými oblouč
ky v srdčitých otvorech (1); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 16 (1); tentýž, s korunou 
typu Teiss. tab. A, č. 17 (18); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 18 (1); tentýž, s koru
nou typu Teiss. tab. A, č. 19 {33); tentýž s korunou typu Teiss. tab. A, č. 20 (3); tentýž, 
s korunou typu Teiss. tab. A, č. 21 (I); tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 23 (!); 
tentýž, s korunou typu Teiss. tab. A, č. 26 (1); tentýž, i,le s korunou nejasnou (15). 

Bílý peníz dvoustranný typu Castelin, NČČsl. VI, str. 79, A/a (31); tentýž, typu Cast. 
B/a (7); tentýž, typu Cast. B/b (4); tentýž, typu Cast. B/d (3); tentýž, typu Cast. C/a (2); 
tentýž, typu Cast. C/b ( 1); tentýž, ale s .R :B: (jednostranný?) Cast, chybí ( 1); tentýž, ale 
s S:R:B: Cast. chybí (I); tentýž, ale WLADISLAVSSECVNDVS.R.B. Cast. chybí (3), 
tentýž, s nedostatečně jasným opisem (2 jednostranné?) (14); soudobý padělek dvoustran
ného peníze, silně mědí legovaný (1); bílý peníz jednostranný typu C.l. (11); tentýž, typu 
C.l, ale spodní řada hřívy má jen 3 dílky (l); tentýž, typu C.la (43); tentýž, typu C.2 
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( 10); tentýž, typu C.2a (31) ; tentýž, typu C.2b ( 10); tentýž, typu C.2b, ale spodní řada 
hřívy sestává z pěti dílků (l); tentýž, typu C.2-3 (10); tentýž, typu C.3 (13); tentýž, typu 
C.3a (18); tentýž, typu C.3b (7); tentýž, typu C.3b, ale na konci opisu písmeno B (2); 
tentýž, typu C.5a (6); tentýž, typu C.5a, ale tečka mezi ... AVS.SEC ... (1); tentýž,typu 
C.5b (1); tentýž, typu C.5-6 (2); tentýž, typu C:6a (2); tentýž, typu C.7a (35); tentýJ 
typu C. 7b (3); tentýž, typu C. 7c, ale na počátku opisu místo W toliko II (2); tentýž, typu 
C. 7-8 (29); tentýž,' typu C.8 (5); tentýž, typu C.8, ale opis končí ... DVSB (3); tentýž, 
typu C.8a (9) ; tentýž, typu C.8b (21) ; tentýž, typu C.8c (39); tentýž, typu C.10 ( 10) ; 
tentýž. typu C.lOb (1); tentýž, typu C.lOc (33); tentýž, typu C.11 (1); tentýž, typu C. l lc (5); 
tentýž, typu C.12c (10); tentýž, typu C.13c (4); tentýž, typu C.14c (1); tentýž, typu 
C.15 (13); tentýž, typu C.15, ale ... CVNDS (1); tentýž, typu C.15b (l); tentýž, typu· 
C.I5c (86); tentýž, typu C.16 (l); tentýž, typu C.17c (12); tentýž, typu C.19c (l); tentý~, 
typu C.19c, ale bez dvou proužků hřívy na krku (3); tentýž, dosud neznámého typu (3); 
tentýž, ale nejasný (1); padělek bílého peníze jednostr. (1). 

Ludvík I. (1516-1526), Kutná Hora, bílý peníz jednostr. typu C.A.I.1 (2); tentýž, typu 
C.A.I.2 (8); tentýž, typu C.A.I.4, ale rovněž uprostřed opisu je: a LVCOVICVS (1); 
tentýž, typu C.A.I.4, ale na poč. opisu: . (1); tentýž, typu C.A.I.4-5 (2); tentýž, typu 
C.A.I.5 (4); tentýž, patrně typu C.A.I.5 (1); tentýž, typu C.A.I.8 (8); tentýž, typu C.A.I.8, 
ale primitivnějšího provedení (1); tentýž, typu C.A.II.9 (1); tentýž, typu C.A.III.10 (18);. 
tentýž, typu C.A.III.12 (44); tentýž, typu C.A.III.12, ale hrubšího provedení (2); měděný 
padělek bílého peníze typu C.A.III.12 (1); bílý peníz, typu C.A.III.12, ale velmi špatné 
jakosti (měděný, postříbřený?) (1); bílý peníz, typu C.A.III.12, ale růžice v opisu toliko 
jedna, a to uprostřed opisu (2); tentýž, typu C.A.IV.13 (23); tentýž, typu C.A.IV.13, al; 
s tečkou u pravé zadní nohy lva (3); tentýž, typu C.A.IV.13, ale uprostřed opisu : (1); 
tentýž, typu C.B.10 ( 16); bílý peníz špatné jakosti a hrubšího provedení typu C.B.10 (2); 
bílý peníz typu C.B.10 ražený na Ludvíkově penízu černém, jak prozrazuje ráz černého 
peníze na rubu typu Smolík, tab. IV, č. 54, avšak L umístěno mezi písmena jako u č. 60 
(1); bílý penízjednostr. typu C.B.14 (4); tentýž,jako C.B.15 (5); tentýž, typu C.B.15, ale 
s růžicí na počátku opisu (5); tentýž, nejasný, poškozený dvojrázem (1); padělek bílého 
peníze s primitivní kresbou lva a fingovaným opisem, ražený na jiné starší minci, patrně 
na t. zv. husitském penízi se lvem, po jehož obraze zůstaly na rubu mince stopy (1). 

Ferdinand I. (1526-1564), Kutná Hora, pražský groš bez letopočtu, typu Smolík, tab. IV, 
č. 65 (12); měděný padělek postříbřený pražského groše z r. 1535 (1); pražský groš z r. 
1536 (6); tentýž, z r. 1537 (1); tentýž, z r. 1538 (3); tentýž, z r. 1539 (1), bílý peníz typu 
Smolík, str. 54, č. 3, ale odděl. znaménkem mezi slovy je místo kroužku tečka (1); tentýž, 
ale jako Smolík, str. 54, č. 7 (1); tentýž,jako Smolík, str. 54, č. 7, avšak na počátku opisu 
a mezi slovy znaménko „tečka" (1); tentýž, typu Smolík, str. 54, č. 7, ale bez oddělovacího 
kroužku mezi slovy (4); bílý peníz s opisem FERDINANDVSoP ... (mince velmi špatná, 
měděná a postříbřená s primitivní kresbou lva) (1). 

Slezsko, město Vratislav za Vladislava II. (1471-1516), stavovský haléř typu Friedens

burg, str. 6, č. 127 (1). 
Město Zhořelec, peníz 15.-16. stol. typu Mikš, NČČsl. XIX, str. 208, č. 5 (1); tentýž, 
typu Mikš, NČČsl. XIX, str. 209, č. 13 (1). 

Tyroly, arcivévoda Zikmund (1439-1496), Hall, krejcar b. I. (13); Ferdinand I. 
(1521-1564), Hall, šestikrejcar b. l. z let 1521-27, typu M. A. vyd. 1948, tab. IV, č. 8 (1). 

Arcibiskupství Salzburg, Matouš Lang z Wellenburgu (1519-1540), batzen z r. 1524, 

typu B.R.I. str. 43, č. 730 (1). 
Sasko-Míšeň, Fridrich II. (1428-1464), t. zv. ,,Schildgroschen" se značkou pětilisté 

růžice, typu Sa.4377 var. (1). 
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Sasko-Arnoštovci, Fridrich III., Albrecht a Jan (1486-1500), Schneeberg, t. zv 
„Zinsgroschen" se značkou pětilisté růžice (Sa. chybí, 1 k.). - Fridrich III., Jan a Jiří 
(1507-1525), Schneeberg, t. zv. Zinsgroschen se zn. lilie (Sa. chybí, 1 k.); tentýž, typu Sa.4425 
se zn. T (5); tentýž, typu Sa.4426 (se zn. X 1 k.); tentýž, ale se značkou + (Sa. chybí, 9 k.). 
Jan a Jiří (1525-1530), Schneeberg, t. zv. Zinsgroschen se značkou X (Sa. chybí, 1 k.). 

Pomořany-Štětín, t. zv. vierchen z konce 15. nebo poč. 16. stol. typu Dannenberg, str. 100, 
č. 255a (1). 

Diepholz, Rudolf VII. (1473-1.510), fenik jednostranný (měděný, slabě postříbřený 

typu Grote IV. 265, č. II (1). 

Zajímavým objevem v tomto nálezu je bílý peníz Ludvíka I. s rázem Ludvíkova peníze 
černého na rubu. Jde zde o současný padělek a to o padělek zvláštního druhu. Černý peníz, 
který byl asi čtrnáctým dílem pražského groše, je zde prostým úderem ražebního kolku pře
dělán na minci daleko hodnotnější, na peníz bílý, který byl sedmým dílem pražského groše. 
Zisk padělatelův z této manipulace mvnal se u každého kusu hodnotě jednoho černého penízku. 
Jelikož ráz mince je jak na líci tak na rubu zcela ušlechtilý a nejeví žádných stop práce po
koutní padělatelské dílny, nutno předpokládat, že padělek vznikl v řádné vládní mincovně 
z řádných ražebních želez, patrně nepoctivostí zaměstnanců mincovny. Jak dalece byla tato 
nepoctivá mincovní machinace rozšířena nevíme a patrně mnoho jejích dokladů uniká, n<"boť 
snahou padělatele nepochybně bylo přerazit rázem bílých peněz onu stranu, jež nesla ráz 
peněz černých, aby tak zakryl stopy svého činu. Exemplář z nálezu v Bartolomějské ulici 
vznikl tudíž z náhodné chyby a je dokladem chvatné práce falsátora. Dokladem, že podvodné 
přeražení peněz černých rázem peněz bílých nebylo v prvé polovině 16. století neobvyklým 
zjevem, je písemná zpráva z kutnohorského archivu, kterou zaznamenal ve své práci Leminger. 
Roku 1549 byl obviněn pregéř Jakub Turnovský, že v preghauze černé peníze podvodně pře
dělával na peníze bílé. Není známo, jak jeho případ skončil, víme jen, že hlavně poukazoval, 
že „pregéři jsouce s ním ve spolku a v jednom zavření by něco viděli, kdyby se jináče choval, 
~ež se na dobrého sluší". Tato zpráva i hmotný doklad z nálezu v Bartolomějské ulici podporuje 
domněnku Lerningerovu, že sarn)tná královská minc·:>Vna byla úroinou půdou pro mincovn 
faleš. 

Nejmladší mincí v nálezu z Bartolomějské ulice je pražský groš Ferdinanda I. s leto
počtem 1539. Někdy po tomto roce byl nález ukryt do země. Snad lze jeho ukrytí spojit s ma
jetkovou nejistotou kolem údobí šmalkadských válek. 

Pavel Radoměrskj 

NÁLEZ Z TŘICETILETÉ VÁLKY V CHOTĚBOŘI 

Dne 18. května 1952 nalezl Karel Dvořák, úředník III. ref. ONV v Chotěboři, při hlou
bení výkopu pro vodovod, na dvoře domu Josefa Lachmana č. p. 91, v Klášterní ulici, v hloub
ce asi 70 cm, šest mincí. Byly uloženy v koženém váčku, který se po vyzvednuti nálezu rozpadl. 

Mince, odevzdané k popisu do numismatického oddělení Národního musea v Praze byly 
určeny takto: 
Čechy, Rudolf II. (1576-1612), Kutná Hora, Herolt, čtvrttolar 1594 (1); Škréta, tolar 

1611 (1). 
Uhry, Rudolf II. (1576-1606), Kremnica, Volfang Roll, půltolar 1585 (1). 
Tyroly, arcivév. Ferdinand (1564-95), Hall, tolar bez let. (1). 
Mansfeld, Volrab VI., Volfgang III. a Jan Jiří III., tolar 1621 (Tornau, č. 741, f. 1). 
Meklenbursko, Adolf Fridrich I. (1592-1658), tolar 1614 (sbírkaReimmannova č. 4. 200 

var., 1). 
Nález byl zakopán pravděpodobně na počátku 30Ieté války (por. 1621). 

Anita Křepelková 
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NÁLEZ V KÁCOVĚ 

Byl odkryt 12. dubna 1951 u Kácova a přijat prostřednictvím ONV v Kutné Hoře 
Museem archeologického sboru Vocel tamže. Obsahuje: 
Čechy, Ferdinand III. (1637-57), K. Hora, J. V. Geronis, čtvrttolar 1641 (1). 
Tyroly, arcivév. Ferdinand (1664-95), Hall, tolar bez let. (1). 
Sasko, Kristian II. (1591-1611, s Janem Jiřím a Augustem Fridrichem), Drážďany, 

H. Rehnen, čtvrttolar 1606 (1).-Jan Jiří I. (1611-56), Drá!.ďany, H. Rehnen, tolar 1623 
(1); Šeb. Dierleber, tolar 1637 (1); Const. Roth, tolar 1641 (1). 
Brunšvik-Lťineburg, Jindřich Oldřich (1566-1613), Goslar, A. Khune, tolar 1598 (1). 

Julius (1568-89), Goslar, A. Khune, čtvrttolar 1577 (1). 
Město Norimberk, tolar 1627 (1). 
Polsko, Zikmund III. (1587-1632), Bydgoszcz, trojak 1597 (2), 1599 (l); Olkusz, trojak 

1598 (1), 1600 (l); Poznaň, trojak 1597 (I); Wschowa, trojak 1597 (1). 
Riga, Štěpán Bathory (1576-86), trojak 1586 (2). - Zikmund III. Polský, (1587 až 

1632), trojak 1593 (1), 1594 (1). 
Litva, Zikmund III. Polský (1587-1632), trojak 1594. 
Modena, Cesar z Este (I598-t628), dukát bez let., CN It IX., tab. XVII, č. 12 (1). 
Nizozemí, město Campen, dukát 1601 (I); provincie Utrecht, dukát 1598 (1). - Bra-

bant, Albert a Alžběta (1599-1621), čtvrttolar bez let. (Brusel?, 1). 
Celkem tedy 25 mincí: 3 dukáty, 6'tolarů, 4 čtvrttolary a 12 polských trojaků. Nejmlad: 

šími mincemi tohoto nálezu jsou saský (drážďanský) tolar Jana Jiřího I. a kutnohorský čtvrt
tolar Ferdinanda III., oba z r. 1641. Krátce po tomto roce byl tento početně malý, ale hmotně 
jistě dobrý, nález ukryt. Patrně to byl majetek některého člena salvy guardie (byla v K. Hoře 
v I. 1641, 1642, 1643, dvakrát 1644 a 1645, 1647 a 1648) nebo vojenské posádky, ubytované 
ve městě r. 1641 a 1643. Přímou příčinou ukrytí nálezu mohla být i bitva u Jankova r. 1645, 
po níž místodržící přímo upozornili kutnohorské, aby uschovali vše, čeho by mohl nepřítel 

použít.1) 
Em. Nohejlová-Prátová 

NÁLEZ VE HVĚZDĚ 

Dne 6. srpna 1937 při pracích Státního archeologického ústavu v Praze bylo ve Hvězdě 
v šachtě č. 2 u pohřbeného vojína nalezeno v koženém váčku 50 mincí. Počátkem listopadu 
r. 1952 byly odevzdány do numismatického oddělení Národního musea k bližšímu určení. 
Nález byl odevzdán vyčištěn; při čištění, jak je patrno na vzhledu mincí, nebylo postupováno 
správně, mnohé mince jsou vydřeny a část byla čištěním poškozena. Určování, právě z těchto 
důvodů, bylo dosti svízelné. 

Jsou to tyto mince: 
Čechy, Leopold I. (1657-1705), Praha, Ř. Egerer, groš 1704 (1). - Marie Terezie 

(1740-1780), Praha, šesták 1747 (1). 
Morava, Ferdinand II. (1619-1637), Brno, K. Wansiedler, krejcar 1624 (1). 

Olomouc, biskupství, Karel z Liechtensteina (1664--1695), šesták 1674 (1). -
Wolfgang kard. Schrattenbach (1711-1738), šesták 1713 (1). 

Slezsko, Ferdinand II., Vratislav, M. Jan, krejcar 1637 (1). - Leopold I., Vratisla1J, 
J. Hiibmer, patnáctník 1663 (1); Š. Hammerschmidt, šesták 1673 (1); Břeh, K. Brettschnei
der, patnáctník 1693 (1); krejcar 1700 (1); krejcar měděný nečitelného letopočtu, falsum 

1) Všechna tato data vypsal p. J. Hubert, správce mincovního oddělení Musea archeol. 
sboru Vocel v. Kutné Hoře, kterému srdečně děkuji za jeho snahu, aby byly blíže poznány 
okolnosti ukrytí kácovského nálezu. 
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(I); Opoli, F. Nowak, krejcar 1699 (2). - Josef I. (1705-1711), Vratislav, F. Nowak, 
groš 1710 (1). 

Lehnice-Břeh, Ludvík (1653-1663); Lehnice, K. Pfahler, patnáctník 1662 (1). 
Wťirttemberg-Olešnice, Kristián Oldřich (1664--1704), krejcar 1685 (1). 
Dol. Rakousy, Leopold I., Vídeň, M. Mittermayer, patnáctník 1696 (I); šesták 1691 (1). -

Marie Terezie, Vídeň, šesták 1745 (I). 
Tyroly, Zikmund František (1662-1665), Hall, krejcar nečitelného letopočtu (1). -

František I. (1740-1765), Hal(, groš 1748 ( I). 
Štyrsko, Leopold I., Štyrskj Hradec, J. J. Aigmann, krejcar 1700 (1). 
Uhry, Leopold I., Kremnica, šesták 1671 ( 1); 1672 (1); groš 1694 (1). - Josef I., neznámá 

mincovna, poltura 1711 (2). 
Sedmihrady; Josefi., Sibiň, J. F. Kropf, krejcar 1711 (1). 
Montfort, Arnošt (1730-1758), krejcar 174? (I); 1750 (I); 1751 (1); 17?? (1). 
Salzburg, arcibiskupství, Paris hr. Lodron (1619-1653), krejcar 1624 (I). 
Bavory, Karel Albert (1726-1745), krejcar 1726 (1). 
Branibory, Jiří Bedřich (1686 1692-1703), krejcar nečitelného letopočtu (1). 
Falc-Neuburg, Ludvík falckrabě z Neuburgu (1683-1732), krejcar nečitelného leto-
počtu (1). 
Mince nečitelné mincovní značky nebo i letopočtu: Ferdinand II., krejcar 1626 (I); 
nečitelný letopočet (1). - Leopold I., krejcar 1689 (I); 1695 (1); 1697 (I); 1698 (1); 
nečitelný letopočet (1). -Josef I., krejcar 1709 (1); nečitelný letopočet (1). -Karel VI. 
(1711-1740), krejcar nečitelného letopočtu (1). - Marie Terezie, krejcar 1750 (1). 
Zcela nečitelné krejcary (3). 

Poněvadž nejmladší mincí nálezu je montfortský krejcar Arnoštův, je nasnadě závěr, že 
jde o majetek vojáka, zahynuvšího pravděpodobně v první polovině r. 1756, kdy se přes naše 
země valily válečné hrůzy počínajicí sedmileté války. 

Lubomír Nemeškal 

NÁLEZ VE STARÉM MĚSTĚ POD SNĚŽNÍKEM 

Při bourání domu čp. 28 ve Starém Městě pod Sněžníkem (Morava, okres Šumperk), 
nalezl dne 8. března 1950 rolník Eduard Urban se svým synem Jaroslavem ve stropě mezi 
podlahami nad přízemím velký nález stříbrných a zlatých mincí ze 17. a 18. století. Nálezci 
svůj objev zatajili a teprve po devíti dnech, když se věc roznesla po městě, byly mince místní 
stanicí SNB mezi lidmi sesbírány a zajištěny a zaslány k vědeckému zhodnocení do numisma
tického oddělení Národního musea v Praze. 

Mince v počtu 540 kusů (z toho počtu 10 mincí zlatých) byly ukryty v bedničce z hru
bých prken rozměrů přibližně 47 X 15 x 15 cm zasypané plevami a přilcryté starou zteřelou 
pytlovinou. 

Nález obsahoval: 

Čechy, Leopold I. (1657-1705), Praha, A. Janinalli, šestikrejcar 1674 (l); místo minc
mistra neobsazeno (zn. PM), patnáctník 1694 (I); Kutná Hora, K. Kroh, grqš 1696 (1). -
Josef I. (1705-1711), Praha, J. Egerer, groš 1708 (I); místo mincmistra neobsazeno 
(zn. PM), groš 1710 (1). -Karel VI. ( 1711-1740), Praha, šestikrejcar 1733 (1). - Marie 
Terezie (1740-1780), Praha, dvacetník 1756 (1), 1758 (1), 1763 (3); sedmnáctník 1752 
(1); desetník 1760 (1), 1764 (3), 1765 (1); P. Erdmann Schwingerschuh-A. Stehr, dvacetník 
1768 (1), 1769 (1), 1771 (l); P. Erdmann Schwingerschuh-J. W. Kendler, dvacetník 
1774 (1), 1776 (2), 1771 (I), 1778 (2), 1779 (4), 1780 (2). - František Lotrinský 
(1745-1765), Praha (P-R), dvacetník 1756 (I); sedmnáctník 1762 (2), 1763 (1); sedmilcrej
car 1763 (2). -Josef II. (l 765-1780-1790), Praha, P. ErdmannSchwingerschuh-A. Stehr, 
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dvacetník 1769 (1), 1770 (1), 1773 (1); P. ErdmannSchwingerschuh-J. W. Kendler, dvacetník 
1774 (1), 1780 (2). - František II. (1792-1835), Praha, tolar s korunami 1796 (l); 
čtvrttolar s korunami 1795 (2). · 

Morava, biskupství Olomouc, Karel Liechtenstein (1664-1695), patnáctník 1690 (1), 
1693 (1).-Karel Lotrinský (1695-1710), šestikrejcar 1709 (1). -Wolfgang Schra t
tenbach (1711-1738), patnáctník 1712 (1). 

Slezsko, Leopold I. (1657-1705), Vratislav, J. Hubmer, patnáctník 1661 (3), týž s nečit. 
letop. (1); S. Hammerschmidt, šestikrejcar 1673 (1), 1676 (1), 1677 (1), 1678 (1), 1679 (1), 
1683 (1), 1684 (2); M. M. Wackerl, patnáctník 1693 (2), 1694 (1), týž s nečit. letop. (1). 
Opoli, F. J. Kirschenhofer, šestikrejcar 1676 (1); Bfeh, K. Brettschneider, patnáctník 1694 
(1), šestikrejcar 1677 (1). Josef I. (1705-1710), Vratislav, F. Nowak, groš 1708 (1). Karel 
VI. (1711-1740), Vratislav, F. Nowak, patnáctník 1738 (1), šestikrejcar 1712 (1). 

Slezská knížectví. Lehnice-Břeh. Jiří III. (1639-1664), Břeh, K. Pfahler, patnáctník 
1659 (1, Fr. 1832), 1660 (1, Fr. 1842 [spolu s E. Weissem zn. E-W]), 1663 (1, Fr. 1856). -
Kristian (1639-1673), Bfeh, K. Pfahler, patnáctník 1664 (2, Fr. 1915). Luisa zAnhaltu 
(-1680), Břeh, K. Brettschneider, šestikrejcar 1673 (1, Fr. 1950). 
Wurttenberg-Olešnice. Sylvius Fridrich (1664-1697), Olešnice, S. Pfahler, patnáct
ník 1675 (1, Fr. 2302). - Karel Fridrich (1704-1744), Olešnice, K. Loh, šestikrejcar 
1713 (1, Fr. 2464), 1715 (1, Fr. 2467). 
Nisa, Fridrich Hessenský, biskup vratislavský (1671-1682), Nisa, L. P. Haller, pat
náctník 1680 (1, Fr. 2711), šestikrejcar 1679 (1, Fr. 2699). 

Dolní Rakousy, Leopold I. (1657-1705), Vídeň, patnáctník 1659 (3, z toho 2 se zn. pěti
listé růžice za letop. t. j. mm. F. Faber); A. Cetto, patnáctník 1662 (2), 1663 (3), 1664 (6), 
s nečit. letop. (1), šestikrejcar 1664 (1); F. Faber, šestikrejcar 1674 (1), 1676 (1), 1677 (1); 
M. Mittermayer, šestikrejcar 1681 (1), 1687 (1), 1688 (1), 1689 (1), 1691 (1); bez značek, 
patnáctník 1696 (3). - Marie Terezie (1740-1780), Vídeň, dvacetník 1763 (2), 1764 (3), 
1765 (9); sedmnáctník 1763 (1); J. A. Cronberg-S. A. Klemmer, dvacetník 1768 (1), 
1769 (1), 1771 (3), 1773 (l); J. A. Cronberg-F. Aycherau, dukát 1779 (1), dvacetník 
1774 (2), 1776 (3), 1777 (1), desetník 1780 (1). - František Lotrinský (1745-1765), 
Vídeň, dvacetník 1765 (1), patnáctník 1747 (1). - Josef II. (l 765-1780-1790), Vídeň, 
J. A. Cronberg-S. A. Klemmer, dvacetník 1769 (3), 1771 ( 1); bez značky mincmistra, 
půltolar s korunami 1789 (2), čtvrttolar s korunami 1788 (5), 1789 (1), 1790 (5), dvacetník 
1781 (1), 1785 (1), desetník 1786 (1), 1787 (2), 1788 (2). - Leopold II. (1790-1792), 
Vídeň, tolar s korunami 1790 (1), čtvrttolar s korunami 1791 (3), 1792 (2). - František II. 
(1792-1835), Vídeň, tolar s korunami 1793 (1), čtvrtolar s korunami 1794 (3), dvanáctník 
1795 (1), desetník 1792 (1). 

Horní Rakousy, Leopold I. (1657-1705), Neuburg na Innu, B. Triangel, patnáctník, 
1664 (1). 

Tyroly, Leopold I. (1657-1705), Hall, patnáctník 1694 (2), s nečit. letop. (1). - Karel 
VI. (1711-1740),Hall,šestikrejcar 1714 (1), 1715 (1), 1729 (1), 1733 (1), 1738 (1), 1740 (1), 
groš 1737 (1). - Marie Terezie (1740-1780), Hall, patnáctník 1749 (1); L. Aschpacher
J. J. Stockner, desetník 1771 (1), 1772 (1); J. H. Clotz-J. J. Stockner, dvacetník 1778 (2). -
František Lotrinský (1745-1765), Hall, sedmnáctník 1753 (1), 1761 (1). -Josef II. 
(1765-1780-1790), Hall, J. H. Clotz-J. J. Stockner, dvacetník 1778 (1), desetník 
1777 (1). 

Štyrsko, Leopold I. (1657-1705), Št. Hradec, patnáctník 1663 (1); 1664 (1); J. A. Nowak, 
patnáctnfk 1675 (1), 1678 (1), šestikrejcar 1672 (1), 1673 (1), 1682 (1), 1684 (l); 
J. Aigmann, patnáctník 1695 (1), groš 1700 (1). - Josef I. (1705-1711), Št. Hradec, J. J. 
Aigmann, groš 1709 (1). - Marie Terezie (1740-1780), Št. Hradec, patnáctník 1742 (1). 

120 

Korutany, Leopold I. (1657-1705), Sv. Vít, patnáctník 1663 (1), 1694 (1), 1695 (1). 

Burgavsko, Marie Terezie (1740-1780), Gunzburg, tolar konv. s korun. erbem 1766 (1), 
desetník 1764 (1), pětikrejcar 1765 (1); T. Schi:ibl a J. J. Clotz, desetník 1772 (1), pěti
krejcar 1772 (1), 1773 (1). - Josef II. (l 765-1780-1790), Gunzburg, T. Schi:ibl-J. J. 
Cl0tz, dvacetník 1773 ( 1) ; bez zn. mincmistra, čtvrttolar s korunami z r. 1788 ( 1). -
František II. (1792-1835), Gunz:burg, tolar s korunami 1795 (1), dvacetník 1793 (1). 

Lombardsko, Josef II. (1765-1780-1790), Milán, půltolar 1786 (1), 1790 (1). 

Uhry, Leopold I. (1657-1705), Kremnica, patnáctník 1661 (2), 1662 (1), 1664 (2), 1665 (2), 
1674 (2), 1675 (2), 1681 (1), 1682 (2), 1683 (2), 1685 (I), 1686 (1), 1687 (3), 1688 (1), 
1689 (3), 1690 (3), 1691 (1), 1693 (3), 1694 (1), 1696 (2), s nečit. letop. (1); šestikrejcar 
1667 (2), 1668 (1), 1669 (3), 1670 (2), 1671 (2), 1672 (2), 1673 (3), 1674 (1); Velká Baňa, 
L. Mittermayer, patnáctník 1674 (1), šestikrejcar 1676 (1); značka I-S, patnáctník 1678 (1); 
bez zn. mincmistra, patnáctník 1679 (1). P. Oesterreicher, patnáctník 1686 (1), 1687 (2), 
1689 (2), 1690 (1); 1694 (1); šestikrejcar 1685 (2), 1692 (1), 1693 (1); Bratislava, K. S. 
Hunger, patnáctník 1695 (1), 1696 (2); Košice, patnáctník 1695 (1), 1695 n. 1696 (1). -
Karel VI. (1711-1740), Kremnica, dukát (1738) (1). - Marie Terezie (1740-1780), 
Kremnica, dvacetník 1763 (4), 1765 (1); J. Krammer-Miinzburg a P. J. Damiani, dvacetník 
1771 (2), 1773 (1); S. A. Klemmer a P. J. Damiani, dvacetník 1774 (1), 1775 (2), 1776 (1), 
1777 (1), 1778 (3), 1780 (l); bez zn. mincmistra, sedmnáctník 1754 (1), 1756 (1), 1757 (1), 
1758 (1), 1759 (1), 1760 (2), 1761 (2), 1762 (1), 1764 (1), 1765 (l); patnáctník 1743 (1) 
1745 (2), 1746 (1), 1747 (1), 1748 (2), 1749 (2); sedmikrejcar 1764 (2), 1765 (2); Velká 
Baňa, J. Brunner a J. Vischer, dvacetník 1773 (1), 1777 (1); bez zn. mincmistra, patnáctník 
1748 (1). -Františe k I. Lotrinský (1745-1765), Kremnica, dvacetník 1763 (1), 1764 (1); 
sedmnáctník 1752 (1), 1753(2), 1757 (2), 1760 (1), 1761 (1), 1762 (3), 1764 (1), 1765 (1); 
patnáctník 1748 (1), 1750 (2); sedmikrejcar 1764 (1), 1765 (2); posmrtné ražby, J. Kram
mer-Munzburg a P. J. Damiani, dvacetník s letop. 1765 a zn. BA, t. j. ražený r. 1766 (1), 
týž se zn. BD, t. j. z r. 1769 (1), týž se zn. BI, t. j. z r. 1774 (l); S. A. Klemmer a P. J. 
DamÍani, dvacetník s letop. 1765 a zn. B.L., t. j. ražený v r. 1776 (1), týž se zn. B.M., t. j. 
z r. 1777 (1); Velká Baňa, dukát 1762 (1), sedmnáctník 1755 (1), 1762 (2), 1763 (1). -
Josef II. (l 765-1780-1790), Kremnica, dukát 1784 (1), tolar 1784 (1), čtvrttolar 1788 (3), 
1789 (11); J. Krammer-Munzburg a P. J. Damiani, dvacetník 1770 (2), 1771 (1), 1772 (2); 
S. A. Klemmer a P. J. Damiani, dvacetník 1774 (1), 1776 (3), 1778 (1), 1780 (l); bez zn. 
mincmistra, dvacetník 1781 (1), 1782 (1), 1783 (2), 1787 (4); desetník 1785 (1), 1788 (1), 
1789 (2), 1790 (3); Velká Baňa, J. Brunner a J. Vischer, dvacetník 1778 (1); bez zn. minc
mistra, dvacetník 1785 (1), 1786 (1). - Leopold II. (1790-1792), Kremnica, čtvrttolar 
1792 (1), dvacetník 1791 (2), 1792 (l); desetník 1791 (2), 1792 (1). - František II. 
(1792-1835), Kremnica, čtvrttolar 1793 (2), 1797 {2); Velká Baňa, dvacetník 1793 (1), 
1794 (2), 1795 (3), 1796 (1). 

Sedmihrady, Karel VI. (1711-1740), dukát 1735 (1). - Marie Terezie (1740-1780) , 
Bělehrad Karlovskj, dukát 1755 (1), dukát 1762 (1); A. J. Hammerschmidt -A. de Gagia, 
dukát 1770 (1); bez zn. mincmistra, desetikrejcar 1765 (1). - Josef II. (1780-1790), 
Bělehrad Karlovskj, A. J. Hammerschmidt a G. Schickmayer, dukát 1780 (1). 

Halič, Marie Terezie (1740-1780), patnáctník 1776 ražený ve Vídni za J. A. Cronberga 
a F. Aycheraua (3). 

Hohenlohe (za Leopolda I., 1657-1705), Mohuč, Ulrich Burkhardt Wildering, patnáctník 
1685 (3 kusy, z toho dva se značkou a jeden bez značky mincmistra); Wurzburg, patnáctník 
1685 se zn. a (1). 

Salzburg, arcibiskupství, Max Gandolf (1668-1687), patnáctník 1683 (1), 1686 (3). -
Zikmund III. ze Schrattenbachu (1753-1771), dvacetník 1760 (1). 
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Bavory, Maximilián III. Josef (1745-1777), Mnichov, tolar s korunovaným znakem na 
rubu 1755 (1), 1759 (1); tolar a madonou na rubu 1759 (1), 1765 (1), 1768 (1), 1776 (l); 
dvacetnik typu W. 2186 z r. 1754 (1), 1755 (l); dvacetník typu W. 2187 z r. 1763 (1), 
1771 (1), 1773 (2); desetník 1767 (1), 1768 (1), 1772 (1), 1773 (1), 1774 (3), 1775 (1); 
Amberg, tolar 1764 (1), 1765 (1), 1770 (1), 1774 (2); dvacetník 1764 (1), 1766 (1), 1767 (2), 
1769 (1). - Karel Theodor (1777-1799), Mnichov, desetník 1779 (1). 

Falc-Sulz bach, Karel Theodor (1742-1777), Mannheim, A. Schaffer, konv. tolar 1765 
(1); konv. desetník 1761 (1), 1764 (1). 

Sasko, Fridrich Kristián (1763 5/10- 7/12), Lipsko, J. F. ó Feral, tolar 1763 (1). -
Fridrich August III. (1793-1827), Drážďany, E. D. Groll, konv. tolar 1766 (2), 1768 (2; 
jeden s opisem DER SEEGEN - DES BERGBAUES), 1772 (2), 1774 (1), 1776 (l} 
1778 (1); konv. půltolar 1765 (1), 1766 (1), 1768 (2), 1771 (1); I. E. Groll, konv. tolar 
1779 (1), 1782 (2), 1783 (l); 1/a tolaru 1787 (1). 

Sasko-Goburg-Saalfeld, Arnošt Fridrich (1764--1800), Saalfeld, J. K. Knaust, dva-

cetník 1765 (1). . . 
Schwarz burg -Rudolfstadt, Jan Fridrich (1744--1767), Saalfeld, J. K. Eberhard, konv.• 

tolar 1765 (1). 
Goth'a-Altenburg, Fridrich III. (1732-1772), Gotha, konv. tolar 1764 (1, se zn.jeřáb.!l,, 
Branibory- Ans bach, Alexander (1757-1791), Schwabach, Westphal a Kern, konv. tolar 

1769 (l); bez zn. mincmistra, dvacetník 1764 (1); Kern a Kolb, dvacetník 1765 (1). 

Br ani bory-Ba yreuth, Fridrich (1735-1763), Bayreuth, zn. mincmistra nečitelná, dva
cetník 1760 ( 1); K. Lorenz Riickdeschel, dvacetník 1762 (2); E. Schmiedhammer, dvacetcik 
1765 (1). - Fridrich Kristián (1763-1769), Schwabach, dvacetník 1765 s poprsím 
v brnění (I); Bayreuth, E. Schmiedhammer, dvacetník 1765 (1). 

Norimberk, město, Mann a Forster zn. M. F., konv. tolar 1759 s poprsím Františka Lotrin
ského, označ enýmjménem LOOS (1); Scholz a Forster, dvacetník 1763 a poprsím Františka 
Lotrinského ( 1); Scholz a Riedner, dvacetník 1765 se jménem Františka Lotrinského (1), 
1766 se jménem Josefa II. ( 1). 

Bam berg, biskupství, Adam Fridrich (1757-1779), Wurzburg, Martinengo a Prange-
J. F. Loos, dvacetník 1765 (1); desetník 1764 (1). 

Wurtten berg, Karel Evžen (174:4-1793), dvacetník 1764 (1). 

Bádensko, Karel Fridrich (1738-1811), konv. tolar 1765 se zn. W (1). '.{JI 
Mohuč, arcibiskupství, Emmerich J osefz Breidenbachu (1763-1774), zn. F-B, dvacetník 

1768 (1). 
Trevír, arcibiskupství, Jan Filip z Waldersdorfu (1756-1768), F. Gervais a G. Marti

nengo, dvacetník 1765 (1); G. Martinengo, desetník 1766 (1). 
Belgie, Marie Terezie (1740-1780), Antwerpy, J. Roettiers, ducaton 1752 (1); Brusel'. 

tolar a korunami 1764 (1), 1765 (1), 1766 (1), 1768 (1), 1769 (l); půltolar s korunarm 
1773 (1). - František I. (1745-1765), Brusel, tolar s korunami 1760 (1). - Josef II. 
( 1780-1790), Brusel, tolar s korunami 1786 ( 1). . 

Nejmladší ražby v tomto nálezu - dva kremnické čtvrttolary Františka II. (I.) - JSOU 
označeny letopočtem 1797. Tento letopočet klade dobu ukrytí do posledních tří let 18. stol. 
Ukryti nálezu je zřejmě odrazem blížícího se válečného nebezpečí (napoleonské války), 
odrazem nejistoty doby, jež vedla k ukládání majetku do hodnotného stříbra. 

Pavel Radoměrskj 
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PYGGKOE PE3I0ME 

EBzenuu lloxumonoB, 3aMem1<u 1< 1Capme a11mutt1-tblX 1CJ1aooB a f/exuu u MopaBuu. - ABTop ny6J1.H-
1<yeT Kapry aHTll'IHbIX KA.a,zi;oB, Haň:.zi;eHHbIX B l!eXllll H MopaBHH, BHOBb HM COCTaBJ\eHHYIO 
(paBHO KaK H OIUICb !lTHX KA.a,zi;oB) ,IJ;J\J{ opraHH30BaHHOŮ IIpamCKHM Ha:g;HOHai\bHbIM MY3eeM 
BbICTaBKH „HyMH3MaTWieCKHe Haxo,zi;KH KaK HCTOpWieCKllŮ HCTO'IHllK". ABTop, CTaBJI ce6e aa
,ll;a'Iy OXBaTllTb B03M0)KH0 6oA.bIIIee 'IHCJ\O !lTHX Haxo,zi;oK, ITO cpaBHeHllIO C npemHllMH aBTopaMH 
no,zi;o6Hb!X me :r<apT (lfosecpa Cxpamri\a - .zi;= l!= H lioaecpa CKyn1J1.a ,1\/\JI MopaBmr), 
,lJ;OnOJ\Hlli\ CBOIO KapTy Haxo,n;KaMll !IOBbIMH H TaKllMll, KOTOpbie ycKOJ\b3HYJ\H OT BHHMaHHJ{ 
npemHllX aBTOpOB. Ha BTOll HOBOŮ KapTe OTMetJ:eHO OKOJ\O 400 KAa,zi;oB B l!ex1m H 450 B Mopa
BHH. KJ1.a,zi;h1 pacrrpe,zi;eJ1.eHhl no cToJ1.eTHJIM (Ha'IHHaJI c caMo:lí MOJ1.o,zi;o:lí MOHeTbI B ,zi;aHHOM 
KJ\a,zi;e) H paa,zi;eJl.eHbI Ha HaXO,IJ;KH MaCCOBble, OT IIJITH BK3eMII;\JlpOB H BbIIIIe ( OHH o6oaHa'leHhl 
Ha KapTe KpymKoM), H Ha e,zi;llHWIHbie. 

Ha OCHOBaHHH BTOŮ KapTbI aBTOp npllXO,IJ;llT K CJl.e,zi;yroJ.l!IIM 3aKJ1.IO'!eHHJIM: 1) pllMCKaJI 
MOHeTa 61,Ii\a B xo,zi;y y BCero HaCei\eHHJI, aaHHMaBIIIero B Te BpeMeHa TeppHTOpllIO l!exllll 
H MopaBHH. 2) MaccOBble HaxO,IJ;KH llMei\H MeCTO no BCe:lí Hace~eHHOH TeppHTOpHH B paBHOH 
Mepe C Haxo,zi;KaMH e,zi;HHWIHbIX MOHeT, TaK 'ITO Hei\b3JI rOBOpHTb O ,zi;em,rax, 3aKonaHHbIX 0,IJ;HllMH 
eynyaMH: OHH aaKallbIBai\HCb II MeCTHbIM Hacei\eHHeM, 

,ll;aJ1.ee aBTOp II3J\araeT CBOH B3r;\J{,zi; Ha q>yHKUMIO pHMCKllX MOHCT y HaCei\eHHlI l!exHH 
H MopaBim. Iloc/\e no6e,zi;bI Ha,zi; KCA.bTaMH repMaH:g;bl IIO,IJ;'IHHlli\H ce6e KaK HX OCTaTKH, TaK 
H Hapo,zi;hr, npe)K,ll;e no,zi;tJ:HHeHHI>Ie Kei\bTaM. l:ho nepBOHatJ:a/\1,Hoe Hacei\eHHe, yme paHhIIIe, BO 
BpeMeHa Kei\bTCKoro BJ1.a,zi;bl'lecTBa, xopomo aHaKOMOe c cpymqi;HeŘ ,zi;eHer KaK MeHOBoro cpe,zi;
cTBa, J\erno IIPHHJIJ\O pHMCKyro Bai\IOTY B3aMeH Kei\bTCKOH. OT :,noro-TO HaCei\eHHJI nepeHJIJ\H 
H repMaH:g;bl pllMCKrre ,zi;eHbrn KaK ni\aTe,KHyro Bai\IOry. IIpoH30IIIJ\O BTO He no 'lbeMY·J1.H60 
np1maay, a nOTOMY 'ITO BTO 6hIJI.H „Hapo,zi;Hble", nonyMpHbie ,i,;eHbrn, HMeBUIHe xom,zi;eHHe, 
IIOBH.zi;llMOMY, no TOMY me Kypcy, 'ITO H B PHMe. 

CBOIO TO'!KY apeHHJI aBTOp no,zi;1<penJ1.JieT CCbIJ\KaMH Ha nHCbMeHHble HCTO'!HHKH (Tau;trr, 
,ll;HOH Kaccllň), Haxo,zi;r<aMH apxeOJ\Orn'!eCKllMll (npH pacKOnKax MOrHJ\bHHKOB) U HYMH3M3TH
'leCKHMH. B3f;\J{,IJ; aBTOpa Ha cpym<yllIO pHMCKOH MOHeThl y repMaH:g;eB, KaK Ha ni\aTemHOC cpe,zi;
CTBO, coBna,zi;aeT c BarM,zi;oM IIIBe,zi;c1wro nccJ1.e,zi;oBaTeJ1.JI Crype EoJ1.HHa. (CTp. 5-12, 1<apTa 1.). 

I'ycmaB C1Ca.~bC1<uii, f/ewc1<all mop206J1.Jl a X u XI cmOJlemuRx 6. CBeme 1QIMU3MamutteCKux naxooo1<. 
- Bo BC'ry"ni\eHHH aBTOp roBOpHT O 3Ha'leHllH Haxo,zi;oK MOHeT Kar( B TeCHOM, HYMH3MaTH'!eC
KOM, TaK H B llIHpOKOM, HCTOpH'IeCKOM CMbICJl.e, KaK BamHoro HCTO'!HHKa ,IJ;J\JI HCTOpHH IIOJ\HTH
'leCKllX, H oco6eHHO - 9KOHOMWieCKllX H co:g;Hai\bHbIX OTHOIIIeHHH. 

IIepBaJI rJ1.aBa OTMe'!aeT TOT cpaKT, 'ITO MOHeTbI, 'leKaHeHHI>Ie B X H XI CTOJ\eTHJIX MHOro
'IHCJl.eHHI>IMH HeMe:g;KHMH MOHeTHI>IMH ,1J;B0p3MH, J\HIIIb H3pe.zi;Ka nona,zi;aIOTCJI B Haxo,zi;1<ax B Ha
IIIe:lí CTpane, HÓ aaTO, HaplI,lly C Macco:lí: MOReT apa6CKllX, BH3aHTHHCKllX, CKaH,IJ;HHaSCKHX 
H ,zi;pyrHx, OHH B 60Jl.bllIOM KOJ\ll'IeCTBe rrona,zi;aIOTCJI Ha 6eperax H OCTpOBax Eai\THllCKOro MOplI 
u Ha nyTJIX, Be,zi;yi;gux K HeMY oT l!epHoro H KacnHÍÍ:CKoro MOpe:lí qepe3 PoccHro, H3 EaBapHH 
H H3 qeXHH (rAaBHbIM o6paaoM Mem,zi;y O,zi;epoM li BHCJ\Oll, Ha C/\aBJIHCKOH TeppHTOpHH), EJ1.aro
,zi;apJI BHKHHraM TaM pac:g;BeJ1.a 6oraTaJI ToproBJ1.l!, oco6eHHo, xor,zi;a B Hee BKJ\IO'IUJ\íICb pyccKHe 
KHJI)KeCTBa, IIIHpOKO OTKpbmllIHe IIYTH B µapbrpa,zi; H Ear,zi;a,zi;. MeHOBbIM cpe,zi;CTBOM 6bIJ\li 
cepe6po, MO:i:eThr, ,ll;paroyeHHOCTII H ux J\OM, TaK Haa .. py6AeHoe. cepe6po HJ\H cepe6pl!Hhrň J\OM. 
KJ1.a,zi;h1 py6J1.eHoro cepe6pa npe,zi;cTaB)I.J{IOT co6oí!: crreympWiecKoe .zi;eHe.lKHOe }IBJ\eHue BocTo'!
Hoň H CeBepHOH EBponhl, yyeAeBIIIHe OCTaTKU TOŮ IIIHpOKOH Me)K,IJ;yHapO.zi;HOll TOproBJI.II, TOBa
poM KOTOpo:ií, mtpJI,zi;y co MHOrllMH ,zi;pyrHMH npe,zi;MeTaMH, 6bIJ\H ri\aBHhlM o6paaoM Mexa 
H pa61,r. ABTOp BKpaT:g;e 1<acaeTCJI Bcex fi\3BHb!X BonpocoB, OTHOCJII,gHXCJI K py6J1.eHOMy cepe6py. 

BTopaJI ri\aBa aaHHMaeTCJI BonpocoM, KaKoe YlJaCTIIe npllHHMai\H 'leIIICKHe ,zi;eHhrH B Top
roBJ1.e y D3J\THHCK0f0 MOpJI H Ha nyrnx K HeMy. MM BH,IJ;HM no Haxo,zi;KaM MOHeT, nycTb 60J1.b-
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rueíí 'Jacn,IO He,l\OCTaTOlJ:HO Il He KaK CAe,zr.yeT OilHCaHHbIX, 'ITO 3TO YlJ:aCTile 6bIJ\O 3HalJ:HTCJ\bI-IOe, 

ropaa,zi;o 60!\bruee, treM ,zi;o CI-IX rrop rrpe,zi;rro!\ara!\oc1,, H 'ITO trerucKall MOHeTa IIrpa!\a caMo

CTOl!Te!\bI-IyIO POJ\b, IIOTOMY 'ITO, KaK CBII,ll;CTe!\bCTBYIOT HeKOTOpbre HaXO,l\Kil B Crr!\e3IIH II IIoa

HaHCKOM Kpae, a MO)KCT 61,n1, 11 B ,zi;pyrI-IX MecTax, ,zi;eHC)KHbIH IIOTOK, rue,zi;IDHň OT Ba!\Tl11ICKOro 

MOpH Ha ror, BCTpC'l:a!\Cll C ApyrnM, HarrpaBN!BIIIIIMCll C rora (rr IIMCHHO 113 "lJexHII) Ha ceBep, 

K Ba!\TII:UCKOMY Mopro. 

9rroxoň paq;iBeTa 6a!\TIIHCKOH ToprOBJ\II lIB!\lIIOTCfl ,zi;Ba CTOAenrn, rrprr6J\II3IITe!\bH0 850 -
1050 rQ,l.(bI, IIOCJ\e 'l:ero ,na TOprOBNI rrocTerreHHO yracaeT. I1 Ha vry :lKe 3IIOXY IIpHXO,l.(IlTCl! 

HaII60!\1,mee KOJ\ntrecrno Ki1.a,zi;oB py6!\eHoro cepe6pa s uasBaHHbIX MecTax. AaTop rro,zi;po6Ho 

_paccMaTpIIBaeT rrpwIIIHbI, IIO'l:CMY BO BTOpoň IIOJ\OBHHe XI CTOJ\enrn aaMnpaeT 3Ta ToprOB!\H 

II IIJ\aTa py6!\eHbIM cepe6poM. Eho l!CHO CICa3brnae1CJ1 B ,ll;CHC:lKHOM o6paJ.Q;eHIIII II, Boo6:r,ge, 

B 3KOHOMIIKC qeruc1<0ro rocy ,zi;apCTBa. 

IIepeXO,l\lI K MeCTHbIM, i:reillCIUIM Haxo,zi;KaM, aBTOp rrpe)K,ll;e BCero yKasbIBaeT Ha 60!\bIIIOe 

6oraTCTBO II BHCIIIHCC pa3H006pasne lJ:CIIICKOrO MOHCTHOro ,zi;e!\a B X II XI BB., pyKOBO,l\CTBO

BBBIIICrOCl! r!\aBHbIM o6pa30M TeMII o6paa:qaMII MOHeT, C KOTOpbIMII i:rerucKal! TOprOB!\lI BCTJ)e1J:a

Aac1, Ha ceaepHbIX pbIHKaX ,zi;a H B caMOH qeXIIH. OH o6pai;gaeT BHIIMaHIIe Ha o6CTOHTe!\bCTBa, 

Il03BO!\lII-0I,1jIIe rrpe,zi;IIOJ\araTb y;Ke B 3TY 3IIOXY .4061,maHIIC cepe6pa B qeXIIII. I1MeeTCJ! rpoMa,zi;

Hé>ll pa3HH:Qa Me)K/\Y KJ\a,zi;aMII, Haň.zi;eHHbIMII B qeXIIII, II KJ\a,zi;aMil, Haň.zi;eHHbIMII B CTpaHaX 

TepMBHCKOIÍ IIMrrepIIrr, II B oco6eHHOCTII -B 06!\aCTlIX, r,zi;e XO,ll;IIAO py6!\eHOC cepe6po. B qeXIIII, 

B X II XI CTOAeTIIlIX, II3BeCTH0 Bcero 45 Haů:,zi;eHHbIX KJ\a,zi;oB, COCTOl!J.Q;HX rAaBHbIM o6pa30M Il3 

MeCTHOIÍ MOHeTbI rr (sa IICK!\I-OtremaeM KJ\a,zi;a, Haň,zi;eHHOro B rop. )KaTe:Q) co,zi;ep:iKai;gux MaAo 

py6AeHoro cepe6pa. IIpncyTcTBIIe IIHOCTpaHHOň MOHeTbI II py6AeHoro cepe6pa B KJ\a,zi;ax HB!\lI

eTcl! IIO'ITII Bes,zi;e ,zi;oKa3aTe!\bCTBOM Toro, 'ITO qeXIIll B vry 3rroxy BKAIO'II1Aac1, B llIIIJ)OKYIO 

Me)K,ll;yHapo,zi;Hyr-o ToprOBAIO, rne,zi;rnyr-o :QCAIIKOM B ceBepOI-0:iKHOM HarrpaBAeHIIH, KaK, BIIJ)OlJ:eM, 

n B o6paTHOM HarrpaBAeHIIII - K BaATIIHCI<OMY MOpr-o. 

Ma!\O rrpe,zi;cTaBAeHa B KAa,zi;ax BOCTO'IH03arra,zi;Hal! TOprOB!\lI, O KOTópofr roBOJ)J!T HeKOTO

p1,re IlilCbMeHHble IlCTO'lHIIKII. Hs HI-IX oco6eHH0 Ba:iKHO coo6i;geHIIe apa6cKoro rryTellICCTBeH

HIIKa I16parIIMa-n6H-RKy6a. Ero coo6:r,geHIII-0 y,zi;eAeHO oco6eHHOe BHIIMamre eI;Q;e n IIOTOMY, 

'ITO OHO CBl'r,zi;eTeAhCTByeT o paaBeTBAeHHOCTH MeCTHhIX lJ:ellICKI-IX Toprom,IX OTHOIIIeHHň, II npII

TOM HaXO,ll;IIBIIII-IX CBOe Bbrpa:iKeHrre He B TOBapoo6MeHe, KaK BTO 6bIBaeT npH HarypaAhHOM 

X03l!HCTBe, a rrocpe,zi;CTBOM ,zi;eHer. IlpIIBO,l\HMbie I16parnMOM ,zi;aHHbie, paBHO KaK II ,zi;pyrue 

<jiaKThI, ,zi;0Kas1,rnaI0T cyi;gecTBOBaHne CBJ!3eň: na Tpacce K:neB-KpaKOB-Ilpara. OcTaeTCll 

J\Hllih OTKJ)hITbIM BOirpoc, IlO'leM)' 3TO He HaXO,l\IIT OTpa:iKeHIIll B HYMII3MaUI'leCKI-IX Haxo,zi;Kax. 

IIocAe,ll;HJ!ll rAaBa IlO,l\bITO)KUBaeT BCC .z,;aHHble o TOM, 'ITO qexIIH, 6oraTM CTpaI-Ia, rrpe,zi;

CTaB!\lIAa co6oň: B X II XI CTOAeTIIHX cpe,zi;oTO'lIIe, rreperryTbe II IICXO,l\HbIH rryHKT ToprOBhIX 

npe.zi;npIIHTIIň, II oco6eHHO Ilpara, O,ll;I1H II3 1:1:eHTJ)OB pa6oToprOBAil, 3TOT rpOMa,l\Hhill J)hlHOK, 

r,11;e TOBapoo6MeH (II C OT,ll;a!\eHHbIMII MeCTaMII) rrpoucxo,zi;IIA rrocpe,4CTBOM 3BOHKOH MOHeTbI, 

T, e. HaCTOllI;Q;IIMII ,z;;eHbraMil orrpe.zi;e!\eHHOro Beca II ,ll;OCTOIIHCTBa. Haxo,zi;KII CBII,zi;eTe!\bCTBYIOT 

06 IIMIIOpre II 3KCIIOpTe. HarrpaBIITe!\h rrpIIHlli"\iaA 111ep1,1 K TOMY, lJ:To61,r TOproBAll rrpoIICXO,ll;IIJ\a 

rAaBHbIM 06paso111 B OTe'leCTBeHI-IOH Ba!\I-OTe, II3 'leKaHICII KOTOJ)OH OH 113BJ\eKa!\ 3Hatr11Te!\bHbIH 

,IJ;OXO,ll;. B 3TOM MO:iKHO BII,ll;eTh rrepBbie rrpII3HBKII MOHeTHOro rrpeBpaI,geHIIl! ,zi;eAa B rocy,11;apcrneH

uyr-o peraAIIIO, i:rero B ,11;pyrI-IX CTpauax 3arra,11;uoň: EBpOrrhl Mbl e:r,ge ne BCTpe-qaeM. 

CrrparnIIBaeTCll, KTO 6bIJ\II co6cTBeHHIIKII 60AbllII-IX 'Ie.IIICKI-IX KJ\a,ll;OB, npe.zi;cTaB!\lIIOJ.Q;IIX 

IIHor,z,;a rpoMa,ZJ;HOe COCTOl!HIIe? KouelJ:HO, IIH03eMHble KYIIQhI, HO TaK:iKe II OT,ll;e!\bHhle AIIQa 

MeCTHOro 1-1ace!\eHIIH - BeAbMO)KII, Mx 3KOHOMII'leCI<Oň: 6asoň 6bIJ\0 3eMJ\eBJ\a,z,;euIIe, HO ,z,;py

rIIM IlCTO'lHIIKOM l-IX 6oraTcTBa J!BJ\l!J\aCh II TOprOBJ\ll (KaK 3TO 6bIJ\0 II B PoccIIrr), B KOTOpoň: 
IlJ)IIHIIMa!\ y'laCTIIe II KHll3h. Ha!\IIQO 6hl!\O ne TOJ\bKO Il0Tpe6IITe!\bHOe X03Jlň:CTBO, HO II MeHO

BOe, KaK II Bcro,zi;y B 06!\aCTII py6!\euoro cepe6pa. 

KpynuM BHeIIIIIllll TOproB!\lI na BocTOKe II CeBepa EBpOIIbl ,ll;O:iKIIBa!\a CBOII nocAe,ZJ;HIIe 

,ll;HH BO BTopoň: IIOJ\OBIIHe XI CTOJ\eTIIl!, 9To oKa3a!\O 60!\bruoe BJ\lllllIIIe na BHeIIIHI-OI-0 II BnyTpeH-
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:mom opraa:IIsaQIII-O MOHeTuoro ,zi;e!\a, na 06pa:r,geu11e ,zi;euer, Ha 3KOHOMII'lecK11e 11 COJJ:IIaAbHbie 

yc!\OBIIH, Ha peKOHCTPYKQIIIO treIIICKOro o6r;gecrna. B qex1n1 STO npolIBIIJ\OCb paa:bIIIe, 'leM 

r,zi;e-J\II6o, BCJ\e,zi;cTBIIe 61,rcrporo pa3BIITllll ,l(eHer, a raKme II IlOTOMy, 'ITO qeXIIJ! rrpIIHIIMa!\a 

BHAa:oe YlJ:aCTIIe B 3Toň: ToproBJ\e. (CTp. 13-43, ra6A. I, Kapra )K 2 II 3.) 
<J)pa1-1muweK l.Jax, K mex1-1uKe 1{(!Ka1-/KU ,;.ewc1cux iJe11.apue13. - B CBoeň: cTaThe aBrop uaMe~~r 

uon1,m crroco6 IICCJ\e,ll;OBaHIIll no Borrpocy o xpouo!\OrIIII 'IeKaa:a CTapeň:rnnx i:reIIICKIIX: ,zi;ea:apIIeB. 

Oa: II3YlJ:aeT HeKOTOphle rpyrrnhl MOHeT II3 xoycTHI-IQKOH a:axO,ZJ;KII 1923 r. II, ITO TI;Q;aTe!\blIOM 

paCCMOTpeHIIII o6opoTa:Oň: CTOpOHhI,. CXO,ll;HOň: y HeCKOAbKHX BapIIalITOB 3TOň: :iKe rpyrrm,r, orrpe

.zi;e!\lleT no npII3HaKaM II3HaIIIIIBaHI>;ll IIITeMIIe!\l! xpoHOJ\OrIII-0 OT,ll;e!\bHbIX: 3K3eMIIJ\l!J)OB. Ha 

OCHOBalIIIII CXO,ll;CTBa paccTaHOBKII "nyHCOB" aBTOJ) aaKJ\I-OlJ:aeT o XpOHOAOrll'leCKOM po,zi;cTBe a:e

KOTOpbIX BapIIaHTOB, II CJ\e,ll;OBaTe!\bHO, 06 OT,ZJ;e!\hHhIX3MIICCIIlIXMOHeT.B CBll3U C IICCJ\e,zi;oBaHIICM 

o,zi;uoii: II3 rpyrrrr, oa: uaxo,zi;11T II rII6pH,ll;llhie imueThl, ,zi;arIIpoaar1, KOTOpbie noMoraer ,zi;peBHIIň: 

6aaapcKo-IIIBa6crmii: TIIII .4euapIIeB Bo!\ec!\aBa I. OH yKaa1,1Baer II na oco6enHocTII B paccTa

HOBKII nya:coB npII q,opMIIJ)OBaHIIII II3o6pa:iKeHIIl! II J\erea:.zi; HeKOTOJ)bIX MOlieT xoycTHIIJ!KOrO 

KJ\a,zi;a. 

,4a!\ee aBTOp peKOHCTpyIIpyeT TOr,zi;aruHIIÍ-i TeXlIOJ\Orn'leCKIIH rrpoyecc Ilj)OII3BO)J;CTBa 

IIITeMIIe!\eň: II npouecc lJ:eKaHKII crapeň:ruHX treIIICKII..X ,ZJ;eHapIIeB, BHOCH rrpII STOM CBOII HOBbie 

a:a6!\I-O,zi;ea:IIl! II B3rAll,lJ;bJ. Oco6eHHO OH o6pai;gaeT Ba:IIMalIIIe na npaBIIJ\bHOe II BCer,zi;a O,ll;IlI-IaKo

BOe IlOJ\O:iKeuIIe J\lll!eBOll II o6opOTHOH CTOJ)OHbI y MOlieT, 'leKaa:ea:HbIX 0,ll;HOň: II TOU )Ke napoň: 

IIITeMIIe!\eň:, 3aKJ\IO'lal! OTCI-O,ll;a o 60!\ee, lJ:eM ,40 CIIX rrop npe,ll;IIOJ\aTa!\II, CJ\O)KHOH CIICTeMe 

'IeKaa:KII MoHeT. (CTp. 44-51, ra6!\. II.) 
3.11ta11.y,JJia HozeiiJ1013a-Ilpamo13a, Heu3eecm1-1bie 1,ieJTxue MOl-/embl ,moxu Kapl!a IV (1346-1348), 

uauiJe1-11-1b1e 13 qewc1wii CKa1zuge, e 1895 z. u e Ilpaze, 13 „3Mqy3e", e 1951 z. - Ha BhICTaBKe „H y

MII3ManPrecKIIe Haxo,zi;KII MOHeT KaK IICTOJ)II'leCKIIH IICTO'IHIIK" (B HyMII3MaTI-I'leCKOM OT,ll;eAe

Hilil Ha:qIIoa:a!\ba:oro MyseH) OTKJ)bITOM 19/II 1953 r., 6hl!\II BbICTaBAeHbl ,l\BC uaxo.ii;KII MOHeT 

Bpe111eun npaBJ\eHUH Kap!\a IV - O,ll;lla B qerucKoň: CKa!\II!!e, B 1895 r.; ,zi;pyraH - B Ilpare II, 
BMruerpa,zi;cKIIň: rrpocrreKT N2 49, B MOa:acT1,1pe „Ha CJ\oBauex" (on :iKe „3Mays"), B 1951 r. 

06e a:axo,zi;Kn cocTOHT II3 rrpa:iKCKIIX rporneň: (qerncKal! CKa!\II!!a - 2 rporua Kap!\a IV, 
„9111ays" - 1 rporu Ha:a .i\10Kce1116yprcKoro II 32 rporua Kap!\a IV) II re!\J\epoB-6paKTCaTOB 

C 'leIIICKIIM AhBOM (34 + 163 HOMepa). B lJ:eIIICKO-cKa!\IIQ;IWM Haxo,11Ke He OKa3a!\OCh ,11pyrI-IX 

MOHeT, B 3May3CKOH 6bIJ\II eI;Q;e: 1 aBCTpIIň:CKIII°:i mpeHlIIIT AJ\b6pexTa II (1330-58 rr., -

.i\yrnm:i, N2 142), 1 perea:c6yprcKIIŮ: mpeHHilr AA1,6epTa I BaBapcKoro (1353-1404 rr.), 
'leKaHeHlibIM IlOCJ\e 1355 r., 11 ,ZJ;O CIIX nop e:r,ge He ycTaHOBJ\eHHhle 6paKTeaThl c KOJ)OHKOH (1), 
c 6yKBOH E (1) II c 6yKBOň: S (3). Oca:OBhlBaHCh Ha IIKOHorpaq>H'leCKOM II MeTpOJ\Orn'IeCKOM IIC

CAe,ZJ;OBaHHII STIIX MOlieT, aBTOp ornepraeT .zi;ep:iKaBrneecl! ,z,;o CIIX I10J) OTHeCeHIIe Ma!\bIX 6paK

TeaTOB co !\bBOM K XIII CTOJ\eTIII-O II y6e,zi;IITe!\bHO ,ll;OKa3bIBaeT, 'ITO 3Tir MOHeTbI IlOJ!BII!\IICb 

npII Kap!\e IV. To ,Ke OTlIOCIITCl! II K .zi;o CI-IX nop ne onpe,zi;e!\eHHOMY re!\J\epy-6paKTeary c KO

poHKOň:. MecTOM I-IX 'l:eKaHKII MO:iKHO npe.ZJ;IIOJ\O:iKIITh KYTHY ropy, OOJ\hruoň: II B 3ry 3noxy 

e,z,;IIHCTBeHHbIM B qeXIIII MOHeTHbrň: ,.!J;BOp, IIAII )Ke MOHeTHblll ,ZJ;B0p B reň:,zi;IIa:rc':f>e!\h,ll;e y Bl0p!!-

6ypra, oca:oBaHHbrň: B 1368 r. II npe,itocraBJ\eHHhlň: Kap!\OM IV MOJ\O.ZJ;OMY Bay!\aBy IV c yc!\o
BIIeM 611Tb i:reIIICKIIe re)\)\epbI C i:rerncKIIM rep60111 - II306pa:iKeHIIeM J\bBa II KOpOHhl, 

Ilonyruo c onIIcaH11eM oÓeI-IX uaxo,zi;oK aBTop yKa3a!\, KaK Be!\IIKa fo,r!\a noTpe6HOCTh 

B Me!\KOň: MOHeTe B cepe,11;11He XIV CTOJ\eTUH II B KaKoň: c-reneHH 3TII BHOBh ,z,;aTIIJ)OBaHa:hle 

II BHOBb OTKJ)hlTble MOlieThl l!BJ\l!I-OTCH Ba:iKHbIM noKa3aTe!\eM IlOilbITKH YCKOJ)IITh BbIIIYCK pas

MeHHOH MOHeTbI, T. e., pacryI;Q;eI'.i noTpe6uocTII B HIIX, IlpII 3TOM aBTOp BrrepBhle nyÓJ\IIKyeT 

i:rerncKIIň: nepeao,zi; coxpammrnerorn nepnoro MOHeTnoro perAaMeHTa Kap!\a IV II Bay!\aBa IV 
or 2 HOH6pH 1378 r. (,ll;!\lI BbIIIIeynoMl!HyTOH BhlCTaBKll c AaTIIHCKoro IlO,ll;J\IIHlIIIKa nepeBeAeH

HOro na i:rerucKIIň: Jl3bIK AOQelITOM .zi;-pOM Be,z,;p:iKI-IXOM CBo6o,z,;oii). 9roT per!\aMeltT BMeCTe C no

IlbITKOH ,zi;aTh xpoHOJ\OrIII-O rporrreň: Kap!\a IV II npe,zi;J\ono:iKIITe!\hHO onpe.zi;e!\IITb KOJ\II'Iecrno 

IIMeame:ií XO)K,ll;eHIIe Me!\KOň: MOHeTbl aBTOí) COIIOCTaBJ\lleT c TeKCTOM :iKaAo6 :Me!\KIIX: peMeCJ\eH-
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HIIKOB II 6'e,21;n1,1x .lKIITeAeň ropo,21;a Bpno OT 26 VII 1378 r. na ne.ii;ocTaToK paaMeHHoň MOHen.i

H C aaIIHCJIMM 06' yrrAaTe Ha/\oroB 6'e,21;HOTOH Toro :epeMeH.11. 

06'e Haxo.ii;KII JIB/\JIIOTCJI BO MHOrIIX OTHOIIIeHIIlIX BeChMa Ba.lKHbIM IICTO'lHIIKOM ,21;/\JI 3Ha

KOMCTBa c MOHeTHbIM ,21;e/\0M rrpII KapAe IV. (CTp. 52-74, Ta6/\. III II IV.) 
Ilaeell PaiJoMepcKuií, O cpeiJneeeKOGoix memouax II ( )/(emouoi U3 saMKa „OpllUK" y zop. I'yM

nollb!!,a). - B paaBa/\IIHax „OpAHKa" y ryMIIo/\1,ya, aaMKa, ocHoBaHHoro B KOJIYe XIV cTo

/\eTIIlI Iln,l\p.lKIIXOM II3 /J;y6'hl, rrpII ero 06cAe,21;0BaHIIII B 1938-41 rr. OhL'lli Ha.il:.ii;eHbI pa:JHbie 

MOHeThI II cpe,21;II HIIX -Tpll Me,I\HbIX .JKeTOHa, COCTaB/\JIIOIQMe, 6'es coMHeHIIJI, KOMII/\eKT (Ta6/\ ••• 

pIIc. 1-3). Ha /\HyeBo.il: CTopoHe BTIIX .JKeTOHOB Ohr/\II IIao6'pa.JKeHbI y .z\BYX (Ta6A. V., pIIc. 

1 II 2) IIMJ.m'J_gaJI qmrypa c wieTO'lHhIMM cTeÓ/\JIMII B pyKax, y Tpenero (mol\. V., pIIc. 3) 
MOTIIB /\bBa, maraIOI,!!ero BrrpaBO. Ha oóopoTe BCex Tpex BK3eMII/\lIPOB - Il306pa)KeHIIe KOpOHbI, 

yKpameHHo.il: /\Il/\IIJIMH. Ilo,21;06'HbIH .JKeTOH IIao6pa)KeH E. <l>IIa/\OŮ B ero KaTaAore 'leUI8Ku:x 

cpe,21;HeBeKOBbIX )KeTOHOB (TaOJ\. v., pIIC. 4), - C H306palKeHil'.eM J\bBa na J\IIyeBOň: CTOpone 

(:1taK y JKeTOHa N2 3), a Ha oóopOTHOll - J\e6e,.zi;JI. <l>IIaJ\a C'lIITa/\ BTOT )KeTOH -qemcrmM, HO 

aBTOp CK/\OHeH ,21;yMaTb, '!TO Opi\IlyKIIe JKeTOHbI - He 'leIIICKOro 'leKaHa. Ilo,21;06Hhle ,Ke )KeTOHbI 

c II/\JIIIIYI,!!eň: cpnrypoň: ÓbI/\II o6Hapy)KeHbI II B naxo.ii;Ke B Tpeň:aB (B recceHe) (Ta6A. V., pIIc. 5) 
II B }JBIIKKay (CaKCOHIIlI). 06a 3TH KAa,21;a, COCTOlII,!!tte HX Meň:cceHCKIIX II recCeHCKIIX rpomeň:, 

yeHHbI TeM, 'ITO OHII II03BOJ\JIIOT OTHeCTII IIOJIBJ\eHIIe BTIIX .JKeTOHOB K rrepBOŮ IIO/\OBIIHe XV 
CTO/\eTIIJI. Ha OCHOBaHHil BTIIX HaXO,ll;OK C/\e,ll;yeT C'IIITaTb J\bBa Ha JKeTOHaX caKCOHCKO-Meň:c

ceHCKHM, a CaMbre JKeTOHbI - II3Ae/\HeM rrepBO.il: IIO/\OBIIHbI XV CTO/\eTI'IJI. To, 'ITO Ha )KeTOHax 

KaK YBIIKKaycKoro KAa,21;a, TaK H Ha ,KeTOHe, orryÓ/\HKOBaHHOM E. <l>na/\OH Il o. ropHOM (pne. 

B TeKCTe N!. 1)' H306pa)KeH /\eÓe,ll;b Ha o6opOTHOH CTOpoHe, AOKa3bIBaeT' '!TO IIplIMOŮ pO,ll;IlHOll 

BTIIX ,KeTOHOB Ob!/\ caKCOHCKilll ropo.ii; }JBIIKKay, B repóe KOToporo TO)Ke II306pa)KeH J\e6e,i,;1,. 

tha YBHKKaycKaJI cepHlI HMeeT BeCbMa Ba)KHOe 3Ha'leHne ,ll;/\JI ,.zi;aHHOrO BOirpoca, IIOTOMY 'ITO 

BTII )KeTOHbI, OTHeCTil KOTOpb!e Mbl MO)KeM C YBepeHHOCTbIO K rrepBOH IIO/\OBHHe XV CTO/\eTIIJI 

II ycTaHOBilTb MeCTO IlX 'leKaHKil, rrpe,21;cTaB/\lII0T co6o.il: pe,21;Koe IICK/\IO'leHIIe cpe,21;u cpe,21;He

BeKOBbIX neMhlx, T. e. 6'ea Aeren,21;1,r, JKeTOHOB. (CTp. 75-81, TaÓA. V.) 

HpocJla!I Iloweap, Afopaecicue uyMu:JMamu11ec1Cue uaxoiJKu 6 XVIII u XIX cmollemu11x. - &Top 

TI,!!aTeJ\bHO BbIIIHCa/\ Il3 MaTepna/\a B ,21;eAax MopaBCKOŮ ry6'epHHH Il naMeCTHH'IeCTBa, xpaHJI

J.!!IIXCJI B MopaBCKOM KpaeBOM Myaee, Bce CBe,ll;eHHJI O HYMII3MaTil'!eCKIIX Haxo,21;KaX aa ro,21;1,r 

1749-1879. BoJ\ee paHHIIX ,21;e/\ He OKa3a/\OCb. Haxo,21;KII ,21;eHe)KHI,IX K/\a,ll;OB OTHOCil/\HCb X KO

po/\eBCKOŮ Il/\Il HMrrepaTopcKoň: peraAHH (,,regalis summi princips"), TaK '!TO aaBuceAo OT 

ycMOTpeHHJI rocy,21;apJI, KaK C HilMil IIOCTYIIIITb. C,21;e/\aBIIIIlll „c'IaCTJ\HByro" HaXO.z\KY IIO,ll;Bep

ra/\CJI, KaK rrpaBnAo, 00/\1,IIIOMY HerrpnJITHOMY ,il;orrpocy. OH ,21;0/\)KeH Ohl/\ rroKaaaTh, He T0/\1,KO 

r,21;e, KOr,21;a Il KaK OH HameJ\ K/\a,21;, ,2l;OKa3aTb, '!TO K/\a,21; HM He TpOHYT, a rrpII CJ\y'Iae, IIO'leMY 

OH He TOT'IaC )Ke 3aJIBil/\ O Haxo,21;Ke, HO OH ,21;0/\)KeH ObI/\ ew;e O'IHCTHTbCJI Il OT II0,21;03peHHJI 

B KOMOBCTBe. &Top IIOIIYTHO 3HaKOMHT 'lHTaTe/\JI C pacrropJI)KeHil'.JIMil 06 OOJI3aTeJ\hHOCTil: 

saJIB/\eHHJI o Haxo,21;Ke Il o rrpaBaX co6cTBeHHOCTil Ha Haň:,21;eHHhie K/\a,21;1,1, C II3MeHeHIIJIMH, 

BHeCeHHhIMM B 3TH rrpaBHTe/\bCTBeHHb!e pacrropJIJKeHillI B Te'leHHe 1771-1846 rr.; aBTOp rrpu

BO,ll;IIT C/\y'IaH, KOr,21;a o Haxo,21;KaX Hepe,21;KO He ,21;e/\a/\HCb aaJIB/\eHIIJI, YMhlIII/\eHHO Ili\ll )Ke IIO 

He3HaHHI0, Il . KaK rrpou3B0,2l;H/\aCh ocpnyHa/\bHalI rrepeIIIICb Hall,21;eHHbIX MOHeT. IloTOM 3TH 

MOHeTbI IIO,l\Beprai\IlCb HCC/\e,ll;OBaHHIO B KpaeBOň: rrp001IpHOŮ rra/\aTKe B rop. BpHO (Landesmiinz

probieramt, :ÍJ:i\Il, coKpaw;eHHo, LMPA), orrpe,21;e/\JIBmeň: yeHHOéTb K/\a,21;a, pyK0Bo,21;crnyJich 

i\IlUib Ka'leCTBOM MeTa/\/\a Il 6ea OTHOIIIeHHJI K ero HYMH3MaTil'!eCKOŮ ueHHOCTH. Iloc/\e BTOŮ 

O:(!eHKil MOHeTI,I rrpuoópeTai\Il BeHCKIIfI Ka6HHeT MOHeT, Myaeň: HMIIepaTopa <l>paHua B rop. 

BpHO u 0AOMOY:iJKilll YJIHBepcHTeT ,21;/\JI CBOeň: KO/\/\eKQillI, OcTa/\1,Hhle MOHeTbI rrocryna/\Il 

B nepen/\aBKY (Harrp., B 1848 r. na 20 354 MoHeT Ób!J\O nepen/\aB/\eHo 18 510), 'leM Ob!/\ Ha

HeceH orpOMHhlň: y!,!!ep6 HYM1I3MaTIIKe. 

&Top aannca/\ B xpoHO/\Orll'leCKOM rropJI,21;Ke 139 Haxo,21;0K, npucoe,21;umm K HHM aA<paBIIT-
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HbIŘ YKa3aTe/\1,. TaKHM o6pa30M COCTaBH/\CJI BeCbMa ueHHbIH Il HHTepeCHbIŘ MaTepua/\, B r/\aBe 

III OIIHCbIBaIOTCJI o6CTOJITe/\hCTBa, npn KOTop1,rx Hall,21;eH K/\a,21;, ,ll;aIOTCJI OIIIICaHIIe yrraKOBKil 

II cBe,21;eHHJI o /\IIUe, Hame,21;meM K/\a,21;, npHBOAJITCJI HeKOTOpb!e . ocoóeHHO HHTepecHbre ,21;eTa/\H 

(paaMep1,r KAa,21;0B : caMb!ň: Óo/\1,moň: co,21;ep)Ka/\ 14 040 MOHeT, o6w;ee )Ke 'lIIC/\o aaperncTpIIpo

BaHHhIX MOHeT ,ll;OXO,ll;II/\0 ,21;0 90 000). HapJIAY C BTOŮ OIIIICaTe/\1,HOŮ 'laCTbIO CBOeň: pa60Tbl 

aBTop ,21;aeT o6oapeHHe K/\a.ii;oB IIO Mecry rrpOHCXO)K,ll;eHIIJI H ,21;peBHOCTII IIX MaTepua/\OB, co

IIOCTaB/\JIJI ocpnun:a/\1,Hbie aanncu C ,21;eň:CTBIITe/\1,HO coxpaHHBllIIlMHCH MOHeTaMII Il/\Il ,Ke C ,ZJ;aH

HbIMil Il3 ,21;pyrIIX IICTO'lHIIKOB O K/\a,21;ax, Oq>IlQIIa/\hHO He 3aperncTprrpoBaHHbIX, IIpIIBO,ll;JITCJI 

H ,21;aHHbie HeKOTOpbIX COBpeMeHHbIX IICC/\e,ll;OBaHnň:. (Crp. 82-108). 

KJ1ad'bt (cTp. 109-122, Ta6A. VI). 

PyccKoe pe:I1fJMe (cTp. 123-127). 

<PpaH!!,Y3CKOe pe310MC (cTp. 128-131). 

IlepeeBJ1 B. IlepeMUllOBCKUU 
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RÉSUMÉ 

Eugene Pochitonov, QJielques observations au suj3t de la carte de t7:ouvaill~s antiques en ,BoMme ct 
en Moravie. L'auteur présente une carte de trouvailles de monna1es ant1ques en Boheme et en 
Moravie .qu'il a nouvell~ment dressée, avec l'i1;ventaire ~esdi~es tr?.uvaille~, pour l'expositi~n 

Trouva1lles de monna1es - source de conna1ssances h1stonques orgarusee par le Musee 
National de Prague. L'auteur s'efforce ďy enregistrer le plus grand nombre de trouvailles. 
En comnaraison avec les auteurs de cartes semblables antérieures (J. Schránil pour la Bo
heme eťJ. Skutil pour la Moravie), il a c?mplété les trou~a~ll,es existantes par des trouvaples 
nouvelles dout quelques-unes ont échappe aux auteurs prec1~es. La nouvell: carte enreg1stre 
environ 400 trouvailles faites en Boheme et 450 en Morav1e. Les trouva1lles sont classées 
ďapres les siecles et.ďapres la plus récente piec.e de la ~rouva~lle en question =,I'auteu_r distingue 
les trouvailles collectives, comprenant au moms 5 pieces (11 les m:irque dun petit anneau) 
et les trouvailles de m:mn:i.ies is:)lées. 

Voici les conclusions que l'auteur t~re de c:tte carte: 1. l~s :pieces romain<;s étaient cil 
usage chez tous les habitants oc~upant, ~ c:tte epoque, les t:rnt01res. ,de 1~ B~heme et .de la 
Moravie · 2. les trouvailles collectives aussi bien que les trouvailles de pieces isolees sont d1sper
sées sur tout le territoire habité a cette époque; il s'ensuit qu'il ne s'agit pas de monnaies 
enfouies seulement par des commen;:ants, mais par les habitants de la contrée. 

L'aukur exprime son opinion conc~rnant ~a foncti<;>n <;les monnaies rom:lines aup~es 
de habitants de la Boheme et de la Morav1e. Apres leurs victmres sur les Celtes, les Germams 
assujettirent les rest:s de ceux-c~, de meme que les. pe~ples soumis ~'!P<l;r~vant aux Cel!es .. 
Les habitants originaires se sont deJa,, pendant la domination c:lte, fam1hanses avec la f<;>nct10n 
des monnaies comme instrument ďechange, et trouverent facile a remplacer la monnaie celte 
par la monnaie ro:naine. Les Germaihs repriren t de ces }ia bi tan ts. les ,r~o~naies romaines. comme 
instrument de pa1ement. Ils ne le firent pas par un decret, mais c eta1ent des monnaies „po
pulaires" qui circulaient probableme1;t <l;Vec le ~eme ~ours q11;'elles.av~ient a Rome. L'au!eur 
soutient sou opinion par des rapports ecnts (Tacite, D10n Cassms) ams1 que par des trouva1lles 
archéologiques faites dans des tombes, et par des trouvailles numismatiques. L'opinion de 
l'auteur relative a la fonction qu'avaient des monnaies romaines chez les Germains comme 
instrument de paiement, est identique a celle du savant suédois Sture Bolin (p. 5-12, carte 1). 

Gustave Skalskj, Le commerce tcheque des I O o et 11 s siecles a la lumiere des trouvailles de monnaies. 
Dans l'introduction l'auteur parle de la signification des trouvailles de monnaies, au sens re
streint de la numis~atique et au sens plus large de l'histoire; comme ďune source importante 
de l'histoire politique et surtout de l'histoire économique et sociale. """""" 

Dans le premier chapitre, il montre qu'on ne trouve que rarement, dans les trouvailles 
nationales, les frappes des nombreuses Monnaies allemandes, m-;is qu'au c~ntraire onen trouve 
un grand nombre a cóté de bien des monnaies arabes, byzantmes, scandmaves et autres, sur 
les rivages et les t~rres de Hes de la mer Baltique ainsi que sur les chemins qui y menent p.e la 
mer Noire et de la mer Caspienne a travers la Russie, et de la Baviere et de la Boheme a tra
vers le territoire slave notamment celui situé entre !'Oder et la Vistule. Grace aux Vikings, 
un riche commerce fleurit dans ces contrées et devient ďautant plus florissant lorsque les 
principautés de Russie y prennent pai;t; elles ouvrai~nt a~si les grandes.roies de Const":ntino
ple et de Bagdad. D'instrument ďechanges serva1ent 1 argent, des p1eces de monna1e, des 
bijoux ďargent ainsi que leurs fragments, connus sous la dénomination ďargent morcelé ou 
fragm.entaire. Les 'trésors ďargent morcelé représentent un phénomene spécial monétaire de 
l'Europe orientale et septentrionale de l'époque; ce sont les restes ďun grand commerce 
international dout les articles étaient, entre autres, surtout les fourrures et les esclaves. L'au
teur traite, en un raccourci, des problemes principaux de l'argent morcelé. 

Dans le deuxieme chapitre, l'auteur parle du róle des monnaies tcheques dans le commerce 
des rivages de la mer B:iltique et des voies qui y menaient. D'apres les trouvailles de monnaies, 
décrites, il est vrai, pour 1~ plupart, ďune fac;on ,insuffisante et p~u .sure, ,!l?us nous rendons 
compte que ce róle était tres grand, plus grand qu on ne le supposa1tJusgu 1c1, et que les mon
naies tcheques jouaient un róle indépendant, puisque, comme en tém01gnent quelques trou
vailles de Silésie de Posnanie et peut-etre aussi ailleurs, le courant venant de la mer Baltique 
vers le Sud renco'ntrait un autre courant venant du Sud, c'est-a-dire de la Boheme, et s'achemi
nant vers la mer Baltique. 

Le commerce baltique a fleuri pendant deux siecles, de 850 environ a 1050, puis a dépéri 
peu a peu. C'est de cette époque que s'amoncellent les trésors ďargent morcelé dans les pays 
mentionnés. L'auteur se préoccupe en détail des causes qui firent que, dans la seconde moitié 
du 11 e siecle, ce commerce ainsi que le paiement en argent morcelé cessent. 
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. . En passant :i.u~ trouvailles nationales tch~ques, l'auteur montre tout ďabord la grande 
n~he~se et !a vanete des formes des frappes tcheques des lOe et 11 e siecles qui, le plus souvent, 
smva1ent 1 exemple des frappes avec lesqnelles le commerce tcheque entrait en contact sur 
les marchés dt! Nord ou meme de la Boheme. L'auteur attire l'attention du lecteur sur les cir
co~tan~es 9m permet~ent de supposer que, probablement, l'exploitation des mines ďargent 
a1:a1t deJa heu en Boheme a cette époque. II y a une grande différence entre les trouvailles 
fa1tes en Boheme et celle faites dans les pays de l'Empire allemand surtout dans les zones 
ďargent morcelé. Des I Oe et ! 1 e siec!e~, nous ~onnaissons en Boheme 45 trouvailles contenant, 
P?ur la plupart~ des monna!es ďongme tcheque et. - sauf la trouvaille de Žatec _ peu 
d argen,t morcele. Les trouvarlles ou se trouvent auss1 des monnaies étrangeres et de l'argent 
morcele, confirment,.presqu~ dans t?us les cas, qu'a .c:tte.époq~i.e, la Boheme prenait part 
au grand co1;1merce mt.erna.t1on.al qm; en somme, se d1ngea1t du Nord vers le Sudet, naturel
lement, auss1 dans la direction mverse, vers la mer Baltique. 

On rencontre, dans ces trouvailles, peu ďindices du commerce allant de l'Est vers 
l'Ouest dont parl~nt quelques sour~es écrites, notamment le tres important rapport du voya
geur ~rabe Ibrahim Ibn Jacob. L auteur apporte a ce rapport une attention détaillée qui 
s'exphque aussi par le fait que ce rapport témoigne de relations commerciales tcheques indi
genes ;i;es éten~ues, s'effectuan~ non par un échange de marchandises, comme c'est la coutume 
d~ns l econ.omie naturelle, ~ais !'u 1;1oyen de moz:maies. Les indications ďlbrahim ainsi que 
d autr~s fa1t~ montren~ qu il eX:1sta1ent 1es relatrons sur le chemin Kiev-Cracovie-Prague. 
Reste a sav01r pourquo1 ces relat10ns ne laissent aucune trace dans les trouvailles de monnaies. 

L; d~rnier chapitre montre, en résu~é, qu'aux lOe et l Ie siecles, le riche pays de la Bo
héme eta1t le centre, le carrefour et le p01nt de départ ďaffaires commerciales et que surtout 
~rague, l'un ~es centres du. com1;1erce d.es esclaves, était une grande place de marché ou 
I on éch:1ngea1t la marchand1se, meme a distance, au moyen de la monnaie véritable monnaie 
ďun poids .et ďu!l titre fix~s. Les trouvailles témoignent de l'importation ~t de l'exportation. 
Le souveram. aya1~, toutefo1s, le soin de f<l;ire réaliser les marchés au·moyen, en grande partie, 
de la monna1e md1gene dout la frappe lm procurait des bénéfices considérables. C'est Ie com
mencement de la régale monétaire que nous ne rencontrons pas ailleurs en Europe Centrale. 

<;)n se demande qui étaient les propriétaires des grands trésors indigenes, représentant 
parfo1s une. grande fortune. Les commerc;ants étrangers, a coup sur, mais aussi les gens du 
pays, les se1gn.eurs. L~ur. base économique ét":it formée par les biens fonciers, mais une autre 
so1;1rce de la nchesse eta1t - comme en Russ1e - le commerce, auquel prenait part aussi Je 
prmce. Co~me par!out da:1s la zone ďargent morcelé, il y avait aussi, outre ťéconomie de 
consommat10n, une econom1e ďéchange. 

Le gr:1f!d com?!-~rce inter~.ational de l'Est'et du Nord de l'Europe s'est éteint au cours 
de ~a ~e.ux1eme m01tie du 11 e s1ecle .. Cela a. eu une grande influence sur le reglement extérieur 
et mt~neur ~u. monnayage, sur la circulat10n de la monnaie, sur les conditions économiques 
et soc1ales a1ns1 que sur la transformation de la société tcheque. Cela se manifesta dans notre 
pays plus tót qu' ailleurs en raison de l'évolution monétaire avancée et en raison de la part 
remarquable que la Boheme prenait a ce commerce (p. 13-43, tab. I, cartes 2 et 3). 

, Franfois. Cach, Contribution a la technique de lafrappe des deniers tcheques. - Dans son étude, 
I auteur .md1que yn no~veau mod,e de recherches relatives a la chronologie des frappes des 
plus anc1ens demers tcheques. II s occupe de quelques groupes de monnaies de la trouvaille 
de 9houstník (1923) et apr~s ~voir 7xamin~ mit;1.utieusement 1~ revers, commun a quelques 
vanantes du meme ,groul?e; 11 determme-;-:- d apres l'.usure d_u com --la chronologie des diffé
rentes frappe~. J?e l affimt<: de la compos1t10n des pomc;ons, 11 conclut l'affinité du temps de la 
frappe _des drffer~?tes vana,ntes et détermine ~insi le~ différentes én:issions de frappe. En 
conn":x~on a;1ec 1, etude de 1 un de ces .groupes, 11 mentionne la monna1e hybride qui permet 
de ~rec1ser ! annee ~e la frappe. des deruers de Boleslas I er du plus ancien type bavarois-souabe. 
~l cite auss1 1es tra1!s particuhers dans la composition des poini;:ons en ce qui concerne les 
1mages et les mscnpt10ns de quelques monnaies de la trouvaille de Choustník. 

. . L'auteur re~onstruit ensuite les procédés employés alors pour la fabrication des coins 
a1?s1 que le systeI?-1: de la frappe des pli:s anciens deniers tcheques, et les complete par ses 
deco'!vertes et _opm1~ns nouvelles. II attire surtout l'attention du lecteur sur la disposition 
ré~here et touJours eg~le du re_vers a l'envers des monnaies frappées a la meme paire de coins 
7t 11 en C?nclut q1;1e des 1nstallat1ons de frappe plus compliquées existaient qu'on ne le supposait 
Jusqu'auJourďhm (p. 44-51, tab. II). 

. Ema_nuela Nohejlová~Prátová, Menues mormaies inconnues de Charles IV (134:6--1378). Trou
vaillesfaitesd Česká Skalice (1895) et au monastere d'Emmaiisa Prague (1951). -A l'exposition 
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„Trouvailles de monnaies -- source de connaissances historiques" ouverte a la Section de 
numismatique du Musée National de Prague le 19 février 1953, on a présenté deux trouvailles 
de monnaies datant de l'époque de Charles IV: celle de Česká Skalice faite en 1895 et celle 
du monastere des Slaves ou d'Emmaus a Prague II, Avenue de Vyšehrad 49, faite en 1951. 
Les deux trouvailles contiennentdes gros pragois (celle de Česká Skalice deux gros de Charles 
IV, celle d'Emmaiis un gros de Jean de Luxembourg et 32 gros de Charles IV) ainsi que des 
heller bractéates a l'effigie du lion de Boheme (34·, respectivement 163 pieces). Aucune autre 
monnaie ne figurait dans la trouvaille de Česká Skalice; dans celle d'Emmaiis, par contre, 
on a trouvé également: un phenning autrichien d'Albrecht II (1330-1358, Luschin No 142), 
un phenning de Ratisbonne d'Albert Ier de Baviere (1353-1404, frappé apres 1355) et des 
bractéates dont l'origine n'a pas encore été déterminée: avec petite couronne (1), avec la 
lettre E (1) et avec la lettre S (3). A la suite ďune analyse iconographique et métrologique, 
l'auteur corrige les résultats des recherches faites jusqu' ici, classe les petits bractéates au lion 
au 13e siecle et démontre ďune maniere convaincante que ces monnaies furent frappées 
a l'époque de Charles IV. En ce qui concerne les ateliers de leur provenance, on peut prendre 
en considération ťimportante Monnaie de Kuttenberg, la seule qui existait en Boheme a cette 
époque, ou celle de Heidingsfeld pres Wurtzbourg, établie en 1368 et pretée aujeune Vence
slas IV a la condition ďy faire battre des heller a l'embleme de la Boheme, c'est-a-dire a 
l'effigie du lion et de la couronne. 

L'auteur s'est servie de la descriptíon des monnaies émanant de ces deux trouvailles pour 
montrer quels étaient les besoins approximatifs de menue monnaie aú milieu du 14e siecle 
ainsi que pour prouver que les n1onnaies nouvellement trouvées et classées constituaient un 
témoignage important des efforts tendant a accélerer la fabrication de la menue monnaie, 
c'est-a-dire un témoignage des besoins croissants de cette monnaie. A cette occasion, elle publie 
pour la premiere fois la traduction 'tcheque du premier reglement de monnayage tcheque 
conservé, celui de Charles IV et de Venceslas IV en date du 2 novembre 1378, traduit pour 
l'exposition précitée de l'original latin par le dr Bedřich Svoboda. Elle confronte ce reglement 
de monnayage ainsi que les tentatives de dater les gros de Charles IV et les évaluations du 
nombre de la menue monnaie en circulation avec le texte des doléances élevées par les petit! 
artisans et les pauvres de la ville de Brno en date du 26 juillet 1378 contre la pénurie du petit 
numéraire et avec les inscriptions contemporaines concernant le paiement des taxes par les 
pauvres. 

Les deux trouvailles constituent, sur beaucoup de points, une source tres importante pouť 
la connaissance du monnayage de l'époque de Charles IV. (p. 52-74, tab. II-IV). 

Paul Radoměrský, Etude sur les jetons du Mayen áge. II. ( Jetons du cháteau fort d'Orlik pr~s 
Humpolec). - Lors des recherches faites, de 1938 a 1941, dans les ruines du chateau fort d'Orlík 
pres Humpolec, construit vers la fin du I4e siecle par Henri de Dubá, on trouva différentes 
monnaies, entre autres trois jetons de cuivre formant, selon toute probabilité, une trouvaille 
ďensemble (tableau V, gravure Nol a 3). A l'avers de ces jetons se trouve, ďune part, une· 
figure dansante avec des tiges de fleurs en mains (tableau V, gravure No 1 et 2), ďautre part 
le motif du lion marchant vers la droite (tableau V, gravure No 3). Au revers de toutes les 
trois pieces se trouve une couronne ornée de lys. Dans la description des jetons tcheques du 
Moyen age, E. Fiala représente un jeton pareil (tableau V, gravure No 4) ayant un lion a 
l'avers comme le jeton No 3, mais un cygne au revers. Fiala classait cejeton parmi les jetons 
tcheques. L'auteur conclut, par contre, que lesjetons trouvés a Orlík ne proviennent pas ďune 
frappe tcheque. Desjetorn similaires,.portant la figure dansante, ont été trouvés a Treise en 
Hesse (tableau V, gravure No 5) et a Zwickau en Saxe. Ces deux trouvailles, contenant des 
gros de Misnie et de Hesse, sont inipottantes du fait qu'elles placent l'origine de ces jeton, 
au cours de la premiere moitié du 15e siecle. A la base de ces trouvailles, il faut tenir le lion 
des jetons pour le lion de Saxe - Misnie et considérer ces jetons comme étant de la fabrica
tion saxonne cle la premiere moitié du 15e siecle. Comme en témoigne la trouvaille de Zwickau 
ainsi que le jeton représenté par Fiala et O. Horn (gravure No 1 au texte) qui ont, tous les 
deux, au revers, une figure de cygne, le lieu ďorigine de ces jetons était directement la ville 
de Zwickau en Saxe qui porte un cygne dans ses armoiries. Cette série de Zwickau est tres 
ímportante, ca1, ses jetons, du fait que nous pouvons placer leur date ďorigine précise dans la 
premiere moitié du I5e siecle et fixer meme le lieu de frappe, sont une exception rare parmi -
lesjetons muets, c'est-a-dire sans légende, du Moyen age (p. 75-81, tab. V). 

Jaroslav Pošvář, Les trouvailles monétaires en. Moravie aux JBe et J9e siěcles. --- Des actes du 
Gouvernement et de la Lieutenance de Moravie, conservés aux Archives du Pays de Moravie, 
l'auteur a soigneusement extrait les r;;,,pports relatifs at1x trouvailles de monnaies pendant la 
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période de 1749 a 1879. 11 n'existe pasďactesantérieurs. Les trouvaillesde monnaiesrentraient 
dans le cadre de la régale royale ou impériale (,,regalis summi principis") de sorte que 
les destinées de la trouvaille dépendaient de la volonté du souverain. L'heureux" trouveur 
du trésor était généralement exposé aux ennuis ďune enquete administrative. II était tenu 
ďindiquer non seulement le lieu, la date et la maniere de la trouvaille de monnaies, prouver 
que la trouvaille était complete, excuser, le cas échéant, le retard apporté a la déclaration 
de la trouvaille, m~is encore il devait dissiper le soupc;:on de sorcellerie. L'auteur metle lecteur 
au courant des prescriptions relatives a l'obligation de déclarer la trouvaille ainsi qu'aux 
droits de propriété des trouvailles de monnaies, y compris les modifications apportées auxdites 
prescriptions de 1771 a 1846. Il montre comment les trouvaiUes n'étaicnt pas souvent décla~ 
rées, de propos délibéré ou par ignorance de la loi, ainsi que comment mi enregistrait officiel
lement les monnaies trouvées. Plus tard, elles étaient sournises a l'examen de !'Office monétaire 
ďessais du Pays de Moravie a Brno (Landesmunzprobieramt, LMPA en abrégé) qui éva
luait la trouvaille ďapres la qualité du métal sans tenir compte de la valeur numismatique. 
D'apres cette évaluation, les monnaies étaient achetées par Je Cabinet des monnaies de Vienne, 
le Musée Franc;:ois de Brno et la Collection de l'Université de Olomouc. Les monnaies qui 
n'étaient pas vendues, furent fondues. Ainsi, en 1848, sur 20.354 monnaies, 18.510 ont été 
fondues. De grands dommages ont été ainsi causés. 

L'auteur a enregistré 139 trouvailles dans l'ordre chronologique et ajouta un index 
alphabétique. II a réuni ainsi des matériaux ďune grande valeur et ďun grand intérét. Au 
chapitre III, il examine les circonstances accompagnant les différentes trouvailles, décrit les 
récipients des monnaies, parle des trouveurs et fait ressortir les détails les plus intéressants, 
comme p. ex. le fait que toutes les trouvailles enregistrées comprenaient presque 90.000 pieces 
01J que la plus riche trouvaille en comprenait 14.000. Outre cette partie descriptive, l'auteui: 
y ajoute un tableau des trouvailles ďapres leur provenance et ďapres l'age des matériaux 
tróuvés et confronte les proces-verbaux officiels avec les trouvailles effectivement conservées 
óu avec les rapports provenant ďautres sources et relatives aux trouvailles qui n'ont pas été 
enregistrées ofifciellement. L'auteur y de méme ajoute le contenu de quelques enquétes 
officielles (p. 82-108). 

Trouvailles (p. 109-122, tab. VI). 

Ri!sumé russe (p. 123-127). 

Rt.rnméfranpais (p. 128-131). 

Traduit par Konstantin JeUnek 
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