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Keltská razba mincí na Slovensku a jej surovinové zdroje
Eva Kolníková

Na Slovensku boli do dnešných dní objavené početné nálezy keltských mincí,1 kto-
ré sú výrazným svedectvom vysokej kultúrnej úrovne tunajšieho obyvateľstva v po-
sledných štyroch storočiach pred zmenou letopočtu. Ide o dobu nazývanú laténskou 
(podľa významného švajčiarskeho náleziska La Tène2), v ktorej rozhodujúcu úlohu zo-
hrali Kelti popri pozostatkoch pôvodného obyvateľstva zo staršej doby železnej a rôz-
nych nových prisťahovalcoch.3 Keltské kmene sa sem z prialpskej oblasti prisťahovali 
niekedy na prelome 5. a 4. stor. pred Kristom. Podľa písomných záznamov antických 
autorov hlavnou príčinou ich odchodu z pôvodnej vlasti bola preľudnenosť, ale naj-
mä túžba keltských náčelníkov po bohatstve, ktorým oplývali vtedajšie civilizované 
krajiny na Apeninskom polostrove a na Balkáne. Zachovala sa správa, že v roku 387 
keltské družiny obliehali Rím, roku 279 vyplienili známu grécku veštiareň v Delfách.4 
Počas týchto ťažení na juh a juhovýchod Európy sa určitá skupina Keltov, hľadajúca 
nový sídelný priestor, usadila aj na území dnešného juhozápadného Slovenska. Sved-
čia o  tom archeologické nálezy – zvyšky osád, pohrebiská odkryté napr. v  Stupave 
a v Bučanoch, či centrálne hradisko v Horných Orešanoch.5

Kelti boli udatní bojovníci, nechávali sa najímať ako žoldnieri do služieb vtedaj-
ších mocností. Slúžili napr. v armáde kartaginského vojvodcu Hanibala v 2. púnskej 
vojne vedenej v rokoch 218 – 201 pred Kr. proti Rímu. Zo správy starovekého historika 

 1 Evidenciou nálezov keltských mincí sa zaoberali najmä PETRIKOVICH, Ján. Keltické mince 
v Uhorsku. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. 8, 1903, s. 89-98; EISNER, 
Jan. Mince tzv. barbarské na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. In Numismatický časopis 
československý, roč. 3, 1927, s. 1-27; ONDROUCH, Vojtech. Mince Keltov a Dáko-Getov 
na Slovensku. In Moravské numismatické zprávy, č. 8, 1961, s. 5-55; KOLNÍKOVÁ, Eva. 
Münzprägung der Kelten in der Slowakei (Funde, Typologie, Chronologie, Zusammenhänge). 
In Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Bratislava : 
Archeologický ústav SAV, 1993, s. 248-255.

 2 KAENEL, Gilbert. La Tène, Schweiz. In SIEVERS, S. – URBAN, O. H – RAMSL, P. C. (ed.). 
Lexikon zur keltischen Archäologie : Zväzok L-Z. Wien, 2012, s. 1134-1137; URBAN, Otto 
H. Latènekultur. In SIEVERS, S. – URBAN, O. H – RAMSL, P. C. (ed.). Lexikon zur keltischen 
Archäologie : Zväzok L-Z. Wien, 2012, s. 1137-1138.

 3 PIETA, Karol. Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Nitra : Veda SAV, 2008,  
s. 17-18.

 4 FILIP, Jan. Keltové ve střední Evropě. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956, s. 20-24.
 5 BUJNA, Jozef – ROMSAUER, Peter. Späthalstatt- und frühlatènezeitliches Gräberfeld in 

Bučany. In Slovenská archeológia, roč. 31, 1983, s. 277-384; PIETA, Karol. Der frühlatènezetliche 
Burgwall in Horné Orešany/Westslowakei. Vorbericht. In Slovenská archeológia, roč. 55, 2007, 
s. 295-310.
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vyplýva údaj, že vtedy, v bitke pri Kannách roku 216, padlo 4 000 keltských bojovní-
kov. Tieto udalosti, teda pobyt Keltov na Apeninskom polostrove, naznačuje napr. aj 
nález vzácnej rímskej republikánskej mince v keltskom centre na území dnešnej Nit-
ry. Je to tzv. ťažká meď – aes grave, librový as s hlavou boha Jánusa a s obrazom pro-
vy lode, s hmotnosťou 239,42 g. Na naše územie sa táto minca dostala zrejme v majet-
ku keltského bojovníka, ktorý sa tu usadil po návrate z Itálie.6 Zo služieb v armádach 
macedónskych kráľov a  vojvodcov na Balkáne Kelti získavali žold v  razenom zlate 
a striebre. Dokladajú to aj nálezy mincí. Napr. v okolí Bratislavy boli objavené strie-
borné tetradrachmy Filipa II. Macedónskeho (359 – 336), v Kurime neďaleko Bardejo-
va zasa imitácia statéra Alexandra Veľkého (336 – 323). V antickom svete sa dostali do 
kontaktu s rôznymi civilizačnými vymoženosťami a uplatňovali ich potom v nových 
stredoeurópskych sídelných priestoroch. Zaslúžili sa tu o  rozvoj hrnčiarstva (prvý-
krát použili pri výrobe nádob z hliny hrnčiarsky kruh), kováčstva, sklárstva, šperkár-
stva a  iných remesiel, pozdvihli poľnohospodárstvo a chov dobytka, boli vynikajúci 
prospektori, k  čomu im územie Slovenska so  svojím rudným bohatstvom poskytlo 
dostatočný priestor. V takýchto priaznivých podmienkach sa začalo rozvíjať aj kelt-
ské peňažné hospodárstvo, razba vlastných mincí. Stalo sa tak prvýkrát v  dejinách 
Slovenska.

Na základe nálezov keltských mincí zo Slovenska máme dnes už predstavu, ktoré 
keltské hospodársko-správne centrá razili vlastné mince, či to bolo zo striebra, zo zla-
ta alebo z medi, aké to boli peňažné jednotky, akou symbolikou boli vybavené. Vieme, 
že už od 2. pol. 3. stor. pred Kr. sa vo východnej časti nášho územia používali striebor-
né tetradrachmy, podľa hromadného nálezu z obce Ptičie v okrese Humenné nazvané 
ptičským typom.7 Táto časť východného Slovenska patrila zrejme pod centrálne kelt-
sko-dácke hradisko a významné metalurgické centrum v Gališ-Lovačke na Zakarpat-
skej Ukrajine.8 V tom čase existovalo dôležité keltské centrum na území Levíc.9 Razilo 
tetradrachmy, ktoré podľa hromadného nálezu v  neďalekých Bátovciach dostali ná-
zov typ Bátovce.10 S odstupom určitého času sa tu v razbe pokračovalo, ako naznaču-

 6 KOLNÍKOVÁ, Eva. Nález rímskeho aes grave s keltskými mincami v Nitre. In Slovenská 
archeológia, 1964, roč. 12, č. 2, s. 391-408.

 7 KOLNÍKOVÁ, Eva. Hromadný nález keltsko-dáckych mincí z Ptičia. Príspevok k hospodársko-
spoločenským dejinám východného Slovenska. In Slovenská numizmatika, roč. 6, 1980, s. 23-99.

 8 KOLNÍKOVÁ, Eva. Latènezeitlicher Burgwall Gališ-Lovačka (Mukačevo) im Lichte der 
Münzfunde. In Carpatica, roč. 15, 2002, s. 99-115.

 9 Naznačuje to archeologický výskum pohrebiska na území mesta. SAMUEL, Marián. Nová 
polykultúrna lokalita v Leviciach. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, roč. 2005, 
2007, s. 173-174.

 10 Nálezy sa sústreďujú na slovensko-maďarskom pomedzí – BÍRÓNÉ SEY, Katalin. Két kelta 
éremlelet a Nemzeti múzeumban. In Folia archaeologica, roč. 23, 1973, s. 29-36.
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je hromadný nález z Levíc. Okrem zlatých mincí českého keltského pôvodu obsahoval 
tetradrachmy označené ako typ Levice.11 Na juhozápade, v širšej bratislavskej či nit-
rianskej oblasti sa nachádzalo centrum, ktoré razilo tetradrachmy i drobné mince na 
reverze so symbolom v podobe lýry.12

S  postupom času sa razba mincí rozšírila aj do ďalších keltských hospodár-
sko-správnych centier. Obzvlášť bohatá na razbu je severoslovenská oblasť, osídlená 
ľudom púchovskej kultúry.13 Tunajšie hradiská razili zo striebra tetradrachmy – podľa 
prvého hromadného nálezu pomenované typ Veľký Bysterec, strieborné mince – ty-
py Spiš, Hrabušice, Folkušová a medené pomenované podľa miesta razby na hradisku 
Liptovská Mara.14 V niektorom zo spišských hradísk sa napodobovali mince Eravis-
kov a  republikánske denáre.15 Keltsko-dáckemu hradisku na území východosloven-
ského Zemplína sa pripisujú drobné mince – zemplínsky typ.16

Rôznorodé mince razili hradiská v  severozápadnej časti Slovenska, najmä na 
strednom Považí. Na základe doterajších nálezov ide o statéry s krúžkom a lopatkovi-
té statéry,17 tetradachmy označené ako typ Nitra,18 drobné mince typov Nimnica,19 Di-

 11 Ako typ Levice ich označujeme od roku 1993 – pozri KOLNÍKOVÁ, Eva. Münzprägung der 
Kelten in der Slowakei, ref. 1, s. 252-254, v staršej literatúre sú uvádzané ako typ Hont – 
PINK, Karl. Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer Nachbarn. Braunschweig : Klinkhardt 
et Biermann, 2. Auflage, 1974, s. 64, č. 377-383; GÖBL, Robert. Ostkeltischer Typenatlas. 
Braunschweig : Klinkhardt et Biermann, 1973, Taf. 31, č. 377-382. Pozri k tomu aj ONDROUCH, 
Vojtech. Barbarské mince z Levic. In Bratislava : časopis pre výzkum Slovenska a Podkarpatské 
Rusi, roč. 11, 1937, s. 355-369.

 12 KOLNÍKOVÁ, Eva. Keltské mince s lýrovitým znakom. In Študijné zvesti AÚ SAV, roč. 13, 
1964, s. 195-206. KOLNÍKOVÁ, Eva. Němčice, ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der 
Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande. Kommentierter Fundkatalog. Münzen. 
Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2012, 194 s. 

 13 PIETA, Karol. Die Púchov Kultur. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1982, 311 s.
 14 KOLNÍKOVÁ, Eva. Severoslovenské mince s hrboľom na averze. In Slovenská numizmatika, 

roč. 17, 2004, s. 11-52.
 15 KOLNÍKOVÁ, Eva. Münzen der Eravisker, Azaler und andere Nachahmungen der 

republikanischen Denare im Nordkarpatischen Raum. In In memoriam Ludovici Huszár. 
Budapest, 2005, s. 261-283.

 16 KOLNÍKOVÁ, Eva. Keltsko-dácke mince s tzv. vtáčím koňom alebo zemplínsky typ. In Študijné 
zvesti AÚ SAV, roč. 20, 1983, s. 155-167.

 17 KOLNÍKOVÁ, Eva. Keltské (bójske, či vindelické?) lopatkovité statéry. In Numismatické listy, 
roč. 56, 2001, s. 99-105.

 18 KOLNÍKOVÁ, Eva. Ku keltským minciam tzv. nitrianskeho typu. In RADOMĚRSKÝ, R. (ed.) 
Karel Castelin. Sborník příspěvků k oslavě jeho životního díla sestavený u příležitosti jeho 70. 
narozenin. Hradec Králové : Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, s. 13-21.

 19 RUČKA, Martin. Nový typ keltských mincí ze středního Pováží – drobné nominály 
lopatkovitých statérů kmene Kotinů. In Folia numismatica, roč. 26, č. 1. 2012, s. 55-61.
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vinka,20 Pohanská21 a Čachtice.22 Samostatnú kapitolu predstavujú drobné strieborné 
mince pomenované ako typ Karlstein s početnými obrazovými variantmi, s bohatým 
výskytom najmä na území Bratislavy a Trenčianskych Bohuslavíc.23

Najvýznamnejšie centrum sa však od konca 2. stor. pred Kr. rozkladalo na úze-
mí dnešnej Bratislavy. Patrili k nemu oblasti juhozápadného Slovenska, severozápad-
ného Maďarska, severovýchodného Rakúska a priľahlej časti Moravy. Mincovníctvo 
bratislavského oppida patrí k  najpozoruhodnejšiemu v  rámci celej strednej Európy. 
Predstavitelia tohto centra razili zo zlata i zo striebra – statéry a tetradrachmy, k nim 
aj nižšie peňažné jednotky. Tieto mince vynikajú nielen kvalitou kovu, z ktorého boli 
razené, ale najmä obrazovým bohatstvom, mytologickými a kultovými motívmi. Na-
vyše nesú aj mená vydavateľov v latinskom písme, prvýkrát zaznamenaným na našom 
území. Na tetradrachmách je to 15 rôznych mien predstaviteľov bratislavského oppi-
da – AINORIX, BIATEC, BVSV, BVSSVMARVS, COBROVOMARVS, COISA, COV-
NOS, COVIOMARVS, DEVIL, EVOIVRIX, FARIARIX, IANTVMARVS, MACCI-
VS, NONNOS, TITTO.24 Na zlatých statéroch sa objavuje nápis BIATEC a NONNOS, 
najnovšie bol zverejnený statér s menom DEVIL.25 Početné hromadné nálezy z úze-
mia Bratislavy i okolia a najnovšie prekvapivý súbor z Bratislavského hradu26 svedčia 
o rozsiahlej razbe mincí v bratislavskom oppide. Jeho kontakty so susedným keltským 
svetom dokumentujú hromadné nálezy cudzích keltských mincí na jeho pôde, ako 
napríklad súbor norických mincí pôvodom z dnešného Korutánska nájdený na Brati-

 20 KOLNÍKOVÁ, Eva. Napodobovanie keltských „kvinárov pražského typu“ na Slovensku (mince 
typu Divinka). In Numismatické listy, roč. 55, č. 3, 2000, s. 80-83.

 21 FRÖHLICH, Július. Keltské mince z oppida Pohanská v Plaveckom Podhradí v systéme 
„peňažnej dohody“ stredoeurópskych Keltov v najmladšej dobe laténskej. In Numismatický 
sborník 2012, roč. 26, č. 1, 2011, s. 59-80.

 22 KOLNÍKOVÁ, Eva – RUČKA, Martin. Keltské drobné strieborné mince – typ Čachtice. In 
Numizmatika. V tlači.

 23 KOLNÍKOVÁ, Eva. Norische Münzen im Oppidum Bratislava und in seinem Hinterland. In 
Slovenská numizmatika, roč. 14, 1996, s. 9-57; KOLNÍKOVÁ, Eva. Výpoveď nálezov mincí 
o keltskom hradisku v Trenčianskych Bohuslaviciach. In Slovenská numizmatika, roč. 15, 1998, 
s. 11-44.

 24 ONDROUCH, Vojtech. Keltské mince typu Biatec z Bratislavy. Poklad veľkých strieborných mincí 
z roku 1942. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1958, 207 s.; KOLNÍKOVÁ, Eva. Bratislavské keltské 
mince. Bratislava : Tatran 1991, 103 s.; GÖBL, Robert. Die Hexadrachmenprägung der Gross-
Boier. Ablauf, Chronologie und historische Relevanz für Noricum und Nachbargebiete. Wien : 
Fassbaender, 1994, 99 s.

 25 FRÖHLICH, Július. Unikátny keltský statér s nápisom DEVI(L). K spoločensko-hospodárskej 
organizácii stredodunajských Keltov. In Numismatický sborník, roč. 25, 2010, s. 3-22.

 26 MUSILOVÁ, Margaréta – KOLNÍKOVÁ, Eva. Bratislavský hrad odkrýva tajomstvá Keltov. In 
Historická revue, roč. 20, č. 12, 2009, s. 58-61.
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slavskom hrade,27 či súbor mincí kmeňa Eraviskov sídliacich na území dnešnej Buda-
pešti, objavený na Devíne.28

Okrem mincí, u ktorých sa predpokladá razba na území dnešného Slovenska, ob-
javujú sa v nálezoch aj exempláre zo susedných či vzdialených keltských oblastí. Ta-
kou je napr. strieborná minca s postavou bojovníka typu Athena Alkidemos z keltské-
ho hradiska v  obci Veľký Slavkov pod Vysokými Tatrami,29 či alexandrovský statér 
z Kurimy. Nie je vylúčené, že nové nálezy potvrdia pôvod týchto a podobných vzác-
nych mincí v keltskom prostredí na slovenskom území. 

Na základe dosiaľ evidovaných nálezov si dnes už vieme vysvetliť význam ikono-
grafie jednotlivých typov mincí.30 Aj napriek tomu, že často sa v nej napodobujú cu-
dzie vzory, jednotlivé prvky majú mytologický charakter, odrážajú sa v nich nábožen-
ské predstavy objednávateľov a tvorcov keltských mincí. 

I keď len pomaly, no predsa, zem postupne vydáva aj svedectvá o technike a tech-
nológii razby keltských mincí. Ide síce len o nepočetné predmety, ktoré však už nazna-
čujú, že prvý krok majstra minciara spočíval v zhotovení mincového kotúčika, k čomu 
slúžili hlinené formy s radmi jamiek. Do nich sa nalial tekutý kov alebo nasypal vopred 
odvážený kovový prach či drobné zlomky zlata. Aby sa kov v jamkách roztavil, formy 
boli buď vkladané do tepelných zdrojov (piecok) alebo sa použilo dúchadlo a kov sa ta-
vil pomocou horúceho vzduchu. Na odlievanie kotúčikov väčších mincí sa pravdepo-
dobne používali hlinené tégliky. Po odliati sa kotúčik ešte v polotuhom stave položil 
medzi spodné a vrchné razidlo a razba sa realizovala úderom kladiva. Práca v mincovej 
dielni bola zrejme náročná, veď už len zhotovenie razidla rytím alebo puncovaním vy-
žadovalo remeselnícku zručnosť. Na Slovensku bolo dosiaľ objavené iba jediné razidlo 
s obrazom reverzu severoslovenských mincí, a to na hradisku vo Folkušovej.31

Takéto poznatky o keltskom mincovníctve na Slovensku sú teda dnes k dispozícii, 
a už sa vytvára aj predstava, na čo Keltom mince slúžili. Spočiatku išlo zrejme iba o pre-
stížnu záležitosť, kmeňoví náčelníci razbou vlastných mincí zdôrazňovali svoju hospo-
dársku i spoločenskú moc a nezávislosť. Mince z drahých kovov používali na tvorbu 

 27 KOLNÍKOVÁ, Eva. Norische Münzen im Oppidum Bratislava und in seinem Hinterland. In 
Slovenská numizmatika, roč. 14, 1996, s. 9-57.

 28 PLACHÁ, Veronika – FIALA, Anton. Hromadný nález keltských mincí na hrade Devín. In 
Slovenská numizmatika, roč. 15, 1998, s. 201-210.

 29 HLINKA, Jozef. Ojedinelý nález keltskej striebornej mince vo Veľkom Slavkove, okres Poprad. 
In Slovenská numizmatika, roč. 6, 1980, s. 257-259.

 30 KOLNÍKOVÁ, Eva. Ikonografia keltských mincí. In GROSSMANNOVÁ, Dagmar – ŠTEFAN, Jan 
T. (ed.). Realita, představa a symbol v numismatické ikonografii. Ostrava : Marq, 2004, s. 7-28.

 31 KOLNÍKOVÁ, Eva. K technike a technológii v keltskom mincovníctve. In Numismatický sborník, 
roč. 26, 2012, s. 31-57; VRTEL, Andrej. Neskorolaténske oppidum v Bratislave – remeselná 
výroba, výmena a obchod : dizertačná práca. Nitra : Archeologický ústav SAV, 184 s.
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kmeňového pokladu, na dary, na veľké obchodné transakcie, predovšetkým však na 
vyplácanie žoldu svojim bojovníkom. Mince spočiatku nepredstavovali obeživo. Tú-
to funkciu nadobudli až neskôr, v čase výrazného rozmachu keltského hospodárstva.

Pri výskume keltského mincovníctva na Slovensku však stále ešte existuje prob-
lém, a tým sú zdroje mincového kovu. Dostatočne totiž nie je vyriešený pôvod kovu, 
s ktorým pracovali tunajšie mincové dielne, t. j. zlata, striebra a medi. Podľa doteraj-
ších poznatkov zo zlata tu razil iba kmeň Bójov usídlený v širšej bratislavskej oblas-
ti. Bratislavské bójske oppidum razilo statéry s nápismi BIATEC, NONNOS, DEVIL, 
resp. aj bez nápisov, no podľa nepočetných nálezových exemplárov aj to len v obme-
dzenej miere. Zlato na razbu použili aj niektoré centrá na strednom Považí, pod bój-
skym vplyvom vydávali lopatkovité statéry a statéry s krúžkom. 

Donedávna sa uplatňoval názor, že Bójovia na českom a moravskom území spo-
čiatku na razbu roztavovali cudzie zlaté mince, najmä macedónske statéry.32 Naznaču-
je to zloženie mincového kovu. Podľa metalografických analýz boli najstaršie bójske 
statéry razené zo zlata s obsahom platiny. Keďže platina je zastúpená v statéroch ma-
cedónskeho kráľa Alexandra Veľkého, razených z ukoristeného perzského zlata,33 kto-
ré do bójskeho prostredia prinášali keltskí žoldnieri po návrate z vojenských služieb 
na Balkáne, uvažovalo sa, že práve tieto v domácom prostredí roztavovali na razbu 
svojich mincí.34 Ukázalo sa však, že české zlato, napr. z rozsypov neďaleko keltského 
oppida Závist, obsahuje prímes kovu platinovej skupiny – palladia. Na razbu českých 
keltských mincí nemuselo byť teda použité iba zlato z roztavených macedónskych sta-
térov, ale aj získané z domácich ryžovísk.35 Bójske statéry s obsahom platiny sú na-
pr. aj súčasťou hromadného nálezu z Levíc.36 Potvrdzuje to ich český keltský pôvod,37 
keďže kov analyzovaných zlatých mincí slovenského pôvodu (lopatkovité statéry a sta-

 32 CASTELIN, Karel. Die Goldprägung der Kelten in den böhmischen Ländern. Graz : Akademische 
Druck- u. Verlagsanstalt, 1965, s. 65.

 33 HARTMANN, Axel – NAU, Elisabeth. Über die spektralanalytische Untersuchung einiger 
griechischer Philipp- und Alexander-Statere sowie deren keltischer Nachprägungen. In Beiträge 
zur süddeutschen Münzgeschichte. Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Württembergischen 
Verein für Münzkunde e. V. Stuttgart, 1976, s. 7-34.

 34 HARTMANN, Axel. Über Materialanalysen an Goldmünzen der keltischen Bojer. In Jahrbuch 
des Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz, roč. 32, 1985, s. 660-673.

 35 VENCLOVÁ, Natalie et al. Archeologie pravěkých Čech – 7. Doba laténská. Praha : Archeologický 
ústav AV ČR, 2008, s. 79-80. 

 36 Tri exempláre analyzoval HARTMANN, Alex. Über Materialanalysen an Goldmünzen der 
keltischen Bojer. In Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz, roč. 32, 1985, 
s. 660-673, obsahujú cca 99 % Au, 0,5 – 1,0 % Ag, do 0,47 % Cu a do 0,023 % platiny.

 37 ZIEGAUS, Bernward. Datierung boischer Münzen durch eine Analyse von Schatzfunden. In 
LEHRBERGER, G. (ed.). Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren. Herkunft-
Technologie-Funde. Památky archeologické – Supplementum 7. Praha, 1997, s. 213-221.
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téry s krúžkom) platinu neobsahuje.38 Zatiaľ čo české bójske mince boli razené z vyso-
ko kvalitného zlata,39 na území Slovenska sa razba realizovala zo zlata nižšej kvality.40 
V niektorých prípadoch (lopatkovité statéry a drobné mince typ Nimnica) sa tu razilo 
z kovu s tak nízkym obsahom zlata a vysokým zastúpením striebra (vrátane nízkeho 
obsahu medi, železa, olova, resp. aj ruthenia), že sa interpretuje ako elektron.41

Dnes sú už bežnou súčasťou spracovania nových mincových nálezov metalogra-
fické analýzy.42 Ich výsledky, zloženie mincového kovu umožňuje zodpovedať otázky 
jeho pôvodu, naznačuje, či ide o prírodné alebo legované zlato, určuje jeho rýdzosť, 
obsah hlavných a vedľajších prvkov.43

Pôvod zlata použitého v  keltských mincovniach na území Slovenska, vzhľadom 
na ich polohu jednak v bratislavskej oblasti, jednak na strednom Považí, možno hľa-
dať v ich blízkosti. A to za predpokladu, že umiestenie mincovej dielne podmieňovali 
poznatky Keltov o rudných zásobách v blízkom okolí ich sídiel. Dodávky suroviny zo 
vzdialených zdrojov mohli predstavovať značný problém, i keď ich nemožno celkom 
vylúčiť. Mincovňa bratislavského oppida tak mohla využiť zlato z  malokarpatských 
ložísk, či z tamojších ryžovísk. Do úvahy prichádzajú aj dunajské ryžoviská. Mincové 
dielne na strednom Považí sa nachádzali v blízkosti zlatníckych rozsypov a ryžovísk 
v Považskom Inovci.44 Na potvrdenie týchto úvah však nie je ešte k dispozícii dostatok 

 38 KOLNÍKOVÁ, Eva – MINAROVIČOVÁ, Elena. Najstaršie razené zlato na Slovensku (keltské 
a rímske mince). In Mineralia Slovaca, roč. 31, 1999, s. 435-442. 

 39 Napr. drobné mince typu Athena Alkidemos, analyzované A. Hartmannom (pozri ref. 34, tab. 3) 
obsahujú do 99 % Au, do 2,5 % Ag, do 0,42 % Cu, do 0,048 % Pt.

 40 Napr. analyzovaný mušľovitý statér razený v bratislavskom oppide a nájdený na Bratislavskom 
hrade obsahoval 80 – 92 % Au, 5 – 10 % Ag, 0,7 – 2 % Cu, z vedľajších prvkov Sn, Pb, Fe, Si; 
obsah Au u piatich statérov s krúžkom z Veľkého Bysterca sa pohybuje medzi 82 – 92 %, Ag 5 – 
10 %. Cu 0,7 – 2 %, so zastúpením Pb, Fe, Si; u lopatkovitých statérov z hromadného nálezu vo 
Veľkom Bysterci je obsah Au takisto 82 – 92 %, Ag 5 – 10 %, Cu 1 – 5 %, s rovnakým zastúpením 
vedľajších prvkov – PLŠKO, Eduard. Výsledky spektrochemickej a kvalitatívnej analýzy zlatých 
predmetov Archeologického ústavu SAV. 1967. Nepublikovaný rukopis.

 41 RUČKA, Martin. Nový typ keltských mincí ze středního Pováží – drobné nominály 
lopatkovitých statérů kmene Kotinů. In: Folia numismatica, roč. 26, č. 1, 2012, s. 55-61.

 42 Používa sa predovšetkým röntgenfluorescenčná analýza, ktorá mince nepoškodzuje, pozri 
k tomu MORTEANI, Giulio – MARTINEK, Klaus-Peter. Die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). 
In LEHRBERGER, G. (ed.). Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren. Herkunft-
Technologie-Funde.Památky archeologické – Supplementum 7. Praha, 1997, s. 127-130.

 43 WALDHAUSER, Jiří. Goldlegierung der Latènezeit in Böhmen. In LEHRBERGER, G. (ed.). Das 
prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren. Herkunft-Technologie-Funde. Památky 
archeologické – Supplementum 7. Praha, 1997, s. 226.

 44 BAKOS, František – CHOVANEC, Martin a kol. Zlato na Slovensku. Bratislava : Slovenský 
skauting, 2004, s. 54-59 a 231-236.
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metalografických analýz. Dosiaľ známe výsledky však naznačujú vysokú remeselnú 
odbornosť keltských minciarov v príprave mincového kovu – zlata na razbu. 

Do popredia sa v  tejto súvislosti dostáva otázka, prečo slovenskí Kelti len mini-
málne využívali k razbe mincí zlato, keď aj tu mohli ryžovať na zlatonosných vodných 
tokoch a tento kov sa dal získať aj povrchovou exploatáciou či dolovaním.45 Nie je vy-
lúčené, že tento stav súvisel s vyťažením zlata na lokalitách, ktoré poznali. Uprednost-
nili razbu zo striebra a vzhľadom na početné keltské strieborné mince získané z nále-
zov na Slovensku sa dá predpokladať, že ho spotrebovali značné množstvo. Dozaista 
tu pôsobil vplyv východokeltských oblastí (územie Rumunska, Maďarska), mincov-
níctva Tauriskov (dnešné Slovinsko) a Norikov (Korutánsko a časť Tirolska), kde sa 
k razbe mincí využívalo výhradne striebro. Nie je vylúčené, že Kelti aj striebro získa-
vali roztavovaním cudzích mincí, napr. macedónskych tetradrachiem a rímskych re-
publikánskych denárov. Výskum napr. naznačil, že z jedného republikánskeho dená-
ra s hmotnosťou okolo 3,9 g po roztavení bolo možné získať striebro na razbu 8 – 13 
drobných keltských mincí s hmotnosťou okolo 0,5 g.46 Možno však predpokladať, že 
Kelti veľmi rýchlo zistili, že striebro na razbu svojich mincí môžu získať aj z domácich 
zdrojov. Dosiaľ sa ale nepodarilo objasniť problém pôvodu striebra na razbu jednotli-
vých druhov keltských mincí razených na území dnešného Slovenska. Predpokladá sa, 
že sa využívali ložiská striebra z nízkotatranských dolín, zo Štiavnických a Strážov-
ských vrchov a zo Slovenského rudohoria.47 Vo výskume zdrojov striebra a jeho úpra-
vy v jednotlivých keltských mincových dielňach na území Slovenska určitý obraz po-
skytujú výsledky metalografických analýz.48 

Ukázalo sa, že striebro použité na razbu levických mincí je iné než striebro veľko-

 45 POLÁK, Stanislav. Príspevok k dejinám ťažby zlata na Slovensku. In Zborník Slovenského 
banského múzea, roč. 4, 1968, s. 69-81; POLÁK, Stanislav. Príspevok k dejinám ťažby zlata na 
Slovensku 2. In: Zborník Slovenského banského múzea, roč. 5, 1969, s. 175-200. HVOŽĎARA, 
Pavel. Ryžoviská zlata v Západných Karpatoch. In Mineralia Slovaca, roč. 31, 1999, s. 241-248.; 
MICHAL, Silvio – UHER, Pavel. Zlato v Malých Karpatoch – historický prehľad. In Mineralia 
Slovaca, roč. 31, 1999, s. 319; SOMBATHY, Ladislav. K histórii dobývania zlata na Slovensku. In 
Mineralia Slovaca, roč. 31, 1999, s. 401-404.

 46 MOTYKOVÁ, Karla – DRDA, Petr – RYBOVÁ, Alena. Srovnání nálezů mincí se sídelní 
koncentrací v Čechách v době oppid. In Slovenská numizmatika, roč. 8, 1984, s. 153 a 157.

 47 PIETA, Karol. Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Nitra : Archeologický ústav 
SAV, 2008, s. 154.

 48 V 70-tych rokoch minulého storočia boli v laboratóriu AÚ ČSAV v Brne spektrálnej analýze 
prvýkrát podrobené vzorky strieborných mincí tetradrachiem z Levíc, Veľkého Bysterca 
a z Liptovskej Mary (11 ex.). Analýza potvrdila, že boli razené zo striebra s väčšou prímesou 
medi, so zastúpením cca 1% cínu, olova a zlata. Ako vedľajšie prvky sa zistili Al, Ca, Fe, Mg, 
Si, stopové zastúpenie má napr. bizmut, antimón. PÁGO, Ladislav. K chemické charakteristice 
některých keltských nálezů z území SSR. 1977. Nepublikovaný rukopis.
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bysterských. Tie sú zložením bližšie liptovskomarským. Z toho vyplýva možnosť, že 
tieto dva druhy sa razili z rovnakého zdroja striebra, pričom sa predpokladá, že re-
meselnícke a v rámci nich aj mincové dielne na hradisku v Liptovskej Mare využívali 
striebro a meď zo zdrojov v dolinách Nízkych Tatier.49 

Z medi razilo mince jedine hradisko v Liptovskej Mare.50 Tak ako v celej severo-
slovenskej oblasti s  púchovskou kultúrou aj tu je na averze mincí hrboľ, na reverze 
realisticky zobrazený kôň. Liptovskomarské medené mince majú veľkosť a hmotnosť 
didrachiem či drachiem.51 Metalografické analýzy vybraných exemplárov zaznamena-
li okrem hlavnej zložky, ktorou je meď, aj prímes striebra, cínu a olova. Z vedľajších 
a stopových prvkov boli zastúpené väčšinou arzén, zlato, bizmut, kobalt, nikel, anti-
món a zinok.52 Podľa archeologického výskumu sa ťažba medi v tejto dobe predpokla-
dá v Starých Horách a Slovinkách, odkiaľ ju zrejme získavali remeselnícke a aj minco-
vé dielne patriace k hradisku v Liptovskej Mare.53

Na základe mincí možno zistiť, že niektoré keltské mincovne v  určitom období 
razby museli riešiť nedostatok zlata alebo striebra. Vyplýva to z exemplárov, ktoré ma-
jú jadro z obecného kovu, z medi, sú iba pozlátené, prípadne postriebrené (tzv. subae-
ráty). Nie je však vylúčené, že mohlo ísť aj o falšovanie, o snahu oklamať prijímateľa 
predstavou, že dostáva do rúk plnohodnotné, najmä zlaté mince.54 Mincovňa produ-
kujúca tetradrachmy nitrianskeho typu zasa pre nedostatok striebra pristúpila k pou-
žitiu cudzích mincí. Po úprave vonkajšej stránky mincového kotúčika, po odstránení 
obrazu, ich využila na razbu svojich mincí. Svedčí o  tom exemplár vyrazený na tet-
radrachme veľkobysterského typu. Hoci sa razičovi nepodarilo zlikvidovať celý obraz 

 49 PIETA, Karol. Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Bratislava : Vydavateľstvo 
SAV, 2008, s. 71-72 a 154. PIETA, Karol. Die Púchov-Kultur. Nitra : Archeologický ústav SAV, 
1982, s. 171.

 50 PIETA, Karol. Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Bratislava : 
Academic Electronic Press, 1996, s. 75.

 51 KOLNÍKOVÁ, Eva. Severoslovenské mince s hrboľom na averze. In Slovenská numizmatika, 
roč. 17, 2004, s. 26.

 52 PÁGO, Ladislav. K chemické charakteristice některých keltských nálezů z území SSR. 1977. 
Nepublikovaný rukopis: zastúpenie Ag, Pb, Sn v množstve od 0,1 – 1 %, Al, Ca, Fe, Mg, Mn, Si 
od 0,01 – 0,1 %, stopových prvkov As, Co, Ni, P, Sb menej ako 0,01 %, problematické, negatívne 
prvky Au, Bi, Cr, Te, Zn, Mn, P, Te. Autor predpokladá, že „podľa obsahu prítomných prvkov 
použitá medená surovina by mohla byť domáceho pôvodu“.

 53 PIETA, Karol. Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Bratislava : Vydavateľstvo 
SAV, 2008, s. 71-72.

 54 DEMBSKI, Günther. Eigenprägung und Fremgeld – Die Fundmünzen aus Roseldrof. In 
Roseldorf. Interdisziplinäre Forschungen zur größten keltischen Zentralsiedlung Österreichs. 
Forschung im Verbund. Schriftenreihe Band 102, 2009, s. 92-93.
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veľkobysterskej tetradrachmy, zreteľné sú ešte trojuholníkové kopytá koňa, aj tak na 
ňu vyrazil obraz nitrianskeho typu.55

V tejto súvislosti nás najviac zaujíma, do akej miery bolo v keltských mincových 
dielňach využívané banskoštiavnické striebro. Problém spočíva v tom, že nateraz ne-
existuje žiadny výrazný archeologický doklad o  ťažbe striebra v banskoštiavnickej 
oblasti v dobe keltského osídlenia krajiny.56 Všeobecné konštatovanie, že „Kelti prví 
v  histórii Slovenska osídlili všetky jeho v  súčasnosti známe banské regióny“,57 sa za-
tiaľ neopiera o  konkrétne výsledky výskumu. Z  územia Banskej Štiavnice či z  bez-
prostredného okolia mesta chýbajú aj nálezy keltských mincí, ktoré by tento problém 
pomohli osvetliť. Zatiaľ sa tu totiž eviduje iba jediný exemplár keltskej tetradrachmy 
(pravdepodobne ide o typ Bátovce), o ktorom sa zachovala iba nie celkom vierohodná 
správa v podobe zobrazenia tejto mince v kronike V. J. Richtera „Selmecbányai kró-
nika“.58 No nemožno vylúčiť, že aj keď zatiaľ nemáme výraznejšie doklady v  podo-
be archeologických či numizmatických nálezov, predsa len, banskoštiavnické zdro-
je striebra mohli byť zásobárňou kovu aj vzdialenejších keltských mincových dielní. 
Naznačujú to nálezy keltských mincí objavené na trasách ciest smerujúcich z Banskej 
Štiavnice na juh, napr. popri rieke Sikenici do Levíc, kde sa nachádzalo významné 
keltské centrum, pravdepodobne s razbou vlastných mincí, alebo popri riekach Štiav-
nici či Krupinici až k Ipľu, resp. odtiaľ na maďarskú stranu, kde sa v horských oblas-
tiach Mátry a Bukových hôr konštatuje razba strieborných mincí na averze s hrboľom 
– typ Óhuta.59

Otázka, do akej miery využívali banskoštiavnické striebro mimoriadne produk-
tívne mincové dielne v severoslovenskej oblasti s púchovskou kultúrou, sa dnes takis-
to ešte nedá spoľahlivo zodpovedať. Opiera sa iba o konštatovanie nadväznosti osíd-

 55 KOLNÍKOVÁ, Eva. Beitrag zur Problematik des ostkeltischen Münzwesens. In GRASMANN, G. 
– JANSSEN, W. – BRANDT, M. (ed.).Keltische Numismatik und Archaeologie. Veröffentlichung 
der Referate des Kolloquiums keltische Numismatik vom 4. bis 8. Februar 1981 in Würzburg. Part. 
1. BAR International Series 20o(i), 1984, s. 166-184.

 56 LABUDA, Jozef. Montánna archeológia na Slovensku (Príspevok k dejinám stredoveku). 
Slovenská archeológia, roč. 45, 1997, s.108 – „doteraz sa nepodarilo dokázať banícke práce 
v štiavnickom regióne pred 11. stor.“

 57 LABUDA, Jozef. Ryžovanie zlata a začiatky osídlenia banskoštiavnického regiónu. In Mineralia 
Slovaca, roč. 31, 1999, s. 393.

 58 Originál Richterovej kroniky je v Budapešti, fotokópia v Štátnom banskom archíve v Banskej 
Štiavnici (informácia prevzatá z diela ONDROUCH, Vojtech. Nálezy keltských, antických 
a byzantských mincí na Slovensku. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964, s 35, č. 30.

 59 HELLEBRANDT, Magdolna B. Miskolc kelta kora. In Régészeti tanulmányok Miskolc korai 
történeteből. Miskolc, 1992, s. 33-74, tu výsledky metalografickej analýzy troch exemplárov typu 
Óhuta – okrem prevažujúceho Ag sa konštatuje 10 – 20 % Cu; 1 – 5 % Sn, Pb, Fe, Si, Au, Al; 0,01 – 
1 % Te; ako stopové prvky Zn, Sb, Mn, Bi, As, Ni, Co, P, Cd, Hg, Cr.
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lenia s púchovskou kultúrou na miestach so striebronosnými ložiskami „na viacerých 
miestach vnútorných pohorí Západných Karpát… ktoré sa viazali hlavne na Štiavnické 
a Strážovské pohorie, Slovenské rudohorie a Nízke Tatry“.60 Takisto stále nie je dosta-
tok archeologických ani numizmatických poznatkov na konštatovanie, že „výsledky 
spektrálnych analýz keltských biatekov preukázali pôvod suroviny zo štiavnickej ob-
lasti“.61 V minulosti bola realizovaná spektrálna analýza jedinej bratislavskej tetrad-
rachmy NONNOS s konštatovaním, že bola razená „z rýdzeho striebra“.62

Ako vyplynulo z prehľadu doterajších poznatkov, riešenie problému zdrojov ko-
vu pre razbu keltských mincí na území Slovenska je stále ešte v počiatkoch. Chýba tu 
výraznejšie využitie metalografických analýz a  najmä užšia spolupráca archeológie, 
numizmatiky, geológie a  mineralógie na spoločnom projekte hľadania odpovede na 
otázky nastolené v  tomto príspevku. Výraznou mierou tu môžu prispieť aj nové ar-
cheologické a numizmatické nálezy.

 60 PIETA, Karol., ref. 49, s. 154.
 61 BAKOS, František – CHOVANEC, Martin a kol. Zlato na Slovensku. Bratislava : Slovenský 

skauting, 2004, s. 54-59 a 231-236 – z konštatovania na s. 171 ale nevyplýva, aké „biateky“ mali 
autori na mysli – chýba tu odvolanie na príslušnú literatúru, jednotlivé state v tejto monografii 
nie sú autorizované.

 62 ONDROUCH, Vojtech. Keltské mince typu Biatec z Bratislavy. Poklad veľkých strieborných mincí 
z roku 1942. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1958, s. 78-79. Okrem podstatného obsahu striebra 
sa konštatuje 5% Pb, 1% Cu a Ca, 0,3 % Au a Bi, 0,08% Si a Fe, 0,01 % Sn a Ba, 0,001 % Mg – 
analýzu roku 1956 realizoval G. Kupčo z Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. 
Najnovšie bola realizovaná metalografická analýza štyroch bratislavských tetradrachiem 
z nálezu na Bratislavskom hrade, ktorá bude zverejnená v príspevku MUSILOVÁ, Margaréta – 
KOLNÍKOVÁ, Eva – HLOŽEK, Martin, v tlači.
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Summary

Celtic mintage in Slovakia and its raw-material resources
Eva Kolníková

Finds of Celtic coins in Slovakia have helperd draw a picture of Celtic settlement 
in this territory between the 4th and 1st centuries BC. They prove the existence of tribal 
centres with their own coin minting. Coins from different centres have different ico-
nography, metal content and metrological parameters, while individual coin types are 
named after their most important find locations (see Table 1). The first coins started 
to be struck here in the 3rd century BC, and these activities continued in the 2nd and 
1st centuries BC. In the territory of Eastern Slovakia there have been found silver tet-
radrachms of the Ptičie type (a mass find in the village of Ptičie) and later small silver 
coins of the Zemplín type (from the Celtic and Dacian fortified settlement Zemplín). 
The silver tetradrachms of the Bátovce and Levice types (mass finds in locations of the 
same name) come from Central and Southern Slovakia come silver tetradrachms of 
the Bátovce and Levice types (mass finds in locations of the same name). In the north 
of Slovakia, centres settled by tribes of Púchov culture minted gold and copper coins 
with a crude lump on the obverse side. These coin types are called Veľký Bysterec, 
Spiš, Liptovská Mara, Hrabušice and Folkušová. Coins struck in the Upper and Cen-
tral Váh river region were gold staters in a spade shape and with a circle, as well as 
silver tetradrachms of the Nitra type and small silver coins of the Divinka, Čachtice 
and Pohanskát types. First struck coins in South-Western Slovakia were tetradrachms 
and small coins with lyre symbols. State-of-the-art coins were produced in the Brati-
slava Oppidum (Bratislava Celtic coins) with the inscription “BIATEC” and 14 other 
inscriptions on tetradrachm, didrachm, drachma and obolus coins. Research of Celt-
ic coin production examines its various aspects (iconography, symbols, minting tech-
niques, coin metals, and the role of coins in the economic and social life of Celts). One 
of the issues studied is the sources of metal used for coins. It is this issue that forms the 
subject of this conference contribution. It is possible that coins from other places were 
melted to get metal for the local coin production. Panning for gold is also assumed (in 
the Danube river and Považský Inovec mountain range), as well as silver mining in the 
Slovak highlands (Low Tatras, Slovenské rudohorie, Štiavnické vrchy and Strážovské 
vrchy). Copper was used only in the North Slovakian centre Liptovská Mara (from 
copper deposits in Staré Hory and Slovinky). Coin metallographic analyses help to 
identify a coin’s metal content and its possible sources. 
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Počiatky razby grošov v Uhorsku a kremnická mincovňa
Marek Budaj

Razba grošov v Uhorsku za vlády Karola Róberta (1307 – 1342) patrí síce medzi 
krátke, ale o to zaujímavejšie epizódy uhorského mincovníctva. Jej začiatky sú dolo-
žené listinou vydanou Karolom Róbertom vo Visegráde 21. marca 1330, ktorou kráľ 
oboznámil prelátov a barónov Užskej župy o prenájme Smolníckej komory. Čo je však 
dôležité, v listine sa presne vymedzuje akosť uhorských grošov a denárov.63 Na základe 
tejto najstaršej známej zmienky B. Hóman logicky posunul začiatok produkcie grošov 
na rok 1329 a správne usúdil, že môže byť spojená s udelením privilégií pre Kremnicu 
v predchádzajúcom roku.64 V listine vydanej vo Visegráde 17. novembra 1328 sa po-
jednáva o udelení privilégií pre kremnických hostí a zaručujú sa im slobody, aké majú 
v Kutnej Hore (Kuttunbana).65 Ďalej dostali hostia do slobodného užívania pás zeme 
dlhý dve míle, slobodnú voľbu richtára, prísažných a súdnu autonómiu.66 Spomína-
ný dátum sa všeobecne považuje za dobu založenia mincovne v Kremnici. Na tomto 
mieste však musíme poznamenať, že ťažba rúd tu prebiehala oveľa skôr. Dôkazom to-
ho je aj fakt, že v spomínanej listine je Kremnica uvádzaná ako Cremnychbana, čiže 
sa tu už ťažili kovy a existovalo tu sídlisko.67 Pre nás je dôležité to, že príchodom hos-
tí z Kutnej Hory, v ktorej bola v tej dobe jedna z najvýznamnejších mincovní vtedaj-
šej Európy, sa začala dôležitá etapa uhorského mincovníctva. Niekedy v tomto obdo-
bí pristúpil Karol Róbert na dvojitú menu. To znamená, že popri kvalitných zlatých 
florénoch razených v Uhorsku od roku 1325 prikročil k produkcii strieborných mincí 
vyšších nominálov – grošov. Načasovanie začiatku ich razby so založením mincovne 
v Kremnici iste nebolo náhodné, tá pravdepodobne vznikla na tento účel. Podľa nie-
ktorých bádateľov boli groše vôbec prvými mincami razenými v Kremnici68 a vznik 

 63 HÓMAN, Bálint. A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. 
Budapest : A Budavári Tudományos Társaság, 1921 (reprint: Budapest 2003), s. 258-259. 

 64 HÓMAN, Bálint. Magyar pénztörténet 1000 – 1325. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 
1916, s. 408.

 65 Presné znenie privilégia: FEJÉR, György. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis 
(ďalej ako CDH) VIII/3), Budae 1829 – 1842, s. 295; MATUNÁK, Michal. Z dejín slobodného 
a hlavného banského mesta Kremnice. Kremnica : Mesto Kremnica, 1928, s. 454-455.

 66 Listinu podrobnejšie analyzujú napríklad LAMOŠ, Teodor. Vznik a počiatky banského 
a mincového mesta Kremnice 1328 – 1430. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1969, 
s. 44-51; KAZIMÍR, Štefan – HLINKA, Jozef. Kremnická mincovňa 1328 – 1978. Martin : Osveta, 
1978, s. 31-32.

 67 LAMOŠ, Vznik, ref. 4, s. 17.
 68 HLINKA, Jozef. 650. výročie kremnickej mincovne. In Vlastivedný časopis, roč. 28, č. 2, 1979, 

s. 87.
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mincovne spájajú priamo s ich produkciou.69 Za najstaršiu nepriamu zmienku o razbe 
grošov v Kremnici by sme mohli považovať listinu z roku 1331, v ktorej je kremnický 
gróf Hyppolit (uvádzaný aj ako Lupoldus) spomínaný v súvislosti s dlžobou 129 ma-
riek.70 Musíme však poznamenať, že tu uvedené platby v grošoch nie sú presne konk-
retizované, preto nevieme, či skutočne išlo o razby z Kremnice. Na samotnej realizá-
cii a zavedení razby grošov v Uhorsku mali výrazný podiel skúsení minciari z Kutnej 
Hory. V Čechách sa po reforme Václava II. v roku 1300 produkovali vysokokvalitné 
pražské groše, ktoré sa stali jednými z najvýznamnejších obchodných mincí v  stre-
doveku. Vďaka svojej kvalite sa vyvážali do veľkej časti vtedajšej Európy. Prepojenie 
menového systému Uhorska a Čiech urýchlili aj výborné vzťahy medzi českým krá-
ľom Jánom Luxemburským (1311 – 1346) a Karolom Róbertom. Druhým dôležitým 
momentom pri presadení reformy bolo to, že v mincovníctve oboch krajín zohrávali 
v tomto období dôležitú úlohu talianski finančníci. Už nástup Karola Róberta na trón 
podporovali florentské banky a  najvýznamnejšie bankové spoločnosti vtedajšej Eu-
rópy – Bardiovci a Peruzziovci.71 Z Bardiovcov pochádzal aj prvý kremnický komor-
ský gróf Hyppolit (Leopold, Lupoldus, Ippolitus), ktorého meno sa viackrát spomína 
v rokoch 1331 – 1348.72 V prvej polovici 14. storočia boli v Čechách na čele význam-
ných mincových reforiem tiež talianski finančníci. Na zavedení razby florénov v roku 
1325, ktoré sa uskutočnilo v tom istom roku ako v Uhorsku, mali podiel Lombarďa-
nia.73 Pred rokom 1329 sa tu spomína ako urbarius a magister monetae istý Verius de 

 69 LAMOŠ, Teodor. Výsady kremnických minciarov v stredoveku. In Historické štúdie, roč. 9, 1964, 
s. 210.

 70 MATUNÁK, Z dejín, ref. 3, s. 456-457.
 71 ŠTEFÁNIK, Martin. Uhorské kovy a kremnická komora ako predmet záujmu talianskych 

podnikateľov do konca vlády Žigmunda Luxemburského. In KIANIČKA, Daniel (ed.). Baníctvo 
ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice, Kremnica : SOS Kremnica o. z., 2007, s. 95.

 72 Spomína sa napríklad v roku 1328 – MATUNÁK, ref. 3, s. 133 a 455-456, listina č. 8;
1331 – HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 276; KRIŽKO, Pavel. Kremnická komora a jej grófi. In Sloven-
ské pohľady, roč. 1, 1881,s . 281; 
1335 – SZEKFŰ, Gyula. Oklevelek I. Károly pénzverési reformjához. In Történelmi Tár, roč. 12, 
č. 1, 1911, s. 7; 
1339 a 1341 – HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 276 a k roku 1341 pozri aj KRIŽKO, Kremnická, s. 290. 
1342 – napr. NAGY, Gyula et al. Corpus Juris Hungarici : Magyar törvénytár 1000 – 1526. Buda-
pest : Franklin-Társulat, 1899 (CJH I), s. 152;
1343 – SZEKFŰ, Oklevelek I., s. 36; HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 276;
1346 – CDH IX/1, s. 356; HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 276;
1347 – CDH IX/1, 554; HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 276;
1348 – Fejér IX/1. 620; HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 276.

 73 CASTELIN, Karel. O českých dukátech 14. století. In Numismatický časopis, roč. 19, 1950, s. 57.
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Matziis (de Mattis de Florencia) a v tridsiatych rokoch 14. storočia sa uvádzajú bratia 
Mikuláš a František z Pisy.74 

Zavedenie razby grošov malo pre Uhorsko významné hospodárske dôsledky. Ich 
produkciou sa malo zhodnotiť striebro a groš mal napomôcť k zjednoteniu obeživa na 
vnútorných trhoch.75 V  grošoch sa odvádzali dane a  poplatky pápežskej kúrii. Jeho 
dôležitou úlohou malo byť vytlačenie pražského groša, ktorý v uhorskom peňažnom 
systéme nahradil chýbajúci stredný nominál. Pražský groš začal prenikať do Uhorska 
cez Spiš približne od roku 1310 a po roku 1320 sa rýchlo rozšíril do jeho severovýchod-
ných žúp. V 30-tych rokoch 14. storočia sa objavil v Gemerskej, Novohradskej a He-
vešskej župe.76 Prvé písomné zmienky o nich pochádzajú z roku 130877 a po roku 1317 
sú v Uhorsku spomínané ako oficiálne platidlo.78 Pražský groš našiel široké uplatnenie 
kvôli svojej výbornej kvalite. Prvé groše Václava II. sa razili v akosti až 93,7 %. Uhor-
ské groše boli o niečo horšie. Zo zmienenej listiny z roku 1330 vieme odvodiť ich zá-
kladné metrologické údaje. Podľa nej sa mali raziť zo šestnásteho tavenia striebra (čo 
je 937 tisícin) a v počte 72 kusov na jednu marku (hrivnu). Na marku jemného striebra 
sa počítalo 64 grošov a 56 grošov išlo na marku obyčajného striebra.79 Dôležitý je fakt, 
že pri výmene oboch typov mincí sa určil pevný kurz a štyri české groše sa počítali za 
tri uhorské.80 Rovnaká hodnota grošov bola vymedzená aj v nájomných zmluvách po-
chádzajúcich z rokov 1335 a 1336.81 Z týchto údajov potom môžeme vypočítať pres-

 74 CASTELIN, Karel. Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300 – 1471). Praha : 
Československá Akademie Věd, 1953, s. 49.

 75 KAZIMÍR, Štefan. Menová politika v Uhorsku v 14. storočí a založenie kremnickej mincovne. In 
Numismatické listy, roč. 33, č. 5-6, 1978, s. 156.

 76 KOVÁTS, Ferenc. Magyar pénzforgalom az Anjouk korában. I. Az 1301 – 1350 évi pénzforgalom 
altalános jellemzése. In Numizmatikai Közlöny 1928, roč. 25, 1926, s. 94-95.

 77 „..quinquaginta marcis grossorum denariorum bohemicalium pignori obligant.“ KRISTÓ, Gyula. 
Anjou-kori oklevéltár II. 1306 – 1310. Budapest-Szeged, 1992, s. 230, č. 529; SEDLÁK, Vincent. 
Regesta Diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava : Veda, 1980, s. 272, č. 605.

 78 HUSZÁR, Lajos. A Cseh garasok szerepe Magyarországon a XIV. sz. elején. In A Magyar 
Numizmatikai Társulat Évkönyve 1976, 1981, s. 49.

 79 „Grossos enim sedecime combustionis [faciat de] una marca argenti incidendo sept[uaginta du]
os grossos, ex quibus sexaginta quator pro marca fini argenti, quinquaginta vero et sex pro marca 
communi dari [teneatur].“ HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 258.

 80 „C[ambiet] equidem eosdem grossos p[er hunc modum, quod campsori] bus pro quatuor grossis 
antiquis Bohemicalibus tres novi grossi dentur).“ HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 258.

 81 DÖRY, Francisci – BÓNIS, Georgius – BÁCSKAI, Vera. Decreta Regni Hungariae Gesetze und 
Verordnung Ungarns 1301 – 1457. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976, s. 86 a 91; slovenské znenie 
nájomnej zmluvy BREZOVÁKOVÁ, B. et al. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV : Pod 
vládou anjouovských kráľov. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002, s. 103; bližšie 
pozri aj TÓTH, Csaba. Pénzverés és pénzforgalom az Anjou-kori Magyarországon : Doktori 
disszertáció. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2002, s. 140-141. Nájomná zmluva 
z roku 1335 sa týka kremnickej mincovne, z roku 1336 je zo Sedmohradska.
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né metrologické parametre grošov. Ak vydelíme jednu budínsku marku (245,5377 g) 
sedemdesiatimidvoma, dostaneme hrubú hmotnosť groša 3,410 g, z čoho odvodíme 
jeho čistú hmotnosť na 3,1971 g (pri prepočítaní 15/16 x 3,410 g). Hóman na základe 
týchto výpočtov zistil, že devalvácia pražského groša predstavovala až 25 – 29 %.82 
Na základe štúdia písomných a  hmotných prameňov sa k  zaujímavým výsledkom 
dopracoval Pál Engel, ktorý čiastočne korigoval Hómanove tvrdenia a  upravil pa-
rametre uhorských grošov.83 Keďže ide o  zásadné zmeny týkajúce sa razby grošov 
v Uhorsku, ako aj ich vzťahu k českému grošu, považujeme za dôležité v stručnosti sa 
o nich zmieniť. P. Engel sa okrem toho pokúsil odvodiť hmotnosť pražského groša.84 
Pri svojich výpočtoch vychádzal z faktu, že na začiatku 14. storočia sa 4 florény rov-
nali 64 grošom, čo predstavovalo asi 4/5 viedenskej hrivny striebra (224,49168 g). Po 
vydelení 64 dostal hmotnosť pražského groša 3,5077 g. Z toho potom vychádza hrubá 
hmotnosť groša na 3,7415 g, ktorá sa produkovala z 15/16 čistého striebra. Podľa ne-
ho sa teda z jednej viedenskej hrivny (280,6146 g) vyrazilo 80 grošov, pričom z mar-
ky čistého striebra (900/1000, „lötiges Silber“) sa vyrazilo 72 grošov. Keďže jedna bu-
dínska hrivna predstavovala 7/8 viedenskej, potom sa rovnala 70 pražským grošom. 
Engel teda vypočítal skutočný pomer uhorského groša k pražskému (7:8), čo vyargu-
mentoval nasledovne: 

1. podľa nájomnej zmluvy z roku 1336 sa 8 denárov počítalo na jeden český groš 
a sedem na jeden uhorský, 

2. pápežskí vyberači desiatkov počítali v roku 1342 jeden dukát na 15,5 českého 
a 18 uhorského groša, čo opäť dokladá pomer 7:8, 

3. priemerná hmotnosť 76 zachovaných uhorských grošov Karola Róberta je 
3,224 g a českých 3,68 g, čo opäť predstavuje približný pomer 7:8. 

Keďže uhorský groš predstavuje 7/8 pražského groša (3,68 g), potom jeho čistá 
hmotnosť je 3,06922  g. Z  toho vyvodíme jeho  hrubú hmotnosť na 3,2738  g. Ak to 
vynásobíme 72, dostaneme 220,984  g, čo je 9/10 budínskej marky. Na záver uvede-
ných výpočtov môžeme vysloviť konečný vzájomný pomer oboch mincí. Vzťah české-
ho groša k viedenskej marke bol nasledovný: 1 viedenská marka = 80 českým grošom, 
potom 9/10 marky = 72 pražským grošom. Ak počítame s tým, že uhorské groše pred-
stavovali 7/8 českých grošov, tak dostaneme zaujímavý výsledok: 1 budínska marka = 
80 uhorským grošom a 9/10 marky = 72 uhorským grošom. Napriek tomu, že Enge-
love výpočty majú svoju logiku, narážame pri nich na jeden zásadný problém. Akosť 

 82 HÓMAN, A magyar, ref. 1, s. 90.
 83 ENGEL, Pál. A 14. századi magyar pénztörténet néhány kérdése. In Századok, roč, 124, č. 1, 1990, 

s. 45-46.
 84 ENGEL, A 14. századi, ref. 21, s. 43-44. 
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pražských grošov počas ich dlhej razby značne kolísala. Prvé pražské groše razené 
Václavom II. po roku 1300 sa ešte vyznačovali vysokou hmotnosťou, ktorá sa pohybu-
je od 3,774 g do 3,86 g. Čistý obsah striebra v groši bol 3,62 g a ich akosť sa pohybova-
la v rozmedzí od 93 – 93,7 %.85 Počas vlády Jána Luxemburského (1311 – 1346) došlo 
k neustálemu znižovaniu ich akosti. Pravdepodobne sa tak stalo už po jeho nástupe 
na trón v  roku 1311, kedy sa z  jednej marky vyrazilo namiesto 60 kusov až 69 gro-
šov.86 K zníženiu akosti grošov pristúpil Ján Luxemburský aj v roku 1327, teda tesne 
pred mincovou reformou v Uhorsku (1328/1329), kedy v nich znížil obsah striebra asi 
o 5 %.87 K Engelovým výpočtom sa asi najviac približujú groše kráľa Jána typu Cas-
telin 1960, I/2, ktoré majú priemernú hmotnosť 3,763 g pri čistej hmotnosti striebra 
3,413 g. Uvedené groše boli razené v rokoch 1311 až 1327. 

Z Engelových výpočtov by sme mohli vyvodiť aj ďalší zaujímavý záver. Pri spomí-
nanom kurze (4 pražské groše = 3 uhorským grošom) je rozdiel medzi pomerom čisté-
ho striebra v 4 pražských grošoch (14,0308 g) a 3 uhorských (9,2076 g) približne 1/3, čo 
predstavuje oficiálny zisk komory. Preto pri uvedenom kurze v skutočnosti nešlo o de-
valváciu pražského groša, ale o klasický zisk komory pri jeho úradnej výmene.88 Z vyš-
šie načrtnutých komplikovaných výpočtov by sme potom mohli odvodiť prvý typ gro-
ša, ktorý bol s istotou razený v Kremnici. Nie je vylúčené, že sa sporadicky produkoval 
aj v ďalších mincovniach Uhorska. Groše boli razené v Uhorsku v dvoch rozdielnych 
hmotnostiach a akostiach. Zo šiestich známych typov grošov Karola Róberta mal len 
prvý89 oveľa vyššiu hmotnosť a väčší priemer ako ostatné. Metrologickými parametra-
mi sa najviac približoval kvalitnejším pražským grošom. 

 85 CASTELIN, Karel. Česká drobná mince, ref. 12, s. 28-29, tab. 2; CASTELIN, Karel. O chronologii 
pražských grošů Jana Lucemburského. In Numismatický sborník, roč. 6, 1960, s. 159, tab. 3.

 86 CASTELIN, O chronologii, ref. 23, s. 135.
 87 CASTELIN, O chronologii, ref. 23, s. 143.
 88 TÓTH, Pénzverés, ref. 19, s. 141.
 89 HUSZÁR, Lajos. Münzkatalog Ungarn von 1000 bis Heute. Budapest : Corvina Kiadó – München 

: Ernst Battenberg Verlag, 1979, č. 442 (v texte ako H).

Prvý uhorský groš (H 442) Karola Róberta.
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Podrobnejšiu analýzu groša Karola Róberta typu H 442 sťažuje fakt, že sa dodnes 
z neho zachovali len tri kusy. Jeden z nich sa nachádza v zbierke Maďarského národ-
ného múzea v Budapešti, druhý je v  zbierke Maďarskej národnej banky v Budapeš-
ti a tretí sa objavil na aukcii v roku 1995.90 Z troch zachovaných exemplárov je jeden 
značne opotrebovaný a jeho hmotnosť je len 3,20 g. Zvyšné dva s priemerom 28,5 mm 
a s vysokými hmotnosťami 3,74 g a 3,76 g sa radia medzi najťažšie uhorské groše.91 
Takéto hmotnosti by poukazovali na to, že skutočne ide asi o najstaršie groše raze-
né v Uhorsku. Ak mali vytlačiť z obehu pražské groše, potom museli byť produko-
vané v takých metrologických parametroch ako vysoko kvalitné české razby. Ďalším 
problémom pri zaradení grošov typu H 442 je to, že nemajú mincové značky a  nie 
sú známe zo žiadneho pokladu mincí. Uvedený typ groša má však jeden zaujímavý 
variant. Od predchádzajúceho sa líši nielen drobnými ikonografickými odchýlkami, 
ako je chýbajúca hviezdička na konci opisu alebo vystretá noha leva opierajúceho o 
trón, ale aj jednou zásadnou vecou. Na reverznej strane nad štítom je medzi dvoma 
krúžkami umiestnené písmeno „K“.92 Z tohto variantu boli dodnes popísané len dva 
exempláre, z ktorých jeden je výrazne orezaný.93 Minca je zvláštna a atypická spomí-
naným písmenom „K“. To sa dlho považovalo za skratku kremnickej mincovne, kam 
razbu zaradila časť bádateľov.94 Uvedenú skutočnosť podporil aj fakt, že ako najstarší 
z grošov Karola Róberta bol bezpečne razený v uvedenej mincovni. Za možnú minco-
vú značku hovorilo aj to, že sa na niektorých denároch Karola Róberta razených naj-
mä po roku 1338 nachádza nad štítom písmeno B, ktoré možno bezpečne priradiť do 
budínskej mincovne.95 Napriek týmto tvrdeniam je však priradenie písmena „K“ do 

 90 TÓTH, Pénzverés, ref. 19, s. 16, pozn. 61.
 91 TÓTH, Pénzverés, ref. 19, s. 16. 
 92 POHL, Artur. Münzzeichen und Meisterzeichen auf ungarischen Münzen des Mittelalters 1300 – 

1540. Graz : Druck- u. Verlagsanstalt – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982, tab. 1, č. 1.
 93 Priemer mince je 24 mm a hmotnosť 2,57 g. Druhý exemplár má hmotnosť 3,60 g.
 94 SCHOENVISNER, Stephano. Notitia Hvngaricae rei nvmariae ab origine ad praesens tempvs. 

Bvdae : Typis Trattrenianis, 1801. s. 193, tab. 3, č. 84. POHL, Münzzeichen, ref. 29, tab. 1.
 95 POHL, Münzzeichen, ref. 29, tab. 11, 52-6, 52-14 a 53-2.

Kremnický groš (H 443) s mincovými značkami C-R. Foto: Gedai Csaba
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Kremnice diskutabilné a  jednoznačne ho nemôžeme považovať za mincovú značku. 
Počas vlády Karola Róberta sa používala pre Kremnicu mincová značka C-R. Objavi-
la sa nielen na grošoch, ale aj na niekoľkých typoch denárov razených najmä v rokoch 
1329 – 1338.96 Písmeno „K“ v tomto prípade môžeme skôr považovať za skratku mena 
Karol Róbert, čo najlepšie dokumentujú niektoré typy denárov či parvov. „K“ sa ob-

javuje aj na parvoch typu H 472, na ktorých sa nenachádzajú žiadne mincové značky. 
Navyše, uvedený typ patrí medzi najpočetnejšie Karolove mince, čiže musel byť raze-
ný vo viacerých mincovniach Uhorska.97 Preto v tomto prípade musíme „K“ s istotou 
považovať za skratku mena Karol.98 Ďalší argument, ktorý vyvracia „K“ ako mincovú 
značku, je ten, že na najčastejšie produkovaných denároch typu H 497 a jeho poldená-
roch/oboloch typu H 498 sa objavuje okrem „klasickej“ kremnickej mincovej značky 
C-R súčasne aj značka „K“.99 Pri tomto type denára sa objavuje pre každú mincovňu 
len jedna kombinácia mincových značiek. Preto písmeno „K“ opäť symbolizuje skrat-
ku mena panovníka a nie mincovú značku. Ďalším argumentom proti mincovej znač-
ke je to, že Karol Róbert sa v písomných prameňoch najčastejšie písal s „K“ a len vý-
nimočne s „C“.100

Nepochybne unikátny groš Karola Róberta (H 442) z rokov 1328/1329 patrí me-
dzi zaujímavé, i keď nevyriešené záhady počiatkov grošovej meny v Uhorsku. Situá-
ciu s jeho zaradením neuľahčuje ani fakt, že sa doposiaľ našiel len v piatich exemplá-
roch a nie je známy zo žiadneho nálezu. Preto môžeme predpokladať, že sa razil len 

 96 POHL, Münzzeichen, ref. 29, č. 25-2; 52-9 a 54-7.
 97 Z celkového počtu 1386 analyzovaných mincí Karola Róberta z celého územia bývalého Uhorska 

bolo až 412 tohto typu, čo predstavuje až 29,7 % zo všetkých mincí.
 98 TÓTH, Pénzverés, ref. 19, s. 16, pozn. 62.
 99 Napríklad obolus H 498 je známy len s písmenom „K“ a nie sú na ňom zaznamenané žiadne 

ďalšie mincové značky.
 100 SCHULEK, Alfréd. Vegyesházi királyaink pénzei és korrendjük. In Numizmatikai Közlöny 1926, 

roč. 25, 1928, s. 178, pozn. 6.

Parvus (H 472) s písmenom K = Karol. 



32

veľmi krátky čas, najskôr v prvom roku produkcie grošov. Na základe metrologickej 
príbuznosti s pražskými grošmi nemôžeme úplne zavrhnúť ani tú domnienku, že sa 
mohol produkovať na konci vlády Karola Róberta. K uvedenej hypotéze sa priklonil 
Pál Engel, ktorý sa odvoláva na jeden zaujímavý písomný prameň.101 V listine z roku 
1337 je 50-grošová marka počítaná na „pražské groše a nové“ (čiže uhorské), čo by na-
značovalo ich rovnakú hodnotu s pražskými grošmi.102 Keďže sa uhorské groše razi-
li len do roku 1338, kedy bol definitívne zakázaný ich obeh, potom podľa Engela ide 
jednoznačne o najťažší groš typu H 442 produkovaný na konci ich oficiálnej razby.103 
Engelove predpoklady majú síce svoj logický základ, ale jeho tvrdenia nemôžeme s is-
totou dokázať ani vyvrátiť.

Ako bolo naznačené vyššie, razbou grošov v  Uhorsku sa mali vytlačiť z  obehu 
pražské groše. Z toho dôvodu sa spočiatku museli raziť v podobných metrologických 
parametroch. Oba typy grošov sa však úplne líšili ikonograficky. Tým sa malo dosiah-
nuť to, aby ich bolo možné rozlíšiť od seba na prvý pohľad. Na prvých uhorských gro-
šoch sa nachádza na averze sediaci panovník, ktorý je skopírovaný zo strieborných 
mincí nazývaných gigliato. Tie razil strýko Karola Róberta, neapolský kráľ Roberto 
D Ángio (1309 – 1343).104 Razba veľkých strieborných mincí gigliato sa začala oko-
lo roku 1303 Robertovým predchodcom Karolom II. (1285 – 1309).105 V tomto obdo-
bí boli produkované ešte v menších množstvách, preto sa v prvých rokoch neprejavili 
v zahraničnom obchode. Svojou hmotnosťou okolo 4 g a čistou váhou striebra približ-
ne 3,7 g však v žiadnom prípade nemohli slúžiť ako metrologická predloha uhorským 
grošom. Gigliati dosiahli väčší význam v medzinárodnom obchode až za vlády Ro-
berta D Ángio. O ich obľúbenosti svedčí aj to, že ich obraz kopírovali v rôznych ob-
lastiach, napr. v Provence vo Francúzsku, v nemeckom Kolíne (Köln), či Johaniti na 
Rhodose. Tento vzor prevzali dokonca aj moslimovia a v mincovni Theologos (antické 
Efezos) v Aidine razil mince s týmito motívmi emir Omar Beye (1341 – 1348). 

Obraz sediaceho panovníka prevzatý z gigliato zotrval v miernych modifikáciách 
na všetkých šiestich typoch grošov Karola Róberta. Pre lepšie odlíšenie od pražských 
grošov sa však na reverznej strane prvých typov udržal čisto uhorský ráz, ktorý repre-
zentuje delený štít. Na jeho pravej strane sa nachádzajú anjouvské ľalie a na ľavej stra-
ne sú arpádovské pruhy. Opis GROSSI REGIS VnGARIE poukazuje jednoznačne na 

 101 ENGEL, A 14. századi, ref. 21, s. 46-47.
 102 „50 grossis numerando Boemicalibus grossis et novis“. KOVÁTS, ref. 14, s. 104.
 103 ENGEL, A 14. századi, ref. 21, s. 47.
 104 SCHULEK, Vegyesházi, ref. 37, s. 161-162; HUSZÁR, Lajos. Der Beginn der Goldgulden- und 

groschenprägung in Ungarn. In Numismatický sborník, roč. 12, 1973, s. 181.
 105 Corpus Nummorum Italicorum. Vol. XIX. Italia Meridionale Continentale. Napoli. Parte I. Roma, 

1940, s. 16-18, č. 11-27. 
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uhorský pôvod mince. Okrem sediaceho panovníka nesie typicky talianske prvky aj 
tvar opisu VnGARIE, ktorý je zobrazený bez písmena H. Na neapolský pôvod upozor-
ňuje aj slovo GRACIA s písmenom C, ktoré sa prvýkrát objavuje práve na týchto min-
ciach.106 Na ďalších typoch uhorských grošov si nemôžeme nevšimnúť istú podobnosť 
s pražskými grošmi. Okrem prvého a posledného typu groša majú zvyšné na rever-
ze vnútorný a vonkajší opis, čo možno považovať za typický prvok pražských grošov. 
Podobne to platí aj pre pomerne hrubé prevedenie písmena S, ktoré je tiež príznačné 
pre české groše. Na základe hore uvedeného môžeme potvrdiť fakt, že v prípade gro-
šových razieb došlo k vzájomnému prepojeniu obrazových prvkov a motívov Neapol-
ska, Uhorska a Čiech. 

 Gigliato Roberta I. Uhorský groš Karola Róberta (H 443) Pražský groš Jána
    Luxemburského
Groše z Neapolska, Uhorska a Čiech.

Karolovi Róbertovi sa evidentne nepodarilo vytlačiť pražské groše z  peňažného 
obehu v  Uhorsku. Uvedený trend dokladajú ako hmotné, tak aj písomné pramene. 
Takmer vo všetkých hromadných nálezoch z  územia Uhorska sa objavujú uhorské 
groše spolu s pražskými grošmi (Tab. 1).107 Pražské groše zostali súčasťou obeživa aj 
v rokoch 1328/1329 – 1338, teda počas celého trvania razby grošov v Uhorsku. Ako 

 106 SCHULEK, Vegyesházi, ref. 37, s. 161.
 107 Z celého územia bývalého Uhorska nebol dosiaľ zaznamenaný žiadny poklad mincí, v ktorom by 

sa našli samostatne len uhorské groše.
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dokladá nález z Kisvárdy, ukrytý niekedy okolo roku 1343, oba druhy grošov obieha-
li spoločne aj na začiatku vlády Ľudovíta I. (1342 – 1382).108 Obeh oboch typov grošov 
v rokoch 1328/1329 – 1338 dokladajú aj písomné pramene.109 Podľa niektorých bádate-
ľov sa oba druhy mincí vyskytovali bok po boku približne do roku 1360.110

Tab. 1 Uhorské a pražské groše v nálezoch z čias vlády Karola Róberta a Ľudovíta I.

Lokalita/panovník Uhorsko/
Karol I. 

Čechy
/Václav II.

Čechy
/Ján Lux. doba ukrytia publikované

Budakeszi (HUN) 7 5 23 1335 Gohl 1908

Alsózsolca (HUN) 6 24 108 1336 Leszih 1911

Mezőkövesd (HUN) 76 8 1337 Gedai 1988

Hodruša-Hámre (SVK) 11 3 1334 – 1336 nepublikované

Kisvárda (HUN) 65 1 1343 Huszár 1967 

Pásztó-Muzsla-tető (HUN) 8 2 30-te roky Gedai 1988

Şoimeni (RO) 31 1 7 1. pol. 14. stor. Kováts 1905

celkom 204 30 152

 108 HUSZÁR, Lajos. A kisvárdai Anjou-kori éremlelet. In A Nyíregyházai Jósa András Múzeum 
Évkönyve, roč. 10, 1967, s. 85-90.

 109 ako príklad uveďme nasledujúce zmienky z roku 1333 – „Ladislai de Edelyn octoginta marcas 
ad numerum Budensem cum grossis boemicalibus vel regalibus“, čiže je tu možnosť platby buď 
v českých grošoch alebo v kráľovských (regalibus). NAGY, Imre. Codex diplomaticus Hungaricus 
Andegavensis III (1333 – 1339), Budapest, 1883, s. 16-19 alebo už spomínaná zmienka z roku 1338 
– „50 grossis numerando Boemicalibus grossis et novis“ – KOVÁTS, Magyar, ref. 39, s. 104. 

 110 ENGEL, A 14. századi, ref. 21, s. 44.

Chronologické rozdelenie jednotlivých typov grošov Karola Róberta. 

1328/1329 1330 – 1331/1332 1333 1334 – 1335 1336 – 1337
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Summary 

Beginnings of groat minting in hungary and the Kremnica mint
Marek Budaj

The first reference to groat minting in the Hungarian Kingdom was found in the 
charter of Charles Robert (1307 – 1342) issued on 21 March 1330 in Visegrád. This 
document is important as it also mentions the quality of groats and denarii. Basing 
on it, many researchers, for example Homan, then logically dated the beginnings of 
groat production in Hungary to 1329. This coin production probably related to the 
establishment of the Kremnica Mint, which was opened on 17 November 1328 most 
likely for that purpose. It is possible that groats were the first coins struck at the mint, 
and only later were there struck the gold florins that brought the Kremnica Mint re-
nown across Europe. In the 1328 charter privileges were granted to guests from Kut-
ná Hora, where one of the most important groat mints of that period operated. It is, 
thus, obvious that Hungary and Bohemia used to cooperate in the implementation of 
coin reforms in the two countries. Both groat minting and the beginnings of gold flor-
in production testify to this, as these coins began to be struck in both countries at the 
same time, in 1325. It can be expected that renowned Italian financiers were behind 
the coin production. The value of extracted silver was multiplied by groat minting in 
Hungary, while the coins were to integrate internal markets. 

From the beginning of the 14th century, currency circulation was dominated by 
Prague groats minted by King Wenceslas II in Kutná Hora from 1300. They soon 
spread across Hungary and the first written reference to these coins is from 1308. Both 
Hungarian and Prague groats were in circulation at that time (see Table 1). It is inter-
esting that the mentioned Charter of 1330 determined their exchange rate. Four Bohe-
mian groats equalled three Hungarian groats, though this rate was unrealistic, given 
the higher quality of Prague groats. This, however, included typical profits for a coin 
chamber from coin mintage. The real value of this exchange rate was calculated later, 
by Engel Pál, who estimated the rate of 7 Hungarian groats to 8 Prague groats. 

Groats were minted in Hungary only between 1328/1329 and 1337, and were of six 
different types in two weight categories. The heaviest coin type is H 442. Its higher 
weight was to produce a coin with parameters comparable to Prague groats. Since the 
Hungarian King Charles Robert wanted to push Prague groats out of circulation, his 
coins had to have comparable quality to those produced in Bohemia. It is interesting 
that first groats had a letter “K” struck above the emblem, which was long believed to 
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be a mint mark of the Kremnica Mint. Today, however, we know that it is the mark of 
the ruler, Charles (Karol).

Notable, too, is the iconography of Hungarian groats. They show the undoubted 
influence of Napoli and the Bohemian Kingdom (Picture 4). 
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Falšovanie mincí v stredoveku a novoveku  
v oblasti východného Slovenska 
(stručný prehľad stavu bádania za posledné desaťročie)

Marián Soják111

Ľudia si zhromažďovali majetok oddávna. Toto úsilie sa citeľnejšie prejavilo po za-
vedení mincí. Na území dnešného Slovenska k tomu došlo v mladšej dobe železnej (la-
ténskej) pričinením Keltov, v priebehu 3. – 2. a najmä 1. stor. pred Kr. Ešte výraznejšie 
sa mince presadili v dobe rímskej (1. – 4. stor. po Kr.), keď ich rímski vojaci a obchod-
níci prinášali značné množstvá. Exempláre z drahých kovov, dominantne zo striebra, 
predstavovali nielen sústredenie drahého kovu a jeho hodnoty, ale aj zrýchlenú kon-
centráciu majetkov. Preto sa po začatí výroby skutočných mincí upriamila snaha falzi-
fikátorov práve na tieto produkty. Odjakživa sa nelegálna činnosť vykonávala napodo-
bovaním hodnoty mincí zhotovením imitácií originálnych námetov, avšak znížením 
alebo náhradou obsahu drahého kovu. Pri falšovaní ide o  zhotovovanie mincových 
fálz súčasne alebo onedlho po vydaní pravej mince do obehu na klamanie súčasní-
kov za účelom vlastného obohatenia sa.112 Obdobie stredoveku i novoveku je charak-
teristické nielen falšovaním písomných dokumentov, pečatí, relikvií, ale predovšet-
kým mincí. Za posledných zhruba 10 rokov sa doklady pôsobenia stredovekých peňa-
zokazcov očividne znásobili v oblasti východného Slovenska vďaka zosilnenej speleo- 
archeologickej činnosti autora tohto príspevku a  jeho viacerých spolupracovníkov – 
speleológov, a to prevažne v jaskyniach Spiša a Gemera. Predložený príspevok podáva 
prehľad stavu bádania v tejto problematike, ktorej systematický archeologický, ale aj 
archívny výskum chýba.113 

 111 PhDr. Marián Soják, PhD., Archeologický ústav SAV Nitra, pracovisko Mlynská 6, 052 01 
Spišská Nová Ves; sojak@ta3.sk; príspevok vznikol v rámci grantového projektu VEGA 
č. 2/0117/12.

 112 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela. Základy numismatiky. Praha : Academia, 1975, s. 83.
 113 HUNKA, Ján. Falšovanie mincí na Slovensku počas 11. až 17. storočia. In Ľudia, peniaze, banky. 

Zborník príspevkov z konferencie. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003, s. 131-142; 
SOJÁK, Marián. Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek. Nitra : Archeologický ústav 
SAV v Nitre – SSJ v Liptovskom Mikuláši – Terra Archeologica o. z., 2007, s. 64-65; SOJÁK, 
Marián. Falšovanie mincí na konci stredoveku (s dôrazom na Spiš a Gemer). In: BIATEC, roč. 
20, č. 5, 2012, s. 22-25. Uvedenou problematikou na území bývalého Československa sa zaoberal 
M. Čurný, avšak jeho práca zostala v rukopise: ČURNÝ, Marián. Falšovanie mincí v Čechách, 
na Morave a Slovensku v 13. – 16. storočí. Príspevok prednesený na študentskej historickej 
konferencii „Stredná Európa v 13. – 16. storočí“ v Patinciach pri Komárne v dňoch 27. – 30. 4. 
2001. Nitra 2002, 13 s. Nepublikovaný rukopis uložený v AÚ SAV Košice.
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Doklady falšovania v stredoveku (nálezy mimo areálu jaskýň)
Najstarší a zároveň jediný doklad o falšovaní stredovekých mincí na Slovensku je 

z r. 1245 a vzťahuje sa k vlastníctvu Fiľakovského hradu a jeho panstva. Kráľ Belo IV. 
vtedy obvinenému Fulkovi pre urážku kráľovského majestátu a výrobu falošných pe-
ňazí skonfiškoval hrad spolu s majetkami v Gemeri a Novohrade a daroval ich Móri-
covi, hlavnému kráľovskému stotníkovi.114 Zo slovenských nálezov mincí je zrejmé, že 
akosť arpádovských mincí sa znižovala predovšetkým od začiatku 12. stor. S devalvá-
ciou uhorskej meny sa objavili aj prvé stopy po jej hmatateľnom falšovaní. Uvoľnenie 
politických pomerov v štáte (hádky a boje o trón, vojny atď.) vytváralo dobré podhu-
bie umožňujúce falšovanie mincí. Z  písomných prameňov vyplýva, že túto činnosť 
vykonávali majstri „znalí remesla“ alebo „podvodníci vyššieho štýlu – hochštapleri“. 
Po ich odhalení sa už v stredoveku vymeriavali najprísnejšie tresty straty majetku, ale 
aj života (upálenie, liatie žeravého cínu do hrdla, utopenie, uvarenie vo vriacom ole-
ji, resp. vypichnutie očí, sťatie niektorej z končatín a pod.). Na konci 13. a začiatku 14. 
stor. bol v Uhorsku politický zmätok, nestabilita a nastupujúca feudálna anarchia, čo 
sa prejavilo predovšetkým na hospodárskom úpadku krajiny, v ktorej moc držali vo 
svojich rukách silní oligarchovia. O rozvoji peňazokazeckej činnosti v tomto období 
vypovedajú zákonné ustanovenia kráľa Ondreja III. z r. 1298, v ktorých bol za falšova-
nie mincí zakotvený trest straty majetku. Priame materiálne doklady falšovania min-
cí z prelomu 13. – 14. stor. pochádzajú zo Zvolena – Pustého hradu, kde sa pri archeo- 
logickom výskume našlo značné množstvo falošných mincí.115 Väčší súbor mincí sa 
zachránil počas výskumu azda malej pevnôstky na vrchu Železník nad obcou Doľany 
pri Trnave. Obidva posledne spomenuté súbory dokladajú feudálnu anarchiu v Uhor-
sku po smrti Bela IV. a Štefana V., a  tiež rozvrátené menové a hospodárske pomery 
v rokoch 1272 – 1301, ktoré neraz vyústili do nelegálnej produkcie falošných mincí.116

K význačnej zmene hospodárskych pomerov došlo po r. 1321. Karol Róbert z An-
jou realizoval v rokoch 1325 – 1338 banské a mincové reformy. Zaviedla sa kvalitná 
bimetalická mena (zlaté florény, strieborné groše, denáre a oboly), vytvorili sa minco-
vé komory na čele s komorskými grófmi a z obeživa uhorského štátu sa vylúčili cudzie 

 114 KUČERA, Matúš. Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : Veda, 1974, s. 244; OSLANSKÝ, 
František. Z písomných prameňov o falšovaní mincí v stredoveku. In Slovenská numizmatika 
XV. Nitra : Nadácia A. Točíka – Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV – 
Archeologický ústav SAV, 1998, s. 77-88 (77); SLIVKA, Michal. Falšovanie mincí na slovenských 
hradoch. In Slovenská numizmatika XII. Nitra : Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom 
kolégiu SAV pre historické vedy, 1992, s. 53-66 (54).

 115 HANULIAK, Václav – HUNKA, Ján. Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolene. Archaeologia 
Historica 25, 2000, s. 359-367.

 116 HUNKA, Ján. Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov. Archaeologia Historica 
27, 2002, s. 669-676 (670).
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mince – rakúske a  české. Nové mince boli omnoho kvalitnejšie ako denáre posled-
ných Arpádovcov, preto sa na určitý čas zamedzilo ich falšovaniu. Situácia sa zmeni-
la už za panovania Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437), keď sa najmä v dôsled-
ku husitskej revolúcie (1424 – 1435) opäť prikročilo k falšovanie a znehodnocovanie 
mincí. Vypovedá o tom napr. dekrét z r. 1417, v ktorom kráľ nariadil čo najprísnejšie 
postupovať proti falšovateľom, razičom falošných mincí a  orezávačom peňazí, ktorí 
mali byť upálení. Denáre Žigmunda z rokov 1390 – 1427 a najmä poldenáre (parvy) 
z rokov 1387 – 1427 (ľuďmi nazývané haliere, pankharty, fillere, oboly) sa neraz vy-
rábali ako nekvalitné zmenšené či orezané mince. Výnimočný je tiež falošný pražský 
groš z  medeného „postriebreného“ plechu s  titulatúrou Václava IV., objavený počas 
výskumu vodného hradu v Seredi-Šintave.117 Najhoršia situácia nastala v priebehu voj-
nových udalostí v 15. stor. (husitské výpravy, boje Jána Jiskru a bratríkov v r. 1445 – 
1467, rozpínavosť Osmanskej ríše a dobyvačná politika Mateja Korvína voči Českému 
kráľovstvu a Rakúsku). V Sučanoch pri Martine sa na miestnom hrade vyrábali nie-
kedy v 70. – 80. rokoch 15. storočia falošné poľské denáre.118 Najviac dokladov o falšo-
vaní v rokoch 1447 – 1474 (okolo 1 500 ks predmetov) priniesol výskum pri farskom 
kostole v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare. V areáli stredovekého hrádku tu našli 
(na vrchu Havránok) tiež poklad 20 mincí.119 Zo severo- a východoslovenských hra-
dov pochádzajú desiatky falošných uhorských mincí, z ktorých časť dokumentoval J. 
Hunka (za informáciu mu ďakujem). Ide o napodobeniny štvrťdenárov (kvartingov) 
a  denárov Žigmunda, Albrechta, Vladislava I., Ladislava V., Mateja Korvína. Popri 
minciach sa objavili pozostatky mincovej činnosti – obdĺžnikové, okrúhle plechy – 
kotúčiky a  nepodarky mincí. Množstvo nálezov falošných uhorských mincí z  polo-
vice až tretej štvrtiny 15. stor. je z  viacerých severo- a  východoslovenských hradov, 
napr. Brekov, Hanigovce, Kamenica, Lietava, Lipovce, Plaveč, Turňa, Solivar – Zboj-
nícky hrad. Nechýbajú ani nálezy z otvorených sídlisk mimo areálu hradov (napr. hu-
sitské groše z pokladu v Senici), ďalej z priestoru cirkevných stavieb, kláštorných kom-
plexov a pod., napr. Turie (okr. Žilina), Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – Kated-
rála sv. Martina, resp. Letanovce – Kláštorisko a i. (za informácie vďačím J. Hunko-

 117 HUNKA, Ján. Ref. 6, s. 672.
 118 HLINKA, Jozef – KRASKOVSKÁ, Ľudmila – NOVÁK, Jozef. Nálezy stredovekých a novovekých 

mincí na Slovensku II. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968, s. 75, č. 137; 
SLIVKA, Michal. Ref. 4, s. 55 a 56.

 119 HLINKA, Jozef – HOŠŠO, Jozef. Historickoarcheologický výskum peňazokazeckej dielne 
v Liptovskej Mare. In Zborník SNM LXXIV. História 20, 1980, s. 237-259 (najmä 250-258); 
KOLNÍKOVÁ, Eva – HUNKA, Ján. Nálezy mincí na Slovensku IV. Nitra : Archeologický ústav 
SAV – Komisia pre numizmatiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy – Nadácia na 
výskum dejín peňazí na Slovensku, 1994, s. 134, č. 329.
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vi). Väčšina z nich, žiaľbohu, pochádza najčastejšie z nelegálnej činnosti vykrádačov 
kultúrneho dedičstva, vlastniacich detektory kovov. Nálezy spadajú do obdobia konca 
bratríckej vlády na Liptove, Spiši, Šariši, t. j. do 60. – 70. rokov 15. stor. Toto rentabilné 
„remeslo“ sa uskutočňovalo na miestach so zaručeným maximálnym utajením. Dote-
rajšie archeologické zistenia ukazujú hlavne na vyššie spomenuté hrady a iné zvyšky 
feudálnych sídiel, avšak najnovšie nálezy získané za posledné desaťročie zo Spiša a Ge-
mera indikujú intenzívne využívanie podzemných priestorov – jaskýň. 

Jaskynné doklady peňazokazeckej činnosti na sklonku stredoveku
Na prvú falzifikátorskú dielňu v  areáli slovenskej jaskyne sa prišlo v  r. 1954 

v Chvalovskej jaskyni pri obci Chvalová na Gemeri, kde sa v jednej z jej častí (dnes po-
menovanej Mincovňa) imitovali denáre Mateja Korvína (1458 – 1490).120 Ďalšia neofi-
ciálna „mincovňa“ sa zistila až po vyše 43 rokoch. V rokoch 1997 a 2000 sa prikročilo 
k výskumu jaskyne Suchá diera pri Spišskej Teplici (okr. Poprad), kde sa systematicky 
preskúmal celý priestor amatérskymi výkopmi poškodzovanej peňazokazeckej diel-

 120 BÁRTA, Juraj. Chvalovská jaskyňa a pilinské jaskynné pohrebiská v Juhoslovenskom krase. In 
Slovenská archeológia III, 1955, s. 110-121; BÁRTA, Juraj. Praveké pohrebište a peňazokazecká 
dielňa vo Chvalovskej jaskyni. In Archeologické rozhledy 8, 1956, s. 351, 352 a 361-365; 
HLINKA, Jozef – KRASKOVSKÁ, Ľudmila – NOVÁK, Jozef. Ref. 8, s. 78, č. 148.

Chvalovská jaskyňa – portál „Mincovne“. Foto: I. Balciar
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ne.121 Odvtedy sa naša pozornosť sústredila na vyhľadávanie stôp osídlenia a záchranu 
nálezov z poškodzovaných jaskynných sídlisk prevažne na Spiši. Práve preto sa v tej-
to oblasti možno stretnúť s najintenzívnejšími dokladmi falšovania mincí na sklonku 
stredoveku. Ojedinelé stopy tejto činnosti sa vzápätí objavili v Kláštornej jaskyni pri 
Letanovciach (okr. Spišská Nová Ves),122 výrazné pamiatky tohto charakteru v Jasky-
ni pri Zlatej diere v rovnakom katastri, následne pri Poráči (okr. Spišská Nová Ves) 
– v susediacich jaskyniach Šarkanova diera a Chyža, nato v Slovinkách (okr. Spišská 
Nová Ves) – Matejovej diere a v rokoch 2010 – 2011 v Okne (tiež Krompľa) pri Betla-
novciach (okr. Spišská Nová Ves).

V Letanovciach – Jaskyni pri Zlatej diere sa v priebehu rokov 2004 – 2005 našiel 
súbor napodobenín denárov komtúra Rádu nemeckých rytierov Mikuláša Redwitza, 
parvy Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437), množstvo okrúhlych kotúčikov, 
štvorcových polotovarov na mince a tiež cizélií (v tvare pásov, trojuholníkových od-
strižkov), ďalej zlomok hlinenej nádoby, kovovej ozdoby a  viaceré fragmenty želez-

 121 SOJÁK, Marián – HUNKA, Ján. Paleolitické sídlisko a neskorostredoveká peňazokazecká dielňa 
v jaskyni Suchá diera v Spišskej Teplici. In Slovenská archeológia 51, č.2, 2003, s. 341-365.

 122 SOJÁK, Marián – HUNKA, Ján. Prekvapujúci objav z Kláštornej jaskyne. In Spravodaj 
Slovenskej speleologickej spoločnosti 4, 2001, s. 25-27; SOJÁK, Marián. Ref. 3, s. 63 a 97, obr. 
63 : 1. S peňazokazeckou činnosťou súvisia dva ojedinelé medené plechy s negatívmi kotúčikov 
(vyseknutých priebojníkom) veľkosti denárov z konca 15. stor. Okrem toho sa v jaskyni zachránil 
menší depot mincí z konca 15. až 16. stor.

Chvalovská jaskyňa – ukážka nálezov z peňazokazeckej dielne. Foto: M. Soják
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Letanovce – Jaskyňa pri Zlatej diere. Interiér peňazokazeckej dielne s kamenným „pracovným stolom“. 
Foto: M. Soják

Letanovce – Jaskyňa pri Zlatej diere. Výber falošných denárov Mikuláša Redwitza a „postriebrené“ 
kotúčiky. Foto: M. Soják
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Slovinky – Matejova diera. Profil s kultúrnou vrstvou z 15. stor. Foto: M. Soják

Slovinky – Matejova diera. Súbor nálezov z peňazokazeckej dielne skúmanej v rokoch 2008 – 2011. 
Foto: M. Soják
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ných predmetov.123 Súdobou bola dielňa v Slovinkách – v jaskyni Matejova diera. Fa-
lošné parvy Žigmunda Luxemburského svedčia o  fungovaní činnosti falzifikátorov 
v rokoch 1387 – 1427 a možno trocha neskôr. Podobne ako v prípade predchádzajúcej 
jaskyne, aj v tejto sa objavil jediný originál parvu, ktorý mohol poslúžiť ako surovi-
na na slabé postriebrenie povrchu kotúčikov. Malý priemer poldenárov je v protiklade 
s predpísanými vzorovými exemplármi. Jeden z falošných parvov sa našiel aj v prvej 
z doložených peňazokazeckých dielní na Spiši – v jaskyni Suchá diera pri Spišskej Tep-
lici, kde sa vyskytol v dielni z trocha mladšieho obdobia (pozri nižšie). 

V rovnakom období vyvíjala činnosť skupina falšovateľov v oboch susediacich jas-
kyniach pri Poráči – v Šarkanovej diere a Chyži.124 V prvej sa pri výskumoch v rokoch 
2005 a 2007 našiel jediný exemplár medeného kotúčika, avšak v druhej sa získali nie-
len polotovary (kotúčiky) so sprievodnou keramikou, ale aj falošné parvy Žigmunda 
Luxemburského a  slabo čitateľná  strieborná sviatostka. Situácia vo falšovaní mincí 
sa ešte výraznejšie zhoršila po r. 1437, keď nastal mocenský boj o získanie vlády nad 

 123 SOJÁK, Marián – SUCHÝ, Anton. Ukončenie výskumu v Letanovciach. In AVANS 2005. Nitra : 
Archeologický ústav SAV, 2007, s. 184-185; HUNKA, Ján – SOJÁK, Marián. Zaujímavé námety na 
minciach typu Redwitz v kontexte nových objavov. In Numizmatika 22, 2008, s. 27-31.

 124 SOJÁK, Marián. Ref. 3, obr. 63 : 2.

Poráč – jaskyne Šarkanova diera a Chyža. Portály jaskýň Šarkanova diera (vpravo) a Chyža.  
Foto: M. Soják
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Uhorskom (striedanie vládcov z  rodu Habsburgovcov, Jagelovcov, domácich preten-
dentov – Ján Jiskra, Ján Huňady). Vyvolalo to sústavnú politickú krízu, čoho prejavom 
je výskyt nekvalitných mincí v slovenských nálezoch, zhotovených z billonu (s väčšou 
prímesou medi v striebre), resp. iba z medi. Do r. 1467 obiehala na Slovensku pestrá 
zmes nekvalitných drobných mincí. Na činnosť falšovateľov v letanovskej Kláštornej 
jaskyni upozorňujú dva medené plechy – odstrižky s negatívmi okrúhlych kotúčikov 
mincí, podľa zachovaných negatívov najskôr veľkosti denárov. Je zaujímavé, že ojedi-
nelý falošný exemplár stredovekej mince pochádza aj priamo z areálu blízkeho kar-

Poráč – jaskyne Šarkanova diera a Chyža. Medené kotúčiky so zvyškom „postriebrenia“. Foto: M. Soják

Letanovce – Kláštorná jaskyňa. Priestranná sála peňazokazeckej dielne. Foto: F. Miháľ.
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tuziánskeho kláštora na Kláštorisku.125 Kumulácia falzifikátorských dielní z chotára 
Letanoviec prekvapuje a nemusí byť z okolitého jaskynného prostredia jediná. V tej-
to súvislosti sú pozoruhodné zmienky B. Hajtsa z letanovskej Ružovej jaskyne, ktorú 
spojil s činnosťou stredovekých alchymistov, čo okrem črepov údajne dokladajú aj hli-
nené lieviky a rúrky spolu s pyritovými a markazitovými rudami, z ktorých mali al-
chymisti vytaviť zlato.126 Nálezy črepov (15. – 18. stor.) z neveľkých výskumov M. Sliv-
ku s D. Čaplovičom a neskôr M. Sojáka dokladajú, že v spomenutej jaskyni je potrebný 
revízny archeologický výskum. V Spišskej Teplici, v jaskyni Suchá diera sa v r. 2000 
zachránili početné nálezy patriace do okruhu falzifikátorskej činnosti. Svedectvom je 
preskúmané ohnisko, črepy z nádob, železné zlomky, olovené zliatky (na „postriebro-
vanie“ povrchu mincí), medené polotovary a odstrižky rozličných foriem, kotúčiky, 
4 originálne denáre Mateja Korvína (1458 – 1490) z rokov 1458 – 1460, 1462 a 1467, 

 125 KOLNÍKOVÁ, Eva – HUNKA, Ján. Ref. 9, s. 138, č. 348.; HUNKA, Ján. Neobvyklý denár 
Ľudovíta Veľkého z Letanoviec-Kláštoriska. In Numizmatika 15, 1997, s. 23-26. Ide o uhorský 
denár Ľudovíta Veľkého (1342 – 1382) z 80. – 90. rokov 14. stor. (prerazba staršej mince).

 126 SOJÁK, Marián. Ref. 3, s. 100 (tu aj odkazy na ďalšiu literatúru).

Letanovce – Kláštorná jaskyňa. Medené odstrižky s negatívmi kotúčikov. Foto: M. Soják.
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a predovšetkým nedokonalo vyhotovené medené falzifikáty mincí. Na rozdiel od všet-
kých ostatných jaskynných nálezísk sa v  tejto jaskyni produkovali okrúhle kotúči-
ky jednoduchým strihaním štvorcových polotovarov, nie vysekávaním priebojníkom. 
Možno predpokladať, že v Suchej diere falšovali mince skupiny bratríkov, ktorí kon-
com 50. a v priebehu 60. rokov 15. stor. vyčíňali aj na Spiši. Razili si vlastné falošné 
mince s nízkym podielom striebra, alebo dokonca so slabou vrstvičkou olova či cínu, 
aby získali finančné prostriedky na vedenie vojny proti spišským mestám, kráľovskej 
armáde a  miestnym feudálom. Svedectvom dielne v  Betlanovciach – jaskyni Okno 
(Krompľa) sú najmä početné medené plechy s negatívmi falošných mincí, z ktorých 
väčšie exempláre odhadzovali falšovatelia k stene jaskyne blízko vchodu, ale predo-
všetkým kotúčiky mincí a samotné falošné exempláre medených mincí koncentrujú-
ce sa v okolí doloženého ohniska so zlomkami keramiky. Ich analýza ukázala, že sa 
tu napodobňovali kvartingy Žigmunda Luxemburského. Na averze je zreteľný zvyšok 
dvojitého kríža, po stranách má byť skratka mincovej značky (na medených falzifiká-

Spišská Teplica – jaskyňa Suchá diera. Ukážka nálezov mincí Mateja Korvína z peňazokazeckej dielne, 
preskúmanej v r. 2000. Foto: M. Soják
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toch nečitateľná). Na reverze vidno kráľovskú korunu. Činnosť falzifikátorov možno 
ohraničiť rokmi 1430 – 1437. Odhadzované nepotrebné masívnejšie kusy plechov na-
značujú, že potrebnej suroviny museli mať peňazokazci nadostač.127

Už skôr zistené doklady peňazokazeckej činnosti v  Chvalovskej jaskyni pri Ri-
mavskej Sobote, ako aj mnohé ďalšie ojedinelé nálezy z iných východoslovenských jas-
kýň, upozorňujú na potrebu systematického interdisciplinárneho výskumu speleo- 
archeologických lokalít na Slovensku. Horeuvedený prehľad peňazokazeckej činnos-
ti v spišských jaskyniach bol potrebný z hľadiska uvedomenia si dôležitého postave-
nia Spiša v bádaní uvedenej problematiky. Početnosť peňazokazeckých dielní zo Spiša 
neindikuje vykonávanie tejto činnosti intenzívnejšie práve v tejto oblasti, ale je nepo-
chybne svedectvom zosilneného bádateľského záujmu o  speleoarcheológiu v  uvede-

 127 SOJÁK, Marián. Výpoveď archeologických prameňov v obci a jej okolí. In CHALUPECKÝ, Ivan 
(ed.). Dejiny Betlanoviec. Levoča : MTM, 2010, s. 17-40.

Betlanovce – jaskyňa Okno. Ukážka nálezov z dielne. Foto: M. Soják
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nom regióne.128 Svedectvom sú najnovšie doklady peňazokazeckej činnosti zo Špa-
ňopoľskej jaskyni v chotári obce Španie Pole v Drienčanskom krase na Gemeri.129 Po-
pri polotovaroch mincí (kotúčikoch), rozličných medených plieškoch a falzifikátoch 
mincí Žigmunda Luxemburského (kvarting a parvy), Albrechta (1437 – 1439, medený 
denár) i Mateja Korvína (1458 – 1490, postriebrené medené denáre) sa tu po prvýkrát 

na území Slovenska našlo (dlhým používaním i koróziou značne poškodené) železné 
razidlo na neznámy typ mincí, podľa veľkosti raziacej plochy (s nečitateľným pôvod-
ným námetom mince) nepochybne v nominálnej hodnote denárov (dve razidlá na fa-
lošné mince z múzea na hrade Krásna Hôrka z 15. stor. a z r. 1531 nemajú dochované

 128 SOJÁK, Marián. Ref. 3 (2007), s. 64-65.
 129 SOJÁK, Marián. Ref. 3 (2012), obr. 7 : 1, 2.

Betlanovce – jaskyňa Okno. Kresba originálu kvartingu Žigmunda Luxemburského z rokov 1430 – 1437. 
Kresba: M. Soják

Španie Pole – Špaňopoľská jaskyňa. Falošný denár Mateja Korvína. Foto: M. Soják



50

 

nálezové okolnosti). Hodno poznamenať, že toto nedovolené „remeslo“ sa na území 
Gemera realizovalo pravdepodobne aj na hrade Hajnáčka.130 Vzhľadom k tejto skutoč-
nosti možno v juhoslovenskom regióne do budúcna rátať s nepochybne početnejšími 
numizmatickými nálezmi tohto charakteru, vrátane nálezov z jaskýň. 

Nálezy zo Spiša a Gemera, ako aj z niektorých ďalších východoslovenských loka-
lít (Háj – Kamenná tvár; Turňa – Žihľavová jaskyňa, okr. Košice-okolie) naznačujú, 
že jaskynným náleziskám je potrebné venovať z pohľadu speleoarcheológie i zistených 

 130 SLIVKA, Michal. Ref. 4, s. 56 (tu uvedená ďalšia literatúra).

Španie Pole – Špaňopoľská jaskyňa. Železné razidlo na falošné mince. 1 – pred konzerváciou; 2 – po 
konzervácii; 3 – röntgenový snímok. Foto: M. Soják (1, 2) a archív AÚ SAV (3).

1 2 3

Háj – Kamenná tvár. 1 – strieborný odstrižok; 2, 3 – kotúčiky zo striebristého kovu na razbu falošných 
grošov v 16. – 17. stor.(?). Foto: M. Soják
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dokladov naznačenej nelegálnej činnosti falšovateľov mincí komplexnejšiu pozor-
nosť.131 Na rozdiel od falšovania mincí v prostredí hradov (vykonávaného pod „pat-
ronátom“ príslušníkov drobnej šľachty, ale aj mocnejších magnátov) využívali peňa-
zokazci pravdepodobne z nižších sociálnych vrstiev na svoju činnosť dômyselne utaje-
né a od okolitého sveta izolované jaskyne. Podobné tendencie vznikali aj počas obdo-
bia renesancie132 a baroka (keď sa falšovalo z dôvodov nelegálneho získania financií)133 
a v 19. stor. (falšovalo sa kvôli zdrojom príjmov a z vlasteneckých pohnútok).

 131 SOJÁK, Marián – TERRAY, Miroslav. Osídlenie Žihľavovej jaskyne. Spravodaj Slovenskej 
speleologickej spoločnosti 4, 2003, s. 41-42; TERRAY, Miroslav – SOJÁK, Marián – HUNKA, 
Ján. Nové objavy v Kamennej tvári. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 4, 2003, 
s. 38-40; HUNKA, Ján – SOJÁK, Marián. Falšovanie mincí v Turni – Žihľavovej jaskyni. 
Zberateľ, roč XI., č. 5, 2004, s. 12-13.

 132 Pre poznanie činnosti falšovateľov mincí na Slovensku v 16. stor. je najvýznamnejším prameňom 
výpoveď východoslovenského falšovateľa – rezbára Mikuláša z r. 1551. Súvisí s dielňou na hrade 
Jasenov, ale z jeho výpovede je známe, že sa falšovalo aj na ďalších miestnych hradoch – Čičava 
a Lipovec. Nepriamo sa tu spomína aj falšovanie v priestoroch horských priepastí, t. j. jaskýň. 
Falošné mince sa podľa písomných prameňov vtedy razili aj na hrade Trebišov, Muráň a azda aj 
Krásna Hôrka. SLIVKA, Michal. Ref. 4, s. 59-62.

 133 Zaujímavé sú písomné zmienky zo Spiša. ŽIFČÁK, František. Opatrenia Spišskej stolice 
voči falšovateľom mincí v 16. – 18. storočí. In CHALUPECKÝ, Ivan (ed.). Z minulosti Spiša, 
roč. XVIII, 2010, s. 25-37.
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Summary

Medieval and modern-time Counterfeit coins From eastern Slovakia 
(brief overview of the state of research from the Past decade) 
Marián Soják

In the Middle as well as Modern Ages people counterfeited not only written doc-
uments, seals or relics, but particularly coins. Thanks to extended spelaeo-archaeo-
logical works in Eastern Slovakia, and particularly in the caves of the Spiš and Ge-
mer regions, much evidence of money counterfeiters’ activities have been found over 
the past ten years. This contribution presents the state of research in this area. Writ-
ten sources indicate that money was counterfeited by “masters of this trade” or “high-
rank swindlers”. After being revealed, even in medieval times, they had to face the 
most severe punishment of property seizure or even capital punishment. The best ev-
idence of counterfeiting activities has been found at castle areas and particularly in 
hidden caves. The first counterfeiting workshop in Slovakia was found in 1954 in Chv-
alovská cave near the village of Chvalová. Denarii of Matthias Corvinus (1458 – 1490) 
were forged there. Another unofficial “mint” was found 43 years later, in the village of 
Spišská Teplica (Suchá diera cave). Sporadic traces of this activity were uncovered in 
the village of Letanovce (Kláštorná cave), while significant evidence was found in the 
Jaskyňa pri Zlatej diere cave (Letanovce), as well as near the village of Poráč (Šarkano-
va diera and Chyža caves), the village of Slovinky (Matejova diera cave) and the latest 
finds are from a cave (Okno/Krompľa) near the village Betlanovce.

In Jaskyňa pri Zlatej diere cave a set of imitated denarii of a Count of the Order 
of the German Knights Mikuláš Redwitz was found, as well as parvi of Sigismund of 
Luxembourg (1387 – 1437), many discs, square semi-products for coins, metal shav-
ings, and fragments of pottery, of a metal ornament and of iron articles. A contempo-
rary workshop also operated in Matejova diera cave, where parvi of Sigismund of Lux-
embourg from 1387 – 1427 were forged. The only original parvus could have served 
as the raw material for silver-plating many discs. A forged parvus was also found in 
Suchá diera cave. At the same time, another group of counterfeiters worked in two 
caves near the Poráč village (Šarkanova diera and Chyža caves). In the Šarkanova di-
era cave a copper disc was found, while in the Chyža cave many objects were uncov-
ered, such as discs, pottery fragments, counterfeit parvi of Sigismund of Luxembourg 
and a silver Eucharist (a medal with religious themes). The presence of money coun-
terfeiters in Kláštorná cave has been proven by two pieces of copper plates with neg-
ative designs of coin discs. By a fireplace in Suchá diera cave researchers found pot-
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tery fragments, metal pieces, lead bars (to silver-plate coins), copper semi-products, 
cuttings and discs, four genuine denarii of Matthias Corvinus from 1458 – 1460, 1462 
and 1467, as well as flawed copper counterfeit coins. It is assumed that groups of the 
Brethren movement forged coins there as they operated in the Spiš region at the end 
of the 1450s and in the 1460s. They struck their own coins, with a low content of sil-
ver or a thin coating of lead or tin, in order to gather funds for wars against the towns 
of the Spiš region, royal army and local feudal lords. The existence of a workshop near 
the village of Betlanovce (in Okno/Krompľa cave) is confirmed by copper plates with 
negative designs of forged coins, coin discs and counterfeit copper coins found around 
the fireplace with pottery. The quartings of Sigismund of Luxembourg from 1430 – 
1437 used to be imitated there. Recent proof of money counterfeiting activities comes 
from the village of Španie Pole (Špaňopoľská cave). Along with forged coins a first 
iron die in Slovakia has been found there, used for the production of an unknown 
coin type with the nominal value of denarii, judging by the size of the striking surface 
(with an indistinct original coin design). 

Finds from the Spiš and Gemer regions and from some other sites in Eastern Slo-
vakia (Háj – Kamenná tvár cave; Turňa – Žihľavová cave) indicate that cave localities 
require more detailed spelaeo-archaeological research, also in terms of the identified 
evidence of illegal coin counterfeiters’ activities. 
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Banské výplatné znaky v banskoštiavnickom banskom revíri
Ivan Trenčan

V 16. až 18. storočí sa okrem oficiálne platného obeživa na výplatu miezd pre ban-
ských robotníkov používali aj náhradné peniaze, ktoré podľa numizmatickej termi-
nológie nazývame banskými výplatnými znakmi. Zámenná hodnota znakov bola re-
alizovateľná na presne vymedzenom území, a  to v  rozsahu podnikateľskej činnosti 
štátneho alebo súkromného banského podniku, resp. závodu či samostatného banské-
ho podnikateľa. Znaky boli vyrábané z kovu (meď, mosadz, olovo a neskoršie železo), 
papiera – kartónu alebo z dreva.

V mojom príspevku by som sa chcel stručne zaoberať niektorými banskými vý-
platnými znakmi používanými v  banskoštiavnickom banskom revíri, avšak nie vo 
všeobecnosti, ale s prihliadnutím na širšie súvislosti ich zaradenia v publikácii Ber-
gwerksmünzen Ungarn und Siebenbürgen (1548 – 1947).134 Niektorým čitateľom to bu-
de pripomínať rozšírenú recenziu tohto knižného diela (ďalej len Katalógu), v rámci 
ktorej ešte upozorním aj na spätosť medených poltúr typu SC z obdobia rokov 1695 
– 1703 s  danou problematikou. Zároveň priblížim neznáme banské výplatné znaky 
banskoštiavnického waldbürgera Ulricha Reuttera a banského podnikateľa, neskoršie 
hlavného komorského grófa Jána Andreja Joanelliho. 

Problematika banských výplatných znakov nebola v odbornej numizmatickej li-
teratúre ani do dnešnej doby uspokojivo spracovaná. Ešte stále chýba jednotná od-
borná terminológia pre definovanie, pomenovanie či  triedenie týchto peňažno-his-
torických pamiatok sui generis. Hneď v úvode je preto potrebné objasniť si niektoré 
pojmy. V nemeckej numizmatickej literatúre sa tento druh náhradných platidiel na-
zýva Zeichnen, prípadne Berkwerksmünzen, v maďarských príručkách a článkoch sa 
bežne hovorí o banských peniazoch – bányapénzek, alebo sú bližšie charakterizované 
s prívlastkom magyar bányapénzek. Jiři Schenk a iní českí autori ich zasa označujú vý-
razom známky. V slovenskom prostredí sa prevažne používa názov znak – znaky. Za-
viedol ho renomovaný historik a banskoštiavnický archivár Jozef Gindl.135 Vychádzal 
pritom z analýzy dobových úradných i neoficiálnych písomností, kde sa hojne vysky-
toval  práve výraz zeichnen, ktorého prekladom je práve označenie znak. Vo svojom 
príspevku budem preto používať tento termín. Aj keď funkciou banských výplatných 
znakov bolo nahradenie obeživa, v archiváliach sa nikdy nespomínali ako peniaze, ale 

 134 SZEMÁN, Attila – KISS,  Gábor. Bergwerksműnzen Ungarn und Siebenbűrgen (1548 – 1947). 
Gődőllő : Sztárstúdió Bt. Gődőllő, 2008, s. 504.

 135 GINDL, Jozef. Banícke znaky z 16. storočia. In Numismatické listy č.5, 1959, s. 144-150. 
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ako zeichnen (znaky), rottes geldt („červené peniaze“) alebo ako tantes (= drobná ale-
bo neplatná minca). 

Podľa môjho názoru nie je vhodné používať v  spojitosti s  výplatnými znakmi 
prívlastok uhorský (magyar), nakoľko výplatné znaky neboli zákonným obeživom 
a ani Uhorsko v tom čase nebolo samostatným štátom. Pri lokalizovaní ich používa-
nia je výstižnejšie označenie na území Uhorska alebo na území dnešného Slovenska, 
prípadne so spresnením, ako napr. v banskoštiavnickom banskom revíri, resp. na kon-
krétnej lokalite – trebárs v Banskej Belej apod.

Súčasťou úvodu do tejto problematiky by malo byť aj ozrejmenie dôvodov, pre kto-
ré boli banské výplatné znaky zavedené, rovnako ako charakteristika  spôsobov ich 
používania. Práve odtiaľ pramenia ich charakteristické vlastnosti, ktorými sa odlišujú 
od iných náhradných platidiel, ako aj od banských žetónov a rôznych účelových ban-
ských znakov.

Banský erár a ťažiari okrem podnikania často museli rátať do svojej réžie aj záso-
bovanie svojich robotníkov, hlavne potravinami, nápojmi ako pivo, víno či liehoviny, 
ale aj iným spotrebným tovarom. Viedla ich k tomu okolnosť, že v komunikačne ťažko 
prístupných oblastiach boli banskí robotníci viac-menej odkázaní uspokojiť sa so zá-
sobovaním a poskytovaním životných potrieb, ktoré im ponúkol banský podnikateľ.

Zásobovanie robotníkov banských závodov potravinami patrilo k výhodám ťažia-
rov, lebo podľa článku XVI., §2 Maximilianového banského poriadku ako zálohu na 
mzdu mohli dodávať haviarom stravu alebo nápoj (Kostgeldt).

Termíny výplat podľa Maximiliánoveho banského poriadku (artikul XIV. §1) boli 
stanovené sedemkrát (!) do roka, a to na fašiangy alebo „masopust,“ Veľkú noc, Sväté-
ho Ducha (všetky tri sviatky boli tzv. pohyblivé a pripadali každý rok na iný dátum – 
pozn. IT), Svätého Jakuba (25. júla), Narodenie Panny Márie (8. septembra), Všechsvä-
tých (1. novembra) a Vianoce. Pre každého robotníka sa mala viesť evidencia, v ktorej 
sa zaznamenávalo jeho meno a priezvisko, koľko týždňov alebo šícht odrobil, množ-
stvo spotrebovaného loja, prachu, náradia, šmitkestu (kováčskych nákladov) a všetky 
iné náklady. Účtovnú knihu musel viesť každý ťažiar alebo ním poverený pisár na kaž-
dom handli a na konci vyúčtovacieho obdobia sa spravila celková bilancia a doklady 
museli byť po určitú dobu uchovávané. 

Podľa Maximiliánovho banského poriadku (artikul XV. §1) každý robotník mal 
odpracovať v bani polšiestej šichty (pozn. IT – jedna šichta osem hodín, t. j. 44 hod. 
týždenne). Ak robotník pracoval na výkon (geding), mohlo sa mu povoliť odpracovať 
aj viacej šícht.136

 136 RATKOŠ, Peter. Príspevok k dejinám banského práva a baníctva na Slovensku. Bratislava: SAV, 
1951, s. 174. 
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Jedným z dôvodov zavedenia výplatných znakov v baníctve bola tá skutočnosť, že 
evidencia pracovných zmien a miezd pomocou „rováša“ (Ravisch, Rabisch, Span) sa 
stala pri poskytovaní záloh na mzdu veľmi komplikovaná. Počet zárezov na rováši po-
tom dokladoval nielen počet odpracovaných zmien, ale zároveň z  toho vyplývajúcu 
výšku peňažných nárokov, ktoré mali banskí robotníci voči svojmu zamestnávateľo-
vi. Po zavedení naturálnych preddavkov na mzdu bolo praktické používanie rovášov 
takmer nemožné. Minimálna znalosť písma a účtovnej agendy, ako i  skutočnosť, že 
robotníci písomným záznamom neverili, spôsobovalo, že účtovnú agendu bolo možné 
len ťažko uplatniť. Preto sa zdalo východiskom zo situácie zavedenie výplatných zna-
kov, ktoré sa vyplácali podľa počtu odpracovaných zmien a z toho vyplývajúcej mzdy 
a oprávňovali banského robotníka zakúpiť si v potravinárskom sklade svojho zamest-
návateľa, prípadne v inom presne určenom sklade potraviny a iný tovar do výšky, kto-
rá bola úmerná hodnote znakov. V prípade, že banský robotník nepoužil všetky zna-
ky, bol zamestnávateľ povinný vymeniť ich za platné obeživo.

Banské podniky často stáli pred problémom, ako vyplácať svojim zamestnancom 
mzdy, pretože erár mincovú produkciu oddisponoval inde. Mincovňa tvrdila, že má 
síce dostatok striebra aj na razbu nižších nominálov, ale na základe príkazov z Viedne 
je nútená vyrábať prevažne toliare a ich diely. V neposlednom rade bol preto dôvodom 
na vydávanie banských výplatných znakov aj nedostatok platných drobných mincí, 
nižších nominálov. 

Obsah, štruktúra a základná charakteristika Katalógu
V  prípade knihy Bergwerksmünzen máme dočinenie s  dlho očakávanou publi-

káciou, nakoľko o prvý komplexnejší súpis banských (výplatných) znakov z územia 
Uhorska, ako aj o ich zatriedenie, sa postaral maďarský numizmatik Ödön Gohl eš-
te v roku 1920.137 Je viac ako chvályhodné, že temer po 90 rokoch sa autorský tandem 
Attila Szemán a Gábor Kiss odhodlal na základe nových poznatkov a bádania sloven-
ských i maďarských numizmatikov vydať utriedený súpis týchto numizmatických pa-
miatok. Ak čo i len zbežne poučený záujemca začne v Katalógu hľadať zastúpenie ban-
ských výplatných znakov napr. z územia dnešného Slovenska, rýchlo zistí, že autori si 
síce dali úlohu zhromaždiť a podľa určitého systému zatriediť tento druh náhradných 
peňazí s obmedzeným obehom, avšak vonkoncom nedospeli k jej uspokojivému rie-
šeniu. Zahrnuli totiž doň aj iné banské numizmatické pamiatky ako žetóny a účelové 
znaky, čo spôsobila absencia ich jasnej definície a jednoznačných kritérií pri vybudo-
vaní systému a stavby Katalógu. 

 137 GOHL, Ödön. A magyar bányapénzek. In Numizmatikai közlöny XVIII – XIX. Budapest : 
A magyar numizmatikai társulat, 1920, s. 1-33. 
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Pod katalógové číslo 1.04.01.04 až 1.04.01.12 zahrnuli napr. znaky alebo žetóny, 
ktoré na rube majú vytlačené rímske číslice IIII, VI, VII, VIIII, X a XII. Takéto číselné 
označenie nezodpovedá žiadnej peňažnej sústave, preto je veľmi pochybné bez zodpo-
vedného vysvetlenia zatrieďovať ich k banským výplatným znakom. Predpokladám, 
že sa jedná o nejaké účelové znaky – evidenčné, počítacie žetóny a pod. (Obr. 1)

Podobne pod katalógovým číslom 1.05.01 až 1.05.06 sú zatriedené účelové znaky 
a rôzne žetóny mesta Banská Bystrica, ako ich identifikoval Marián Bovan.138 Ani tie-
to numizmatické pamiatky teda nemôžeme prideľovať k banským výplatným znakom 
(Obr. 2) 

Za nie práve najšťastnejšie a dosť diskutabilné riešenie považujem tiež zaradenie 
rôznych banských numizmatických pamiatok z  príliš dlhého obdobia rokov 1548 – 
1947 do jedného katalógu s rovnakým číslovaním. 

Zatrieďovanie banských znakov 
Autori Katalógu konštatujú, že pri zatrieďovaní banských znakov boli konfronto-

vaní s  novými a  nezvyklými problémami. Bežné triediace kritériá numizmatického 
materiálu v novoveku – emitent: panovník, štát alebo mincovný pán, miesto razby vy-

 138 BOVAN, Marián – MÁCELOVÁ, MARTA – UŠIAK, P. Nálezový súbor mincí a žetónov 
z mestského hradu v Banskej Bystrici. Numizmatika 17, 2000, Supplementum, s. 110. Porovnaj 
tiež BOVAN, Marián. Banskobystrický mestský výplatný znak z r. 1597. In Katalóg 50. jubilejnej 
aukcie pobočky SNS v B. Bystrici, 22. 9. 2002.
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jadrené mincovou značkou alebo značkou mincmajstra, letopočet, mincové nominá-
ly, typové prvky (legenda, mincový obraz a ostatné značky a charakteristické prvky) 
– mohli použiť buď iba čiastočne, alebo niekedy v prenesenom zmysle, prípadne vôbec 
nie. Za rozhodujúce kritérium si zvolili presné údaje týkajúce sa banských podnikov, 
príp. miesta banského a hutníckeho hospodárstva, v ktorých sa používali banské vý-
platné znaky. Rozlišovanie medzi miestom používania a miestom produkcie znakov je 
potrebné, pretože niektoré podniky svoje „domáce peniaze“, znaky si nechali vyrábať 
v oficiálnych mincovniach, napr. Kremnica, Košice a Nagybánya a iné svoje znaky vy-
rábali v sídle podniku alebo závodu, zvyčajne v banskej kováčskej dielni.

Pre praktické používanie Katalógu má hlavný význam počet úrovní triedenia ur-
čitého znaku. Autori sa držali zásady, že čím menej úrovní triedenia znakov je pou-
žitých, tým prehľadnejšie bude ich číslovanie. Zvolili si preto štvorstupňový systém.

Za najdôležitejšie kritérium triedenia pre katalogizáciu banských znakov si vy-
brali jednotlivé oblasti a regióny, v ktorých boli situované banské a hutnícke závody. 

Pri teritoriálnom rozdelení rešpektovali adminitratívno-správne hranice ban-
ských komôr. Delenie do historických banských oblastí prináša so sebou prirodze-
ne nielen priestorové, ale aj časové ohraničenie. Katalóg totiž obsahuje banské znaky, 
ktoré sa používali nielen v Uhorsku a v Sedmohradsku, ale aj tie, ktoré po rozpade Ra-
kúsko-Uhorska slúžili svojmu účelu iba v Maďarsku. 

Miesta výskytu banského a  hutníckeho hospodárstva sa lokalizujú v  Katalógu 
v dvoch stupňoch. Prvé číslo udáva historickú banskú oblasť a druhé konkrétnejší re-
gión: 

l. Stredoslovenská (dolnouhorská) banská oblasť.
2. Východoslovenská (hornouhorská) banská oblasť.
3. Severovýchodná banská oblasť.
4. Banská oblasť župy Krašovsko-Severinskej.
5. Transdunajská banská oblasť.
6. Banská oblasť Severné stredohorie.
7. Sedmohradsko.

Montánne regióny sú zoradené podľa ich dôležitosti s prihliadnutím na celistvosť 
jednotlivých banských centier. Pri spôsobe písania nemeckých a maďarských názvov 
obcí zostavovatelia použili základnú onomastickú príručku.139 V Katalógu sú str. 497 
– 499 vyhradené pre register banských a  miestnych názvov, ako aj pre názvy miest 
a obcí uvedených v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku. 

 139 HAJDÚ – MOHAROS, József. Magyar Telepűléstár. Budapest : Kárpát-Pannon Kiadó, 2000, 
s. 788. 
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Neidentifikované znaky v danej oblasti majú na druhom mieste číslo 1.00., napr. 
1.00.01. Neznáme znaky, ktoré nevieme priradiť k žiadnemu regiónu, majú na prvom 
a druhom stupni číslo 0.00., napr. 0.00.01. Znaky, ktoré sa používali v banských závo-
doch mimo hlavných banských regiónov, majú na prvom mieste číslo 8., napr. 8.01.01.

Stredoslovenská banská oblasť zahŕňa tieto regióny, v ktorých sa používali banské 
znaky: Banská Štiavnica, Hodruša, Banská Belá, Kremnica, Banská Bystrica (ktorú tu 
však zaradili neodôvodnene), Špania Dolina, Staré Hory, Pukanec, Ľubietová, Hro-
nec, Tisovec. Každý z nich má prvé trojčíslie od 1.01 po 1.11, pričom sa eviduje aj ne-
známy región z tejto oblasti pod č. 1.00.

Podobne z východoslovenskej banskej oblasti autori registrovali sedem regiónov: 
Smolník, Košice, Gelnica, Rolova Huta, Dobšiná, Slovinky, Chyžné, a  to pod č. 2.01 
až 2.07.

Tretí stupeň odkazuje na základné typy znakov, ktoré sú pre lepšie rozpoznáva-
nie detailov zobrazené perokresbou. Ako charakteristické prvky typov sú použité vo 
väčšine prípadov letopočty, nominál znaku vyjadrený číslicou, alebo ich hodnota mô-
že byť deklarovaná prostredníctvom veľkosti (znaky s priemerom 15 – 17 mm mali 
hodnotu denára, priemer 22 – 26 mm prezrádza, že ide o poltúry), mincového obrazu 
a kontramariek. Katalogizácia je urobená v časovej postupnosti, ktorá môže byť iden-
tifikovateľná aj bez letopočtov. Odchýlky sa stávajú typovo určujúce, keď znamenajú 
obsahovo niečo nové alebo podstatne menia mincový obraz znaku.

V štvrtej úrovni triedenia sú zatriedené znaky rovnakého typu, ale s nepodstatný-
mi odlišnosťami razidiel – odlišná interpunkcia, väčšia alebo menšia rozeta či písme-
no, odlišnosti pri okrasnom ukončení písmen, resp. pri prekrížených ratolestiach so 
stuhou alebo bez nej, napr. na medených poltúrach typu SC (Obr. 3).

Pri kremnickom znaku 1.04.01.04, resp. 06,07,09,10,12 štvrtá úroveň znamená ka-
talogizovanie znakov, ktoré sa na reverze líšia rímskymi číslicami IIII, VI, VII, VIIII, 
X, XII. Číselné označenie na reverze znaku podstatne mení jeho význam, preto je na 
zvážení, či tu nejde o základné typy, ktoré by mali byť zatriedené na tretej úrovni. 

Autori konštatujú, že mincový obraz väčšiny známych banských znakov je značne 
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opotrebovaný, ošúchaný a znehodnotený koróziou, čo sťažuje rozpoznávanie detailov 
na fotografiách. Pre obrazovú dokumentáciu banských znakov si preto zvolili pero-
kresby v originálnej veľkosti a  s popisom averzu a  reverzu. Pri mladších numizma-
tických pamiatkach tohto druhu od začiatku 19. storočia to však už nebolo potrebné. 
V tejto súvislosti je potrebné upriamiť pozornosť na zobrazovanie hlavného symbo-
lu baníctva – skrížené kladivko a želiezko. Na perokresbe sa podľa skutočnej predlo-
hy daného znaku zobrazuje pravošikmé želiezko a ľavošikmé kladivko, resp. naopak, 
pričom niekedy rukoväť želiezka je preložená cez rukoväť kladivka alebo naopak. Na 
niektorých perokresbách je však prekríženie rukovätí baníckych kladiviek zobrazené 
v siluete akoby jedného tvaru. Na obrázkoch nie je vidieť prekríženie nástrojov a nie 
sú ohraničené ich kovové a drevené časti. Podľa dobových zobrazení baníckeho sym-
bolu, ako aj podľa všeobecných heraldických zásad sa takéto zobrazenie hodnotí ako 
vážny prehrešok. Na dobre zachovalých znakoch, alebo aj iných numizmatických či 
faleristických pamiatkach, kde je tento banícky symbol zobrazený, môžeme vidieť, že 
náradie je detailne vypracované. Rukoväte sú vždy prekrížené cez seba a prečnievajú 
cez telá kladiviek. Autori katalógu nemali vždy k dispozícii zachovalý znak a v prípa-
de, že mincový obraz bol zošúchaný a nejasný, preloženie rukovätí zakreslili v silue-
te. Podľa môjho názoru si mohli vybrať ako predlohu dobre čitateľný znak z rovnakej 
banskej oblasti alebo regiónu, alebo rozhodnúť sa pre nejakú polohu rukovätí a patrič-
ne toto rozhodnutie vysvetliť. (Obr. 4)

Príklady zobrazenia baníckeho symbolu – kladivka a  želiezka na erboch, ban-
ských znakoch, žetónoch … (Obr. 5)
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Pri základných typoch znakov sa v  Katalógu uvádza mincový materiál, metro-
logické údaje (priemer a  hmotnosť), ich výskyt a  literatúra, v  ktorej sú znaky cito-
vané. Ide predovšetkým o  štandardné zbierky a  katalógy (Standardwerke), ktoré sú 
dostupné pre verejnosť. Súčasť poznámok (Bemerkungen) potom tvoria vysvetlivky, 
prípadne preklad legendy, rozpis písmenových skratiek alebo ligatúr (grafické spo-
jenie dvoch alebo viacerých písmen – monogramov), ale aj pomenovanie emitenta, 
resp. prípadná korektúra starších prekonaných údajov, príp. domnienok (predpokla-
dov) uvedených v literatúre a pod. Presnému a detailnému popisu jednotlivých odliš-
ností razidiel je následne vyhradený odsek pre charakteristické znaky razidla – Stem-
pelmerkmale. Za fotografiou znaku v  originálnej veľkosti alebo zväčšenej v  mierke 
M = 1,5 : 1 (obrázok je zväčšovaný, iba ak je priemer znaku menší ako 20 mm) sú averz 
a reverz opísané tak, že všetky ďalšie rozdielne znaky razidiel sú identifikované pomo-
cou uvedených odlišností.

Výskyt znakov a ich vhodnosť pre zbieranie
Ohodnotenie výskytu jednotlivých znakov v Katalógu je založené na systéme, kto-

rý je v numizmatických katalógoch bežný. Podľa viac-menej známeho počtu znakov, 
ktoré by ešte z jedného typu mohli byť k dispozícii, sú zaradené znaky do stupňov od 
1 do 10 a rarity od R1 do R5 podľa toho, v akom množstve sa vyskytujú. Nasledujú-
ca tabuľka udáva množstvo znakov v jednotlivých stupňoch, ktoré sú relevantné pre 
tento Katalóg:

Stupeň výskytu (Häufigkeitsstufe) Počet znakov (Anzahl der Műnzen)
 8 1000 – 2000
 9 500 – 1000
 10 200 – 500
 R1 100 – 200
 R2 40 – 100
 R3 15 – 40
 R4 5 – 15
 R5 2 – 5
 UNIKUM l známy exemplár
Autori správne konštatujú, že pre posúdenie zberateľskej vhodnosti banských vý-

platných znakov by kritéria nemali byť stanovené tak vysoko ako pri obehových min-
ciach alebo pri nejakých príležitostných razbách a medailách. Banské výplatné znaky 
neboli nikdy – tak ako plnohodnotné mince – tezaurované na dlhší čas, čiže neboli 
chránené pred vplyvom nepriaznivých podmienok obehu. V dôsledku použitia má-
lo hodnotného mincového kovu (olova, medi, mosadze) alebo aj iného materiálu, ako 
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dreva alebo kartónu, sa v bezchybnej zachovalosti asi do pol.18 st. nachádzajú vyslo-
vene zriedkavo. Znak pochádzajúci z tohto obdobia, ktorý je jednoznačne identifiko-
vateľný, je vhodný do zbierky. Vysoké zberateľské ceny za vynikajúco zachované znaky 
sú skoro pri všetkých typoch opodstatnené.

Aj keď som vyslovil niekoľko kritických poznámok k systému katalogizovania 
banských znakov v Katalógu, treba jednoznačne konštatovať, že táto práca je veľkým 
prínosom a pomôckou pre numizmatikov, zberateľov alebo bádateľov pri poznávaní 
banských numizmatických pamiatok. Gohl pri vydávaní svojej práce v roku 1920 vá-
hal, či je oprávnený dôvod na jej vydanie. Kriticky konštatoval, že je mnoho nejasností 
v tejto numizmatickej disciplíne, ale na základe latinského citátu Bis dat, qui cito dat 
(Dvakrát dáva, kto rýchlo dáva) zhrnul vtedajšie poznatky a svoju prácu publikoval 
v nádeji, že bude mať nasledovníkov v ďalšom bádaní. To sa stalo po 88 rokoch vyda-
ním práve tohto Katalógu. 

Slovenskí numizmatici majú dobrý dôvod, ale pred sebou aj výzvu, aby ďalej po-
kračovali v tomto bádaní a zostavili novú monografiu banských výplatných znakov, 
žetónov a iných banských znakov. 

Banské výplatné znaky používané v banských podnikoch v Banskej Štiavnici
Banská Štiavnica zaujímala v 17. a 18. storočí mimoriadne postavenie v sociálnom 

a hospodárskom živote stredoslovenskej banskej oblasti, ale aj celého Horného Uhor-
ska, t. j. dnešného Slovenska. V tom čase sa totiž stala sídlom Hlavného komorsko-
grófskeho úradu ako centrálnej banskej administratívy, a tým aj strediskom banského 
a hutníckeho priemyslu takého rozsahu, aký nebol predtým v Uhorsku známy. 

Hospodársky a demografický rozkvet Banskej Štiavnice vyvolaný veľkým rozvo-
jom dolovania a  spracovania rúd v  meste i  na okolí sem  pritiahol tisícky banských 
robotníkov a  ich rodín. Veľké množstvo banských a  hutníckych závodov vytvorilo 
okrem iného aj dobré predpoklady na zavedenie banských výplatných znakov na vý-
platy záloh pre mzdy banských robotníkov. S ich najstaršími typmi sa v banskoštiav-
nickom regióne stretávame od roku 1660, ale sú oprávnené predpoklady, že existo-
vali už skôr. Jedným z dôvodov pre zavedenie výplatných znakov v Banskej Štiavnici 
neskoršie ako v iných banských regiónoch bolo pravdepodobne aj to, že „strieborné“ 
mesto so svojím okolím ako hospodárske a administratívne centrum malo dostatočne 
zabezpečené zásobovanie banských robotníkov potravinami a netrpelo takým nedo-
statkom mincí s nízkymi nominálmi. 

V Katalógu je evidovaných 124 banských znakov, ktoré sú zaradené do bansko-
štiavnického banského revíru. Z tohto počtu je 9 znakov základných a spolu s variant-
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mi je ich 16, základných typov poltúr je 9, spolu s variantmi je ich 74 a 34 je poltúr 
s kontramarkami. 

Najstaršiu skupinu banskoštiavnických banských výplatných znakov charakteri-
zuje na líci monogram panovníka Leopolda I. „L“. Tieto znaky sa používali v rokoch 
1660 – 1699. 

Do banskoštiavnického banského regiónu však autori zaradili aj znak s katalógo-
vým číslom 1.01.07. Podľa miesta výskytu v zbierkach numizmatikov z okolia Banskej 
Bystrice, ako aj podľa odlišného mincového obrazu na rube a líci v porovnaní s bežne 
používanými banskoštiavnickými znakmi, ho môžeme skôr priradiť k  regiónu  Špa-
nia Dolina. 

Popis znaku 1.01.07 (Obr. 6)
L: V strede poľa písmeno L, hore otvorená koruna, po stranách sedemlisté ružičky 

a dole päťlistá malá ružička. Okraj hladký.
R: V strede poľa letopočet 1667, nad aj pod ním sedemlupeňové ružičky.
Priemer: 21 mm
Meď 

Poznáme aj znak s totožným obrazom na rube a líci, ale s priemerom 14 mm, ktorý 
doteraz nebol publikovaný.

Popis znaku (Obr. 7)
Líce a rub ako 1.01.07
Priemer: 14 mm
Meď
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Autori Katalógu deklarovali, že včlenenie novoobjavených znakov do systému ich 
zaraďovania sa môže vykonať na ktoromkoľvek mieste tejto publikácie. V tomto prí-
pade ide o nový typ znaku, ktorému by malo byť priradené číslo 1.01.08, to však patrí 
znaku z roku 1675. Novoobjavený znak tak možno zaradiť iba na koniec daného sys-
tému.

Uvedené banské znaky majú totožný obraz na rube aj líci a líšia sa iba veľkosťou. 
Jednoznačne určiť ich hodnotu vo vzťahu k obehovým minciam doposiaľ s istotou ne-
vieme, lebo na výplatných znakoch používaných v  tej dobe sa zvyčajne nevyznačo-
vala. Podľa archívnych dokladov zálohy na mzdy banským robotníkom sa vyplácali 
prevažne v  denároch a  poltúrach a  práve veľkosť znaku vyjadrovala ich nominálnu 
hodnotu. Menšie znaky s priemerom 14 – 16 mm mali hodnotu denára a znaky s prie-
merom 21 – 25 mm hodnotu poltúry. Aj napriek tomu, že na znakoch nie je zobrazený 
symbol baníctva, podľa charakteristických prvkov na mincovom obraze ich zaraďuje-
me do kategórie numizmatických pamiatok zo stredoslovenskej banskej oblasti. Podľa 
kvality razby a tvaru číslice 6, ktorá je zhodná s tou v letopočte 1661 na banskoštiav-
nických znakoch, predpokladáme, že tento znak bol vyrobený v kremnickej mincov-
ni. Jeho výskyt v  súkromných zbierkach zberateľov z  okolia Banskej Bystrice, napr. 
ktoré už neexistujú u Samuela Bothára a Samuela Gallyho, ale aj u súčasných zbera-
teľov, potvrdzuje domnienku, že znaky sa používali v banskobystrickom Mediarskom 
podniku na Španej Doline. O používaní banských výplatných znakov v Španej Doli-
ne v druhej polovici šesťdesiatych rokov 17. storočia svedčí aj korešpondencia medzi 
Hlavným komorskogrófkym úradom, správcom komory v Banskej Bystrici a pisárom 
na špaňodolinskom handli.140

Zaradenie znakov z roku 1675 s katalógovým číslom 1.01.08 a 1.01.09 do bansko-
štiavnického banského revíra hodnotíme ako problematické. Údaje z archívnych do-
kumentov o novozavedených banských znakoch v Španej Doline z februára 1686 neu-
možňujú určiť, o ktorý typ náhradných platidiel tu vlastne ide (Príloha č. 1). Hoci ani 
na vlastnom znaku nie je monogram alebo nejaký symbol poukazujúci na jeho spä-
tosť so Špaňou Dolinou, predsa len je tu  text nariadenia, vydanie ktorého iste malo 
hospodárske príčiny vzťahujúce sa iba na túto lokalitu. Pri identifikácii sledovaných 
znakov sa vychádzalo aj z ich skutočného zastúpenia v zberateľskom materiáli, medzi 
ktorým sa nachádza len jeden znak s letopočtom 1686. Ten sa často vyskytuje v zbier-
kach numizmatikov v okolí Španej Doliny a Banskej Bystrice a mali ho vo svojich ko-

 140 Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica (ďalej ŠÚBA), fond Ordinari Acten, 9. február 
1669/12; fond Ordinari Acten, 22. máj 1669/43 – Príloha č. 3; fond Ordinari Acten, list a koncept 
zo dňa 25. máj 1669/47 – Príloha č. 5; fond Ordinari Acten, 9. august 1670/47; fond Ordinari 
Acten, 9. február 1669/12, dopísaná vsuvka zo 6.mája 1673. 
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lekciách aj Banskobystričania Samuel Gally a Samuel Bothár.141 Z dôvodu miesta vý-
skytu a pre štýlovú príbuznosť znak s letopočtom 1675 môžeme odôvodnene priradiť 
k Španej Doline.

Katalogizácia medených poltúr typu SC z rokov 1695 – 1703 a ich kontramarky
Od roku 1695 do roku 1703 sa vydávali v stredoslovenskej banskej oblasti na vý-

platu záloh na mzdy medené poltúry s monogramom SC na rube. Ich emisiu nariadil 
hlavný komorský gróf Ľudovít Thawonath.142 Dňa 20. apríla 1703 nariadil panovník 
Leopold I. stiahnuť v priebehu 6 týždňov z obehu medené peniaze, ktoré sa rozšírili 
aj mimo banských hospodárstiev v stredoslovenskej a východoslovenskej banskej ob-
lasti. V prípade, že by boli do 6 týždňov akoukoľvek cestou (cez komory, prostredníc-
tvom delegovaných komisií) stiahnuté z obehu, mala byť za ne vyplatená plná hodnota 
v platných peniazoch. Po uplynutí šiestich týždňov sa viacej nemali prijímať143 (Prílo-
ha č. 2).

Gohl pri triedení medených poltúr typu SC z obdobia rokov 1695 – 1703 popísal 
58 typov. V Katalógu je ich evidovaných už temer dvojnásobok (108). Dôvodom tohto 
vyššieho počtu je zistenie ďalších odlišností razidiel, ktoré podľa autorov spĺňajú kri-
téria na ich zaevidovanie ako nových typov. 

Uvedené poltúry produkovala kremnická mincovňa v rokoch 1695 – 1703, okrem 
ročníka 1698, poznáme teda osem ročníkov. V tomto období kremnická mincovňa vy-
robila poltúry v hodnote 211 258 florénov a 51 denárov v uhorskej mene. Pri predpo-
klade, že z jedného razidla sa vyrobilo cca 15 000 ks, na výrobu celého množstva bolo 
potrebné cca 450 razidiel, ktoré sa v tej dobe vyrábali ručne. Pri takejto úvahe môže-
me predpokladať, že pri pozornom porovnávaní jednotlivých kusov objavíme aj ďalšie 
„nové typy“. V tomto prípade to má len jediný význam, a to, že sa objaví nový typ pol-
túry, ktorý nie je v žiadnom katalógu, a preto si zaslúži patričné ocenenie. 

 Funkciou banských znakov bolo zabezpečiť výplatu záloh na mzdu pre banských 
robotníkov. Emitent znakov síce definoval požiadavky, čo má obsahovať mincový ob-
raz, ale presné dodržiavanie nejakej predlohy, ako pri obehových minciach, sa nepo-
žadovalo. Podľa mojich poznatkov vyplývajúcich zo štúdia banských znakov emitent 
kládol dôraz na to, aby na znakoch jednoznačne boli zobrazené symboly a  znaky, 
ktoré ho charakterizujú a pre ktoré boli vydané, a aby náklady na ich výrobu boli čo 

 141 TRENČAN, Ľudovít. Dr. Samuel Bothár, zakladateľ organizovanej numizmatiky na Strednom 
Slovensku. In Numizmatika l, 1987, s. 43-45. Pozri tiež SZEMÁN, Attila. Adatok alsó-
magyarországi bányapénzeink egy csoportjához. In Az érem, roč. 1992, s. 2, s. 11-14.

 142 ŠÚBA, Osobný fond Jozefa Gindla, inv. č. 247.
 143 ŠÚBA, fond Hlavný komorskogrófsky úrad, resol., 20. apríla 1703 – Príloha č. 2.
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najnižšie. Triediť znaky podľa drobných odlišností, ktoré z  veľkej miery vyplývajú 
z ručnej výroby raziacich nástrojov, a priraďovať im katalógové čísla nie je potrebné. 
Vzbudzuje to dojem, že z nejakého znaku sa vyrobilo mnoho typov, a preto je nutné 
ich katalogizovať. Takýto systém, podľa môjho názoru, nie je však žiadnym prínosom 
pri poznávaní banských výplatných znakov ako aj medených poltúr. 

Prvá číslica katalógového čísla (9) neznamená v  tomto prípade banskú oblasť, 
ale upozorňuje na túto výnimočnú skupinu poltúr a  zapája ju do systému Kataló-
gu. Na  druhej úrovni sú označené miesta výroby poltúr: pre kremnickú mincovňu 
číslo 01, pre košickú mincovňu 02 a pre poltúry s kontramarkou 03 až 07. Rozličné 
kontramarky sú pritom posudzované ako samostatné emisie mincí. Toto je v zhode 
s názorom, že pomocou kontramarkovania boli vytvorené nové typy poltúr, pričom sa 
nejednalo o precenenie ich hodnoty alebo zabezpečenie vyššej bezpečnosti pred fal-
šovaním.

Na druhom stupni triedenia je použité nasledovné číslovanie:
01. štiavnické medené poltúry
02. košické medené poltúry
03. kontramarky s číslicou 3
04. kontramarky s dvojhlavým orlom
05. kontramarky so spojenými písmenami monogramu L a S 
06. kontramarky s písmenami S a o 
07. ostatné kontramarky
Pri nekontramarkovaných medených poltúrach je na tretej úrovni vytvorený súpis 

typov po sebe nasledujúcich emisných rokov. Pri kontramarkovaných exemplároch sú 
na tomto mieste katalogizované rôzne typy danej kontramarky. V štvrtej úrovni trie-
denia sú medené poltúry bez kontramarky podľa ročníkov, ale s odlišnosťami na ra-
zidlách, a pri kontramarkovaných poltúrach podľa kontramariek, ale s rôznymi leto-
počtami. 

Názov pre medené poltúry typu SC
V stredoslovenskej a východoslovenskej banskej oblasti boli v rokoch 1695 – 1703 

v obehu dva druhy medených poltúr, a  to banskoštiavnické poltúry s monogramom 
SC a  letopočtami 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1702 a  1703 a  košická poltúru 
s monogramom CM s letopočtom 1698.

Poltúry typu SC vydal hlavný komorský gróf pre potreby banských podnikov stre-
doslovenskej banskej oblasti, ktoré patrili pod správu Hlavného komorskogrófskeho 
úradu v Banskej Štiavnici. V súčasnej numizmatickej literatúre sa monogram SC na 
rube poltúry, kde písmeno S prekrýva C, častejšie uvádza ako CS. Tento monogram 
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sa môže čítať po latinsky jednak ako Civitas Schemnicium, ale aj ako Camera Semni-
ciensis,144 čo lepšie vystihuje účel a miesto obehu poltúr. Monogram SC s týmto výz-
namom v nemčine môžeme čítať ako Schemnitzer Cammer. V katalógu Herineka je 
tento monogram uvedený ako SC. 

Vysvetlenie monogramu SC, resp. CS vyhovuje vlastne všetkým uvedeným mož-
nostiam. Podľa môjho názoru však jeho čítanie po nemecky ako Schemnitzer Cammer 
je najvýstižnejšie a potvrdzuje to aj významnejšia poloha písmena S, lebo prekrýva C. 
Takáto kombinácia je na väčšine exemplárov, ale často sa stretávame aj s opačnou po-
lohou písmen. Za vhodný preto považujem názov banskoštiavnické medené poltúry ty-
pu SC z rokov 1695 – 1703.145 

Monogram CM, resp. MC na košickej poltúre z roku 1698 je z latinského Casso-
viensis moneta. Túto značku používala košická mincovňa aj v  rokoch 1693 – 1698 
na označovanie svojich mincí, z  toho dôvodu poltúra typu CM dostala ustálený 
prívlastok košická. 

Množstvo vyrobených medených poltúr typu SC 
Otázkou množstva vyrobených poltúr sa zaoberali vo svojich prácach  už Ernst, 

Newald a Takáts.146 Zhodne udávajú sumu 211 158 florénov (fl) 51 grajciarov (gr), ktorú 
predstavuje celkové množstvo vyrazených poltúr. Ernst naviac uvádza aj počet vyrobe-
ných kusov, a to 8 446 660. Autori síce čerpali informácie z korešpondencie kremnic-
kej mincovne z marca 1703, avšak chybne spracovali uvedené údaje, a tak dospeli k ne-
správnym záverom, ktoré neskorší bádatelia prevzali bez kritického prehodnotenia.

Szemán147 opravil tieto údaje, keď konštatoval, že množstvo vyrobených poltúr je 
uvedené v uhorskej mene a správna suma vyrobených poltúr je 211 258 fl uhorských a 51 
denárov (d). 

Ani toto číslo pravdepodobne nepredstavuje celé množstvo vyrobených poltúr, le-
bo chýba údaj za rok 1695. Navyše, zoznam miest, kde poltúry obiehali, nie je úpl-
ný. Spomínaná korešpondencia kremnickej mincovne predstavuje zatiaľ jediný známy 

 144 ROHDE, Tivadar. II.Rákóczi Ferenc pénzei és emlékérmei. In Numizmatikai Közlöny, 1907, 
s. 85-91. 

 145 TRENČAN, Ivan. Az 1695 – 1703 kőzőtt vert SC típusú rézpolturák. In Az érem, roč. 2003, č. 2, 
s. 9-14. 

 146 TAKÁTS, Sándor. A rézpénz mint országos csapás 1703-ban. In Magyar Gazdaságtörténeti 
Szemle, 1903, s. 10 – v naviazanosti na staršie práce: NEWALD Johann. Beitrag zur Geschichte 
des Österr. Münzwesens im ersten Viertel des XVIII. Jahrhunderts. Wien, 1881 a ERNST, Carl. 
Bergkwerksmünzen. Österreichische Zeitschrift fűr Berg und Hűttenwesen, Nr.8. Wien, 1885.

 147 SZEMÁN, Attila. A körmöcbányai kamara egy kimutatása a selmecbányai rézpolturákról 1703-
ból (Eine Aufstellung der Kremnitzer Kammer űber die Schemnitzer Kupferpolturen aus dem 
Jahr 1703). In Az Érem, roč. 1996, č. 2, s. 17-21.
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doklad o počte vyrobených medených poltúr typu SC z rokov 1695 – 1703 a aj napriek 
určitým nepresnostiam ju môžeme považovať za hodnoverný prameň, ktorý umožnil 
vysvetliť niekoľko nejasností. Szemán v Katalógu uvádza,148 že poltúry boli vyrobené 
v sume 211 258 fl a 51 d a pri kurze 1 fl = 100 denárov = 60 grajciarov = 20 grošov = 40 
poltúr ich bolo vyrobených 8 450 339 ks.

Tento údaj považujem za chybný, lebo vychádza z nesprávneho kurzu medzi rýn-
skym a uhorským florénom platným na prelome 16. a 17. storočia.

V danej dobe bol pomer medzi rýnskym a uhorským florénom (zlatým) nasledu-
júci: 1 fl rýnsky = 1,2 fl uhorský

Pre rýnsky florén platil nasledovný kurz medzi jednotlivými nominálmi:
1 fl = 20 grošov = 40 poltúr = 60 grajciarov = 120 denárov

Pre uhorský florén platil nasledovný kurz medzi jednotlivými nominálmi:
1 florén = 100 denárov
1 groš = 2 poltúry
1 groš = 3 grajciare, resp. 5 grošov = 15 grajciarov a 10 grošov = 30 grajciarov
1 poltúra = 1 ½ grajciara, resp. X poltúr = 15 grajciarov a XX poltúr = 30 grajciarov
1 poltúra = 3 denáre
1 grajciar = 2 denáre
čiže: 1 florén = 16 2/3 grošov = 33 1/3 poltúr = 50 grajciarov = 100 denárov 

Pri kurze 1 fl uhorský = 33 1/3 poltúry bol teda počet vyrobených poltúr 7 041 949 ks.
Uvedené množstvo poltúr môžeme zvýšiť ešte aj o počet vyplývajúci z kurióznej 

informácie o nelegálnej razbe poltúr v kremnickej mincovni v roku 1702. V priebehu 
apríla a mája roku 1703 na príkaz hlavného komorského grófa prebiehalo vyšetrovanie 
ohľadom nelegálnej razby medených poltúr. Vyšetrovaním sa zistilo, že všetci min-
ciari pod vedením kováčskeho majstra Michala Böckha nosili do mincovne meď, za 
ktorú si vymieňali nelegálne vyrobené poltúry v pomere za hmotnosť dodanej medi 
rovnakú hmotnosť medených poltúr. Spolu sa zmincovalo 435 mariek medi, z jednej 
marky sa zmincovalo za 2 ½ fl rýnsky poltúr, čo dávalo sumu 1 087 ½ fl rýnsky. Pri kurze  
1 fl rýnsky = 40 poltúr bolo takto do obehu daných 43 500 kusov poltúr.149 

 148 SZEMÁN, Attila – KISS, Gábor. Bergwerksműnzen Ungarn und Siebenbűrgen (1548 – 1947). 
Gődőllő : Sztárstúdió Bt. Gődőllő, 2008, s. 24.

 149 TRENČAN, Ivan. Nelegálna razba medených poltúr v kremnickej mincovni v roku 1702. 
Numizmatika 17, 2000, s. 14-16. 
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Neznáme banské znaky Ulricha Reuttera
Pri identifikácii neznámych banských znakov súkromných banských podnikate-

ľov vychádzame predovšetkým z poznatkov, ktoré sme získali už z jednoznačne urče-
ných znakov. Banskí podnikatelia v žiadostiach adresovaných Hlavnému komorsko-
grófskemu úradu alebo Dolnorakúskej komore, ktoré sa týkali súhlasu na zavedenie 
banských výplatných znakov v ich závodoch, zvyčajne prikladali ako vzor už existujú-
ce znaky. Práve poznanie charakteristických prvkov mincového obrazu na líci a rube 
známych znakov je dobrým príkladom pre možnosti a spôsoby výskumu nových, resp. 
neznámych typov týchto numizmatických pamiatok. Na líci znaku zvyčajne boli zo-
brazené erb, iniciály mena podnikateľa a  letopočet, na rube skrížené kladivko a že-
liezko, iniciály názvu miesta alebo symbol, kde sa znaky používali (napr. S = Smolník, 
bájny vták Fénix na znakoch Antona Rolla z rokov 1757 a 1766150). 

Ulrich Reutter ako významný banskoštiavnický waldbürger
Ulrich Reutter sa narodil v  bavorskom meste Sulzbach ako syn súdneho pisára 

Lukáša Reuttera a  jeho prvej manželky Margaréty Ruetlandovej. Po ukončení gym-
názia v Lauingene r. 1582 sa zapísal na lipskú univerzitu a ďalej pokračoval v štúdiách 
na univerzite Akademia Julia v  brunšvickom Helmstedte. V  r. 1591 už zastával vy-
soký úrad na cisárskom dvore (Kays. Kriegszahlamtsverwalter) vo Viedni. Jeho zá-
snuby s  Annou, dcérou bohatého štiavnického waldbürgera Michala Sicelia, sa via-
žu k tomu istému roku. V Štiavnici však býval až od r. 1594. Už v roku 1606 zastával 
funkciu mestského richtára. Jeho majetok tvorili bane nadobudnuté sobášom s Annou 
Siceliovou, ktoré mu zabezpečovali vplyv v Brennerovej banskej spoločnosti, taktiež 
mlyny, huty, majery a pozemky, ktoré mu prináležali v obvode mesta, vo Vindšachte, 
v Hodruši a vo Vyhniach. V Štiavnici vlastnil tiež niekoľko domov.

Ulrich Reutter zamestnával vo svojich banských závodoch veľké množstvo baní-
kov, ktorých, ako uvádza starší český bádateľ Novotný, vyplácal vlastnými poukážka-
mi (tantus), označenými jeho erbom – vzpínajúcim sa kamzíkom151 (správne má byť 
jednorožcom – pozn. IT). Ako banskoštiavnický notábel – významný mestský čini-
teľ – využil všetky zvyky svojej doby, ktoré mu mohli dodať žiaduci lesk. Jeho Stam-
mbuch (pamätník) je uložený v Germanisches Nationalmuseum v Norimbergu a patrí 
k  najkrajším umeleckohistorickým rukopisom svojho druhu. Obsahuje množstvo 
heraldických pamiatok, vzťahujúcich sa na význačné osobnosti, s ktorými sa Ulrich 
Reutter stýkal doma i na svojich cestách, ale tiež množstvo údajov o jeho rodine. 

 150 TRENČAN, Ivan. Neznáme banské znaky Krištofa Kubínyho. Nitra : Archeologický ústav SAV. 
Slovenská numizmatika XVI, 2002, s. 158-167.

 151 NOVOTNÝ, J. O. N. Střední Slovensko. Praha : Nakladatelství L. Mazáče, 1937, s. 110. 
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Erb Ulricha Reuttera vlastne tvorí titulný list tohto rukopisu. Pochádza od malia-
ra Dávida Brentela z Lauingenu, ktorý ho umiestnil v oválnom ráme s majuskulným 
kruhopisom a jeho okolie ornamentálne orámoval kartušami a girlandami. Štyria an-
jeli v rohoch držia erby Reutterových predkov – Reutterovej matky, rodenej Ruelando-
vej (pravý dolný roh), jeho nevlastnej matky, rodenej Schnödovej (ľavý dolný roh), erb 
starej matky z otcovej strany, rodenej Grolandovej (pravý horný roh), erb jej matky, 
rodenej Erbenovej, teda Reutterovej prastarej matky (ľavý horný roh). 

Oválny rám Reutterovho erbu má majuskulný kruhopis VLRICI REVTTERI PO-
SSESSORIS HVIVS LIBELLI ET MAIORVM INSIGNIA. ANNO DNI (MD)LXXXX. 
Erb je šikmo delený. Horná časť je modrá, dolná zlatá. Vzopnutý jednorožec je tiež 
dvojfarebný, horná časť tela je zlatá, dolná modrá. Na korunovanej helmici sú zla-
to-modré byvolie rohy, medzi nimi vztýčený zlato-modrý jednorožec. (Obr. 8)

Ulrich Reutter dal vyhotoviť v roku 1601 v kremnickej mincovni pre seba a svo-
ju manželku pamätnú medailu. Je vyrobená v striebre s hmotnosťou 20,5 g a prieme-
rom 33 mm.

Popis medaily:
Av.: zdobený reutterovský erb a  kruhopis: VLRICH REVTTER – . – R:K:M:-

DIEN:WATB:Z. – S. V erbe je vedľa tzv. sloních chobotov letopočet 16/01. 
Rv.: rovnako bohato zdobený erb Reutterovej manželky Anny, rodenej Siceliovej, 



71

ale miesto sediaceho jednorožca je v ňom na štíte aj nad korunou vztýčený lev. Kruho-
pis: .ANNA.REVTERIN.-.GEBORNE.SICELIN.152 (Obr. 9)

Existuje však aj iná medaila s vyobrazením reutterovského erbu na líci a s jeho hel-
micou a klenotom na rube. Kruhopis averzu: STEMMA FAMILIAE, kruhopis rever-
zu: REVTT – ERIANAE. (Obr. 10)

Z uvedenej literatúry poznáme celkovo tri podoby zobrazenia erbu Ulricha Reut-
tera. Práve tretia na nedatovanej medaile, ktorá kvôli malej ploche medaily je jedno-
duchšia, môže pomôcť pri identifikácii neznámeho banského znaku. Poznáme výplat-
né banské znaky s max. priemerom do 27 mm. Z tohto dôvodu môžeme predpokladať, 
že zobrazenie erbu na znaku bude ešte v jednoduchšej podobe ako na medaile.

Znaky Jána Andreja Joanelliho
Ján Andrej Joanelli (Giovanelli, Ioanelli, *1615 – † 11. 8. 1674) pochádzal z talian-

skej obchodníckej rodiny. Mal synov Hieronýma, s ktorým spoločne podnikal, a Ka-
rola. Nájom mediarských podnikov v Banskej Bystrici a Smolníku mu prinášal veľké 
zisky a dopomohol k vysokým hodnostiam a funkciám. V 1650 spolu so synom Ka-
rolom získali barónsky titul. Vyznamenal sa v bojoch proti Turkom, najmä v bitke pri 
Leviciach v roku 1664.

Ján Andrej podnikal spoločne so svojím bratrancom Silvestrom Joanellim (Giova-

 152 KATZ, Viktor. Numizmatické pamiatky na štiavnického „Waldburgera“ Ulricha Reuttera a jeho 
rodinu. In Sborník št. banského múzea Dionýza Štúra v B. Štiavnici, Sväzok II (1938). Banská 
Štiavnica, 1939, s. 78-85; GINDL, Jozef. Heraldické pramene v pamätnej knihe Ulricha Reuttera. 
In Zborník Slovenského banského múzea, ročník IV. Banská Štiavnica : SBM, 1968, s. 129-147.
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nelli, *1631 – † 1685), ktorý sa narodil v poľskom Krakove a ktorému sa natoľko darilo 
najprv v spoločnom, neskôr aj v samostatnom podnikaní, že v roku 1681 získal uhor-
skú štátnu príslušnosť. 

Grófovi Čákymu a  jeho manželke Eve Forgáčovej daroval cisár za dobré služ-
by majetok v Hrabušiciach, Spišský hrad a banské mestá Gelnicu, Smolník, Mníšek, 
Švedlár a Štós. Čákyovci, práve tak ako predtým Turzovci, nepodnikali v baníctve, ale 
bane a huty dávali do prenájmu. V roku 1653 Štefan Čáky prenajal smolnícke bane Já-
novi Andrejovi Joanellimu na 29 rokov za ročný prenájom 5 000 zlatých. Nájomná 
zmluva zabezpečovala Joanellimu aj všetku produkciu súkromných ťažiarov, ktorí bo-
li povinní dodávať meď výlučne jemu. Podľa zmluvy mal Joanelli právo aj na využíva-
nie lesov a pripadli mu aj všetky príjmy z predaja vína a piva. 

V roku 1658 Ján Andrej Joanelli prevzal do prenájmu aj mediarsky podnik v Ban-
skej Bystrici, pričom nájomná zmluva bola obnovená v rokoch 1662 a 1667. Tak doš-
lo k spojeniu obchodu s meďou zo stredoslovenskej a spišskej oblasti v rukách jednej 
spoločnosti. 

Vymenovanie Jána Andreja Joanelliho do funkcie hlavného komorského grófa 
v Banskej Štiavnici v roku 1663 nebolo po týchto úspechoch už ničím neočakávaným. 
Vzápätí sa vzdal nájmu medenorudných baní na Spiši a prenechal ho svojmu bratran-
covi Silvestrovi a venoval sa správe Mediarskeho podniku v Banskej Bystrici a obcho-
du s meďou. 

Pred vypršaním nájomnej zmluvy bol Joanelli obviňovaný, že okrádal erár, ale 
vyšetrovanie nič nedokázalo. Roku 1671 sa pre nezhody s  cisárskym dvorom vzdal 
nájmu Mediarskeho podniku, ale vo funkcii hlavného komorského grófa pôsobil až 
do svojej smrti. Obchod s banskobystrickou meďou prevzal ešte v roku 1672 jeho syn 
Hieronym. Začas viedli podnik spolu s otcom. Hieronym nebol taký zbehlý v podni-
kaní ako otec. Tento prenájom skončil roku 1679.153 

Dôvody zavedenia znakov Jána Andreja Joanelliho
Na zasadnutí vyslancov žúp v Prešove v roku 1669 bol hlavný komorský gróf Ján 

Andrej Joanelli obvinený z používania výplatných znakov, ako aj z razby nekvalitných 
dukátov. Sám o tom informuje listom zo dňa 22. mája 1669 správcu banskobystrické-

 153 Slovenský biografický slovník, II. zväzok. Martin : Matica slovenská, 1987; VLACHOVIČ, Jozef. 
Slovenská meď v 16. a 17. storočí. Bratislava: SAV, 1964, s. 225-227; ČELKOVÁ, Mária – ČELKO, 
Mikuláš – GRAUS, Igor. Portréty komorských grófov. Košice : Ing. Tibor Turčan – Banská 
agentúra : Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, 2007, s. 46-52. 
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ho Mediarského podniku a v závere ho žiada, aby sa k uvedeným záležitostiam vyjad-
ril (Príloha č. 3).

V uvedenom liste uvádza, že výplatné znaky zaviedol na odstránenie poľských ši-
lingov, ktoré sa používali v Smolníku pre nedostatok uhorských denárov, a ktorých 
nevýhodný kurz bol 6 šilingov za groš. Aj v banskobystrickom Mediarskom podni-
ku sa používali rôzne medené a olovené znaky a pre svoj výčap piva a vína v Banskej 
Štiavnici vydal „červené fenigy“ v  hodnote 50 zlatých. Tieto fenigy (znaky v  hodno-
te denára, pozn. IT) mali na líci vyrazený Joanelliho erb a na rube skrížené kladiv-
ko a želiezko. Tri znaky mali hodnotu jedného polturáka a ich platnosť bola výlučne 
v jeho obchode. Dostupná literatúra mi neposkytla ani slovný popis, ani vyobrazenie 
erbu J. A. Joanelliho. Na jeho publikovanom portréte je síce v pravom hornom rohu 
stvárnený, avšak v takých malých rozmeroch, že to neumožňuje, aby sa erb dal presne 
popísať (Príloha č. 4). Ďalším zdrojom informácií o erbe môžu byť pečate z jeho úrad-
nej alebo osobnej korešpondencie. 

V odpovedi zo dňa 25. mája 1669 správca Mediarskeho podniku informuje, že od 
dávnych čias v mediarskom handli a vo všetkých prislúchajúcich banských a hutníc-
kych závodoch sa bežne používali nielen medené, ale aj olovené znaky. Bývali označo-
vané menami komorských šafárov a pisárov alebo aj nejakými inými symbolmi. Ďalej 
uvádza, že aj v tej dobe robotníci banskobystrického handla podľa množstva odpra-
covanej doby a k tomu prislúchajúcej mzde dostávajú medené peniaze, ktoré sa v evi-
dencii uvádzali ako tantes (Príloha č. 5). Tieto platili výlučne v obvode handla, a tým 
nemohli spôsobiť žiadnu ujmu vidiečanom a  poddaným. Robotník si mohol každý 
týždeň na svoj účet (à Conto) odobrať ako zálohu na mzdu výplatné znaky, ktoré sa 
zúčtovali na konci výplatného obdobia. Na požiadanie robotníka zvyšné znaky sa vy-
menili za zákonné obeživo bez akýchkoľvek zrážok. V prípade potreby správca mohol 
predložiť písomnú evidenciu o zálohách a výplatách.

Ďalej správca poznamenáva, že na handli doteraz žijú ľudia, ktorí si pamätajú, že 
aj v Sedmohradsku, v čase rozkvetu jeho strieborného a medeného baníctva, sa pou-
žívali medené peniaze. Tie sa každý štvrťrok zúčtovali, pričom robotník dostal jednu 
tretinu výplaty v strieborných peniazoch a dve tretiny v tovare, ktorý mu zabezpečila 
správa handla.

Čo sa týka chybných dukátov, k tomu sa správca nechcel vyjadriť, lebo u účtovní-
ka kremnickej mincovne v tom čase bola inšpekcia, ktorá záležitosť najlepšie objasní. 

Do dnešnej doby neboli identifikované znaky, ktoré sa používali v dobe prenájmu 
stredoslovenských a východoslovenských baní Joanelliovcami, aj keď z uvedenej ko-
rešpondencie niet pochýb o ich existencii.

Pri kurze 1 fl uhorský = 100 denárov ich bolo vyrobené 5 000 kusov. Identifikované 
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banské výplatné znaky v hodnote denára mali v tej dobe priemer 14 – 16 mm a poltúry 
21 – 25 mm, preto predpokladáme, že aj Joanelliho denáre mali priemer 14 – 16 mm. 
Doposiaľ nie je známy žiaden znak, ktorý by zodpovedal tomuto popisu. 

V  tomto príspevku som chcel poukázať na výnimočnú kategóriu banských nu-
mizmatických pamiatok, ktorú tvoria banské výplatné znaky a na širokú problema-
tiku pri ich identifikácii a bádaní. Z banskoštiavnického banského revíru, ktorý bol 
v 17. a 18. storočí najväčší a aj najdôležitejší v Uhorsku, je v Katalógu evidovaných iba 
18 základných typov banských výplatných znakov. Treba však uznať, že problematika 
ich štúdia je rozsiahla a zaujímavá. Hlavným zdrojom informácií pri ich štúdiu sú ar-
chívy a múzeá na Slovensku a Hofkammerarchiv (Vermichste ungarische Gegenstän-
de) vo Viedni. Zároveň musím konštatovať, že podiel slovenských numizmatických 
prác v  tejto oblasti je v porovnaní s maďarskou numizmatikou niekoľkokrát menší. 
Práve Katalógu maďarských autorov Szemána a Kissa som venoval viacej pozornosti 
z dôvodu, že táto publikácia je prvou súhrnnou numizmatickou prácou, v ktorej sú ka-
talogizované rôzne banské numizmatické pamiatky. Uviedol som k jej obsahu viacero 
kritických pripomienok, ktoré vyplývajú z absencie numizmatických štúdií pojedná-
vajúcich o definícií a triedení banských znakov. V súčasnosti sa síce banské výplatné 
znaky u slovenských a maďarských zberateľov tešia veľkej pozornosti, ale ich záujem 
sa sústredil len na trhovú hodnotu znakov, ktorá za obdobie posledných rokov stúpla 
extrémne vysoko. Práve v oblasti odborného numizmatického bádania je už dlhé roky 
otvorený priestor pre slovenských numizmatikov, pričom jedným z výsledkov tohto 
bádania by mala byť aj monografia o banských výplatných znakoch. 

Ďakujem PhDr. Mariánovi Bovanovi za cenné odborné pripomienky a  jazykovú 
úpravu tohto príspevku.
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Prílohy

Príloha č. 1 – Štátny ústredný banský archív, fond Hlavný komorskogrófsky úrad, 1. februára 1686, 
Dekrét
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Príloha č. 2a – Štátny ústredný banský archív, fond Hlavný komorskogrófsky úrad HKG, resol., 
20. apríla 1703 
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Príloha č. 2b – Štátny ústredný banský archív, fond Hlavný komorskogrófsky úrad HKG, resol., 
20. apríla 1703 
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Príloha č. 3 – Štátny ústredný banský archív, fond Ordinari Acten, 22. máj 1669/43
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Príloha č. 4 – ČELKOVÁ, Mária – ČELKO, Mikuláš – GRAUS, Igor. Portréty komorských grófov.  
Košice : Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra : Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie 
SR, 2007, s. 46-52. 
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Príloha č. 5 – Štátny ústredný banský archív, fond Ordinari Acten, list a koncept zo dňa 25. mája 
1669/47
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Summary

Miners’ tokens in the mining district of Banská Štiavnica
Ivan Trenčan

My contribution briefly deals with several miners’ tokens used in the mining dis-
trict of Banská Štiavnica. My considerations, however, are not general, but refer to the 
wider aspects of miners’ tokens published in the catalogue by A. Szemán and G. Kiss 
entitled “Bergwerksmünzen Ungarn und Siebenbürgen (1548 – 1947)”. My article is an 
extended review of the catalogue (in terms of form), as well as a narrowed review (in 
terms of content – i.e. a narrowed review on (Central) Slovakian issues). The article is 
critical of the unjustified inclusion of those tokens, which – although coming from the 
Central Slovakian mining region – are not related to mining (market calibres from 
Banská Bystrica). The article also disagrees with the too long a period from which the 
catalogue’s authors examine these numismatic items. The article points to some types 
of copper polturas from the period between 1695 and 1703 that relate to the studied 
subject. Moreover, several unknown tokens, not included in the catalogue, are men-
tioned in the article, such as tokens of a landlord “waldbürger” Ulrich Reutter or a mi-
ning entrepreneur and later the Chief Chamber Count Ján Andrej Joanelli.
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Górnictwo miedzi na Węgrzech i w Polsce i jej użycie w mennictwie
Krzysztof Filipow

„Ale nas zbaw od Tynfa i Boratyniego:
I poszli ich do czarta, piekła przeklętego!
Bo któż tynfom z ortami, także z szelągami
Nikt najbardziej nie winien tylko oni sami.
Słusznieby znowu kazać Bić czerwone złote
A zagubić szelągi, przemierzłą hołotę;
Każ znowu, robić dobre orty i talery,
Któremu się szczycili polscy kawalery.
Przywróć nam do Korony nasze srebro, złoto
Bo wiedz o tem, że będzie wielki kłopot o to“.154

W dziejach polskiego pieniądza miedź jako kruszec pojawia się dosyć wcześnie 
bowiem już w drugiej połowie XIV w. i związana jest z produkcją menniczą w menni-
cy lwowskiej.155 Były to puły (denary) ruskie z lwowskiego warsztatu menniczego kró-
la Kazimierza Wielkiego, księcia Władysława Opolczyka oraz króla Ludwika Węgier-
skiego. Najprawdopodobniej miedź wykorzystana do bicia tej drobnej monety pocho-
dziła z terenów dzisiejszej Słowacji. 

Niewątpliwie było to zjawisko zupełnie nietypowe dla polskiego pieniądza, któ-
ry oparty był, na tak jak inne z terenów Europy Środkowej, na srebrze. Nie dziwi jed-
nak pojawienie się pieniądza miedzianego – puł na Rusi Czerwonej. Było to przecież 
w  kręgu kulturowym obszaru bizantyjskiego oraz tatarskiego, gdzie pieniądz mie-
dziany był w powszechnym obiegu. 

Wydobycie miedzi w Polsce i na Węgrzech na przełomie XV i XVI w. związane by-
ło przede wszystkim z największa na współczesnym świecie spółką górniczo – meta-
lurgiczną. Nazywana ona była „Ungarischer Handel“, także często „Fugger-Turzo“ lub 
„Neusohler Kupferhandlung“.156

 154 Wiersz anonimowy z XVII w. do tzw. świstków humorystycznych (wiersz ulotny, przepisywany 
ręcznie) odpowiadający słowom modlitwy „Ale nas zbaw odezłego“.

 155 Najpełniejsze opracowanie zob.: A. Kriżanivskij, Lvivskij monietnyj dvir, Lviv 2007, tam 
bogata bibliografia. Z literatury polskiej katalog: Moneta miedziana na ziemiach polskich, opr. 
R. Pieńkowski, wyd. Muzeum Ziemi w Legnicy, Cuprum – Bank S. A. w Legnicy, Legnica, 1997, 
s. 13-19.

 156 T. Mikoś, Górnicze skarby przeszłości. Od kruszcu do wyrobu i zabytkowej kopalni, Kraków 
2008; Internet: http://pl.wikipedia.org/w/ index.php?title=Ungarischer_Handel&oldid=31627411.
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Związane to było z  dwoma postaciami znanymi w europejskiej historii górnic-
twa i finansjery. Byli to: Jakub Fugger o przydomku: „der Reiche“ czyli „Bogaty“ oraz 
Jan Turzo pochodzący z  Lewoczy.157 Jakub Fugger był największym posiadaczem 
złóż miedzi w Europie nie tylko w Alpach, a przede wszystkim w Europie środkowo 
– wschodniej. Natomiast Jan Turzo był znawcą mineralogii, wydobycia górniczego. 
Był przede wszystkim ekspertem techniki górniczej, a także specjalistą w niezmien-
nej ważkiej dziedzinie związanej w odwadnianiu kopalń. Nadzorowano w ten sposób 
wszystkie kopalnie miedzi – węgierskie, pomiędzy Bratysławą i Budapesztem, a głów-
nym grzbietem gór Karpat. Tych w Polsce, na Węgrzech i Słowacji.

Te dwie postacie ówczesnego biznesu, tworzącego międzynarodowy rynek finan-
sjery, zdecydowali się utworzyć w 1493 r. lub 1495 (różne dane źródłowe) w Neusohl 
nieznaną na szeroką skalę spółkę finansową, w której mieli po połowie udziałów. 
Działała ona do 1546 r. Powstała spółka szybko też stała się monopolistą na rynku wy-
dobycia, produkcji i sprzedaży miedzi.

Jan Turzo (1437 – 1508), znany fachowiec od rud metali, odwadniania kopalń 
i  produkcji urządzeń wydobywczych w ciągu krótkiego czasu odwodnił kopalnie, 
i  szybko potroił wydobycie rudy miedzi. Chcąc osiągnąć olbrzymie zyski wybudo-
wał w Bańskiej Bystrzycy, Hohenkirchenie i Villachu wielki huty i kuźnie. W hutach 
wprowadzono odsrebrzanie miedzi tzw. seigrowanie.158

Jakub Fugger (1459 – 1525) inwestował zaś w kopalnie złota i srebra w Tyrolu, zo-
stając właścicielem salzburskich i tyrolskich kopalni miedzi i mennicy w Hall. Swoje 
zainteresowania następnie przekierował na złoża miedzi w Karpatach. Wtedy to naro-
dziła się w Bańskiej Bystrzycy spółka „Ungarische Handel“.

Spółka miała swoje stałe „szlaki miedziowe“ precyzyjne określone, konwojowa-
ne i chronione przed rabunkiem. Najważniejszy szlak prowadził do Krakowa, gdzie 
miedź umieszczano na statkach do żeglugi śródlądowej i spławiano Wisłą do Gdań-
ska. Dlatego też stolica Korony Polskiej – Kraków obok Gdańska należał do związku 
miast hanzeatyckich. W Mogile koło Krakowa w specjalnie pobudowanej hucie „se-
igerowej“ z rudy miedzi odciągano srebro. Handel miedzią stanowił jedno z głównych 
źródeł dochodu miasta. Drugi szlak prowadził zaś do Cieszyna, a dalej rzeką Odrą po-
przez Wrocław do Szczecina. Miedź z Karpat i pośrednio z Tyrolu docierała do por-
tów nad Morzem Bałtyckim i dalej statkami miast hanzeatyckich i niderlandzkich do 
Hamburga i Antwerpii, a następnie do portów we Francji, Hiszpanii i Portugalii.

 157 Internet: ibidem, hasło: Jan_Turzo_(burmistrz)&oldid=32505195 oraz Jakub_
Fugger&oldid=32950805.

 158 O wykonywaniu prac w mennicy związanych z metalem: A. M. Kuźmin, Organizacja mennic 
i techniki mennicze w Polsce XVI-XVII w., Warszawa 2003.
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Spółka Jakuba Fuggera i Jana Turzo rozwijała się i przejmowała kolejne kopalnie 
budując huty. Był to nowoczesny, jak na ówczesne czasy, holding stojący ponad gra-
nicami państw Europy Środkowej: Węgier, Czech, Polski, Saksonii i terenów Dolnego 
Śląska. Co raz też intensywniej inwestowała w kopalnie złota.159 

Ołów potrzebny do wytopu złota sprowadzano z  Krakowa i  z  kopalń będących 
własnością spółki znajdujących się na terenie Małopolski w Olkuszu i Trzebini oraz na 
Śląsku w Tarnowskich Górach.160

Obaj właściciele troszczyli się szybkie i wysokie zyski. Osiągając wysoki poziom 
wiedzy i technologię, odwodniono kopalnie i nie tylko uzyskano zyski, ale także osią-
gnięto zyski niewyobrażalne w gospodarce europejskiej. 

Jan Turzo, obywatel z Krakowa, w krótkim czasie odwodnił kopalnie. Odwonie-
nie było największym problemem górniczym w tym czasie. Pozwoliło to na potroje-
nie produkcji wydobycia miedzi. Miedź ta była używana również do produkcji monet. 
Chcąc użyć miedź z wydobywanych rud Jan Turzo wybudował w Bańskiej Bystrzycy, 
Hohenkirchenie i  Villachu wielkie, jak ówczesne czasy, wielkie huty i  kuźnie. Jako 
burmistrz królewskiego miasta Krakowa stał się jednym z najbogatszym mieszkań-
cem ówczesnej Polski.

Jan Thurzo rozwijał rodzinny interes doglądając wydobycie rud ołowiu (potrzeb-
ne do odciągania srebra z rud miedzi), srebra, złota i miedzi działał w Koronie Pol-
skiej (Polsce), w Kutnej Horze w Czechach oraz Węgrzech. Należy też pamiętać iż ja-
ko administrator króla Macieja Korwina doglądał kopalni rud miedzi na terenie dzi-
siejszej Słowacji. Było to m. in. w Szpaniej Dolinie – rejon Bańskiej Bystrzycy, Bań-
skiej Szczawnicy, Nowej Bani oraz Kremnicy. Sprowadzał ten surowiec do Krakowa. 
W 1469 r. założył hutę miedzi i srebra pod Krakowem – stolicy Polski – Mogilnie.

Spółka Thurzy i Fuggera stała się w ciągu kilku lat największym bankiem świa-
ta i  najpotężniejszym przedsiębiorstwem górniczym oraz administratorem mennic. 
Otwierano filie i kantory we wszystkich ważnych ekonomicznie i  strategicznie mia-
stach i regionach. Około 1510 r. działała poprzez swoje przedstawicielstwa i huty oraz 
składy m. in.: w Norymberdze, Frankfurcie, Kolonii, Antwerpii, Hohenkirchenie, Lip-
sku, Wrocławiu, Krakowie, Wiedniu, Fuggerau, Budzie, Bańskiej Bystrzycy, Bańskiej 
Szczawnicy, Schwaz, Hall, Bolano, Wenecji, Rzymie, Lyonie, Madrycie i Londynie.

 159 W 1511 r. przejęto część kopalń złota w okolicach Złotego Stoku od książąt legnicko-brzeskich, 
którzy byli zadłużeni. Dwa lata później wykupiono dalsze udziały w kopalniach i hutach Złotego 
Stoku, a wydobyte złoto sprzedawano do miejscowej mennicy w celu wybicia dukatów. W 1514 
r. utworzono faktorie w Nysie i firma objęła swoim działaniem tereny Desenika (Frywaldau) 
i Zlatych Hor (Cukmantel) na Śląsku.

 160 J. Reyman, Mennica olkuska 1579-1601, Wrocław 1975, s. 45-59 – odtworzony obraz warsztatu 
menniczego nie różniący się co do kruszcu dla okresu wcześniejszego.
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Po wybuchu powstania w 1525 r. w Królestwie Węgier skierowanego przeciwko 
rodzinie Turzo, którego powodem były ciężkie warunki pracy w kopalniach i niska 
płaca, uchwalono banicję całej rodziny z Węgier. Był to początek końca „Ungarischer 
Handel“, który przeszedł w całości w ręce Fuggerów.

Miedź przeżywała swój rekonesans w następnym XVII stuleciu, kiedy to stała się 
potrzebna do produkcji przemysłowej, a szczególnie do produkcji pieniądza. Nie była 
ona jednak traktowana jako kruszec szlachetny służący do określania wartości towa-
ru, jak było ze złotem i srebrem. 

„Sumariusz umiarkowania monety starej z dzisiejszą“ nieznanego autora z 1641 r. 
kilkakrotnie podkreślał: „z przodku handle odprawowały się miedzią, srebrem i złotem 
ważonym, które pospolicie aurum, argentum, aes rude non signatum nazywano“ i na-
stępnie: „Moneta jest złoto, srebro i miedź bite albo stemplowane urzędownie“.161

Stąd szwedzkie monety płytowe162 i szczególnie znane w Polsce oraz Europie sze-
lągi miedziane bite w mennicach koronnych i  litewskich Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów – nazywane popularnie „boratynkami“. Wybijano je w następujących 
mennicach: Ujazdów, Brześć Litewski, Kowno, Malbork, Kraków, Bydgoszcz, Wilno 
i Wschowa.163Nazwa pochodzi od pieniądza miedzianego wybijanego m. in. przez Ty-
tusa Liviusa Boratiniego oraz Tomasza Horna lub wielu innych osób podszywających 
się pod fałszerską produkcję monety miedzianej Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego za panowania Jana II Kazimierza z dynastii szwedzkich Wazów. Miedź 
sprowadzano także ze Szwecji. Jak zapisano w „Teatrum Europaeum“: „Jeszcze w 1661 
roku wiele wozów z  płatkami miedzianymi […] wyładowano w Gdańsku, a  stamtąd 
w Polsce wywieziono do Bydgoszczy i do Warszawy.164 Była to jak się sądzi miedź, którą 
wydobywano w słynnych szwedzkich kopalniach w Aweście, importując ją następnie 
do Polski przez Lubekę i Wismar!

Okazało się iż wybijanie monet w miedzi doprowadza do kolosalnych zysków tak 
dla władców jak i dzierżawców mennic. O wprowadzeniu do obiegu monetarnego mo-
net miedzianych mówiła ordynacja mennicza z 16 maja 1650 r.: „Co się tyczy szelągow, 

 161 Cyt. za: M. Męclewska, Piśmiennictwo polskie w XVII wieku o pieniądzu miedzianym, [w:] 
Moneta miedziana w Polsce. VII sesja numizmatyczna w Nowej Soli 3-4. X. 1980, Zielona Góra 
1983, s. 69.

 162 A. Mikołajczyk, W. Stępień, Miedziane monety szwedzkie odkryte podczas badań 
archeologicznych wraka okrętu „Solen“, „Wiadomości Numizmatyczne“, R. XIX, 1975, z. 3, 
s. 153-164.

 163 J. Parchimowicz, Monety polskie 1545 – 1586 1633 – 1864, Szczecin 2012, t. I, s. 93, 97, 108-109, 
 164 Cyt za: A. Mikołajczyk, Miedź źródłem zysku fałszerza monet, [w:] Moneta miedziana …,  

s. 75-76.
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te z szczerey miedzi powinne być bite […] Szelągow zaś na grzywnę tyle sztuk się bić ma, 
ile walor wynosi grzywny w zwyczajnym kupnie miedzi, deductis impensis“.165

Rozpoczętą emisję miedzianych szelągów z 1650 r. zaniechano i dopiero w latach 
1659 – 1668 (z przerwą w 1662 r.) wyemitowano ich 1 miliard 800 milionów sztuk. 
Produkcja miedzianego pieniądza w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli w Koro-
nie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim, była tak wielka, że rynek został nasycony 
drobnym pieniądzem. Nie bito miedzianego pieniądza do czasów panowania Augusta 
III Sasa z dynastii Wettinów. 

Miedziane „boratynki“ fałszowano nagminnie gdzie się dało i  jak się dało. Stąd 
popularnie nazywano je „klepaczami“. Owe fałszywe monety miedziane – szelągi roz-
pleniły się po 1659 r., kiedy w Rzeczypospolitej dopuszczono oficjalnie miedź do obie-
gu. Zarabiano blisko 90% zysku na miedzi. Nic więc dziwnego, że współczesny poeta 
Wacław Potocki pisał: „[…] i klepaczeć biją pośród boru,

 Bo się po lasach ich mincarze kryją,
 Żeby królewskiej głowy nie płacili szyją“.166

Należy pamiętać iż miedź używano jako podstawowy surowiec w Polsce w XVII 
wieku wybijając pieniądz szelążny. Miedź pojawiała się także w emisjach saskiej dy-
nastii Wettynów w Polsce w postaci miedzianych szelągów i groszy koronnych oraz 
miejskich Gdańska, Torunia i Elbląga.167 

Ta sama tendencja użycia kruszca miedzi do emisji pieniądza pojawiła się w wie-
ku XVIII za panowania króla Stanisława Augusta, ostatniego polskiego monarchy 

 165 „Akt Commissyey Myniczney, odprawiony w Warszawie, die XVI Maij, Anno Millesimo 
Sexcentesimo Quinquagesimo“, za: Monety dawnej Polski jakoteż prowincyj i miast do nie 
niegdy należących, z trzech ostatnich wieków zebrane, uporządkowane i z przywiedzeniem 
źródeł historycznych opisane przez Ignacego Zagórskiego […], Warszawa 1845 (reedycja – teksty 
do tablic), s. 161.

 166 W. Potocki, fraszka: „Na klepacze“.
 167 J. Parchimowicz, op. cit., t. I, s. 148-61.

Stanisław August Poniatowski (1754 – 1795), grosz z 1788 r. (mennica Warszawa) z napisem GROSZ 
Z MIEDZI KRAJOWEy.
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przed upadkiem Rzeczypospolitej i jej rozbioru przez sąsiadów: Rosję, Austrię i Prusy. 
Ostatni król Polski popierając przemysł krajowy polecił wybijanie szelągów (solidów), 
półgroszy, groszy i trojaków (3 groszy*) miedzianych, w tym z napisem: „Z MIEDZI 
KRAJOWEJ“.168 Związane to było z  uruchomieniem mennicy w Krakowie i  nowo 
utworzonej mennicy królewskiej w Warszawie. Miedź potrzebną do produkcji pienią-
dza miedzianego z mennic koronnych dostarczano, jak pisał Antoni Schroeder kon-
troler Koronnej Komisji Skarbowej: „i kazano tu [w Warszawie], jako też tam [w Kra-
kowie], brać miedź z hamerni węgierskich“.169 

W mennicy warszawskiej do produkcji monet używano surowca złotego, srebrne-
go i miedzianego. Tego ostatniego należało sprowadzić jak najwięcej, ze względu na 
olbrzymie zapotrzebowanie na pieniądz drobny. Ważne też było jak najszybsze wy-
cofanie zainwestowanego w mennicę królewską kapitału. Miedź kupowano i sprowa-
dzano głównie z Węgier, z „miedzianego trójkąta“ na Słowacji. Transportowano ją wo-
zami do Krakowa. Stamtąd zaś spławiano Wisłą do Warszawy. Szukano też oszczęd-
ności sprowadzając z Węgier gotowe już krążki do monet miedzianych, tzw. „blasz-
ki“. W ten sposób unikano pracochłonnego i drogiego topienia i walcowania miedzi. 
W materiałach archiwalnych przewijała się także informacja o partiach miedzi naby-
tych w Moskwie.170 

Nowością było też rozpoczęcie eksploatacji miedzi wydobywanej w Miedzianej 
Górze koło Kielc i dostarczanie jej na potrzeby emisji pieniądza miedzianego do men-
nicy warszawskiej. W roku 1787 nadeszły pierwsze transporty miedzi miedzianogór-
skiej. Wysokość zakupów miedzi z polskich kopalni wynosił 17 i ¼ dukata za cetnar. 
Było to dokładnie tyle samo ile płacono za miedź sprowadzaną z Węgier. A przecież 
były jeszcze koszty transportu z zagranicy. Więc surowiec rodzimy nie wcale tani. Do-
stawy z Miedzianej Góry pozwoliły na umieszczenie po raz pierwszy na polskiej mo-
necie napisu: „Z miedzi krajowej“.171

Przygotowania do eksploatacji miedzi na potrzeby mennicze rozpoczęto już z po-
czątkiem lat osiemdziesiątych XVIII stulecia. W 1781 r. wysłannicy monarchy Stani-
sława Augusta: Jan Jakub Ferber oraz Włoch Jan Filip Carosi rozważali możliwość 
eksploatacji rudy miedzi ze znanych i  eksploatowanych już wcześniej złóż. Po obej-
rzeniu terenu włoski badacz zapisał: „Z wielu zapadlin i hałd, napotkanych na tej dość 
rozległej górze można wnosić, które w ciągu mniej więcej godzin z hałd częściowo sam 

 168 T. Iger, Katalog trojaków polskich, Warszawa 2008; Trojaki z napisem „z miedzi krayowej“ z lat 
1786, 1787 i 1788 na s. 260-261.

 169 Historya medali i monet polskich bitych za panowania Jego Kr. Mości Stanisława Augusta przez 
Antoniego Schroedera, „Zapiski Numizmatyczne“, Kraków 1885, nr 5, s. 89.

 170 W. Terlecki, Mennica warszawska 1765 – 1965, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 45
 171 Zob.: J. Parchimowicz, op. cit., t. I, s. 171-173. 
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zebrałem, a częściowo za zdrobnym wynagrodzeniem otrzymałem od krzątających się 
kobiet i dzieci, musiały się tu znajdować świetne żyły kruszcu“. Przy tym wyposażenie 
kopalń uważał jednak za niewystarczające i bardzo nisko oceniał ich stan.172

Sprawy wydobycia kruszcu miedzi na potrzeby mennicze króla potoczyły się do-
syć szybko. W rok później, po rekonesansie wysłanników Stanisław August 10 kwiet-
nia 1782 r. powołał Komisję Kruszcową pod przewodnictwem biskupa płockiego 
Krzysztofa Szembeka. Komisja energicznie wzięła się do pracy i już jesienią rozpoczę-
ły się prace wydobywcze w pięciu szybach Miedzianej Góry. W jednym z nich, nowo 
otwartym „Stanisław August“ oraz płytszych „Św. Józef“, „Św. Antoni“, „Św. Krzysz-
tof“ i „Św. Wenceslaw“ przebito się przez kolejne warstwy i  rozpoczęto eksploatację 
rudy miedzi. 

Przewodniczący Komisji Kruszcowej zaproponował swoje administrowanie 
i  gwarantował w kontrakcie „dostawienie co kwartał miedzi do mennicy w ilościach 
potrzebnych na wybicie prawem przepisanej ilości monet miedzianych“. Biskup płocki 
Krzysztof Szembek proponował królowi w kontrakcie: zwrot całej subwencji trzylet-
niej, tj. 72 tys. złotych w gotowiźnie lub miedzi wg taksy menniczej. Zobowiązywał się 
ulokować wszystkie zyski w inwestycje fabryczne lub zwrot ich do kasy monarchy. Do 
jego obowiązków należałoby także raportowanie królowi i Komisji Skarbowej o „per-
cepcie i ekspensie“, jak również o przebiegu prac „kopalnych, piecowych i innych“.

Propozycja spotkała się z przychylnością tak monarchy jak i Komisji Kruszcowej. 
Wydawała się być korzystną dla skarbu. 5 listopada wniosek Szembeka został poparty 
i przedstawiony królowi do akceptacji. Monarcha podpisał kontrakt ze słowami: „Na 
propozycję wyż wyrażone przez Xcia Szembeka biskupa płockiego przystanę i obowiąz-
ki od niego ofiarowane wdzięcznie przyjmuję d. 15. 9-bris. 1785. Sta. August król“.173

Cała obróbka metalurgiczna odbywała się w hamerni w Błędowie. Administrują-
cy biskup Szembek chciał uruchomienia nowej specjalnej hamerni w Janikowie koło 
Kozienic, która miała zajmować się wyłącznie kruszcem z Miedzianej Góry. Sporzą-
dzono nawet projekt Konstantego Jabłonowskiego (byłego zarządcy mennicy krakow-
skiej) przerobienia młyna na hamernie. Projektowano także zbudowanie hamerni w 
samych Kozienicach, który nie doczekał się realizacji: „Dnia 1 czerwca zawarto umo-
wę z budowniczym Gottfriedem Schneiderem, który ma zbudować w Kozienicach ha-
mernię tak wielką, aby mogła dostarczyć 100 cetnarów blaszek miedzianych miesięcz-

 172 J. F. Carosi, „Reisen durch verschiedene polnische Provinzen mineralogischen und anderen 
Inhalt, Leipzig 1781 – 1784; R. Janke, Monety z miedzi krajowej za panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego [w:] Materiały używane do produkcji pieniądza. Materiały z VII 
Ogólnopolskiego Seminarium w Praszce zorganizowanego 17 września 2011 r., Praszka 2012, 
s. 20-24.

 173 Cyt. za: R. Janke, op. cit., s. 21.
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nie. Prokopowicz mieszczanin z Lubowli (Spisz) dostarczając miedziane blaszki zarobił 
na miedzi 152. 724 zł, na wycinaniu blaszek 170. 779 zł. Obecnie wyrabia miedziane 
blaszki Okraszewski w Błędowskiej hamerni, lecz zaledwie 15 cetnarów takowych mie-
sięcznie do mennicy dostarcza“.

Do otwarcia hamerni w Kozienicach ostatecznie do doszło. Komisja Ekonomicz-
na stwierdziła, że brak jest informacji o kosztach realizacji projektu. Nie można więc 
było porównać kosztów z cenami za miedź sprowadzaną z Węgier. Dostarczająca do 
mennicy warszawskiej hamernia błędowska nie mogła sprostać postawionemu za-
daniu dostarczania odpowiedniej ilości przetworzonego surowca. Wystąpiono więc 
z propozycją, iż „sąsiednia hamernia w Racienicach JWo Krasińskiego Oboźnego Ko-
ronnego arendować będzie“. Konstanty Jabłonowski wykazał, że budowa nowej ha-
merni nie obniży jednak kosztów. Ją też bowiem od podstaw należałoby wyposażyć 
w odpowiednie maszyny, urządzenia i warsztaty, których dostarczyć musiałaby i tak 
mennica królewska w Warszawie. Nie gwarantowałoby to w istocie gwarancji regular-
nych dostaw miedzi do produkcji monet pod stemplem Stanisława Augusta. Chcąc ob-
niżki kosztów Komisja Mennicza przymierzała się m. in. do przejęcia hamerni leżącej 
jak najbliżej stolicy. Za czasów administrowania bp. Krzysztofa Szembeka nowej ha-
merni więc nie wybudowano.

Doszło do budowy dopiero w okresie późniejszym. I to nie w Kozieniacach (wyko-
rzystując źródło energii jaką dawała rzeka) lecz w Niewachlowie nad stawem. Stało się 
to przyczyną kolejnych kłopotów z dostawą miedzi krajowej do mennicy. W jednym 
z raportów tego okresu raportowano: „Gdyby hamernia nie przy stawie, ale przy rzece 
zaraz na początku była wystawiona, bo w lecie kiedy na stawie woda mała, to w hamer-
ni mało co robić mogą, a jeżeli czasem co w niej robią, to w budynku stępów ani kamie-
nia na glejtę tłuc ani kruszcu miedzianego szmelcowac nie mogę, bo koło przy hamerni 
będące wiele wody zabiera“.

Miedź rodzima, miedzianogórska była nie najlepszej jakości. Stwierdzała to 1 ma-
ja 1787 r. Komisja Mennicza w podjętej uchwale: „Ponieważ nadzwyczajne liche te-
raz są przystawiane od dozorców fabryki miedzianogórskiej miedziane opłatki, tak, że 
w niektórych krucha w tym stopniu material, że po stemplem pryskają, od drugich twar-
dości stemple pękają, inne w pół są tak cienkie, inne wcale nie gładkie, przeto takowych 
sztuk dwadzieścia pięć są oddane przez ręce jednego z komisarzów kruszcowych do do-
wiedzenia jak jest oszukany przez swoich dozorców JW Biskup płocki, oraz, że ohyda 
jest napisowi, że te sztuki być mają z miedzi krajowej“.

Tłumaczyć się musiał Krzysztof Szembek. Chwalił pracowników i fabrykę będącą 
według niego w stanie bardzo dobrym. Nie był jednak w stanie podnieść jakości pro-
dukcji i jej ilościowych wyników bez poniesienia dodatkowych kosztów. Widział wie-
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le powodów, przez które Miedziana Góra nie była w stanie sprostać postanowionemu 
zadaniu.

Według administratora były to: niedoinwestowanie, bez czego nie było zysku; nie-
wystarczająca ilość robotników; mała produkcja z  częstymi postojami; brak odpo-
wiedniego pieca do wytopu miedzi i ołowiu oraz brak odpowiedniej hamerni do bie-
żącego wyrobu dostarczanej miedzi“.

Poniesione nakłady finansowe przez Stanisława Augusta, i  to dosyć znaczne, na 
rozwój wydobycia kruszcu w Miedzianej Górze nie przyniosły oczekiwanych efek-
tów. Administrowanie dobrami przez biskupa płockiego Krzysztofa Szembeka mimo 
rozkwitu kopalni przez cały czas przynosiły wymierne straty. Powodów takiego sta-
nu rzeczy było kilka. Zostały one wyłuszczone przez administratora w korespondencji 
z Komisją Menniczą. Obok braku nowej hamerni i pieca do obróbki rudy dawały się 
we znaki liczne przestoje i braki ilościowe wśród pracowników bezpośrednio pracu-
jących pod ziemią, których według sugestii Szembeka powinno być co najmniej trzy-
krotnie więcej. Dawały się we znaki także werbunki żołnierskie wśród robotników fa-
brycznych i kopalnianych. Iluzorycznie wydawało się administratorowi i monarsze, 
że Miedziana Góra będzie porównywalna z podobnymi instytucjami zagranicznymi 
– węgierskimi i innymi. Te wszystkie ograniczenia powodowały brak ciągłych dostaw 
polskiej miedzi do królewskiej mennicy w Warszawie. Dużym też problemem była ni-
ska jakość wytwarzanej miedzi przerabianej w manufakturze miedzianogórskiej na 
półprodukty niezbędne do menniczej produkcji. Oblicza się, że w latach 1785 – 1788 
wyprodukowano w Miedzianej Górze około 400 cetnarów (wobec planowanych 1 ty-
siąca rocznie) miedzi. Stanowiło to zaledwie około 26 ton kruszcu miedzi.

29 stycznia 1791 r. Komisja Ekonomiczna zawarła nowy kontrakt na dzierżawę ma-
nufaktury miedzianogórskiej. Biskup płocki Krzysztof Szembek, przewodzący Komisji 
Menniczej, zadowolony z  pracy dyrektora rekomendowal czeskiego Niemca Antonie-
go Aleksandra Soldenhoffa podpisującego się jako Soldenhoffen, do zawarcia kolejne-
go kontraktu sześcioletniego. Baron austriacki i wojskowy wielu armii znany nie tylko 
w Polsce z wielu profesji i barwnego życia. Umiejętnie wykorzystywał znajomości i ko-
ligacje rodzinne do omamienia monarchy wizją dużych zysków z eksploatacji kopalń 
i manufaktury w Miedzianej Górze. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Miedź do 
mennicy królewskiej w Warszawie sprowadzano do 1792 r. To była też ostatnia już emi-
sja trojaka koronnego „z miedzi krajowej“.174 Całkowitej emisji monety miedzianej Sta-
nisława Augusta wyemitowanej ze stemplem „z miedzi kraiowey“ niestety nie znamy.

Jak się przypuszcza, Stanisław August Poniatowski, ostatni monarcha Rzeczypo-
spolitej, na dobra miedzianogórskie (manufaktury, kopalnie, hamernie itp.) wydał 

 174 J. Parchimowicz, op. cit., t. I, s. 173.
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około 250  000 złotych. Miedzianych krążków zaś do produkcji monet dostarczono 
na kwotę w okolicach 20 000 zł. Zaś pozostałych kruszców: złota i srebra odnaleziono 
zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby królewskiej mennicy. „Miedź kraiowa“ z Miedzia-
nej Góry okazała się jedną wielką ułudą.

To samo stało się z chwilą odtworzenia iluzorycznej państwowości polskiej w po-
staci Królestwa Polskiego, po Kongresie Wiedeńskim 1815 r. Wtedy to postawiono na 
rozwój polskiej gospodarki. Rozwijały się także nauki techniczne a szczególnie geolo-
giczne, w czym nie małe zasługi miał ksiądz Stanisław Staszic. On to powołał w Kiel-
cach w 1816 r. Szkołę Górniczą i doprowadził do badań geologicznych (czym sam miał 
niemałe zasługi). Za jego też sprawą wznowiono też eksploatację złóż miedzi w Mie-
dzianej Górze i okolicy Kieleckiego, co dało asumpt do wizualnego widzenia miedzi 
w polskim mennictwie okresu Królestwa Polskiego. Po raz ostatni na polskiej mone-
cie pojawił się napis: „Z MIEDZI KRAJOWEJ“.

Z rodzimej miedzi wydobywanej w Kieleckiem, gdzie rozwinięto też metalurgię 
żelaza i hutnictwo, wyemitowano w mennicy warszawskie monety o nominale 1 grosz 

(roczniki 1822 – 1826) oraz 3 grosze (roczniki 1826 – 1827) w oznaczeniem „Z MIE-
DZI KRAIOWEJ“. W tym wypadku znamy nakłady tych emisji, które przedstawiały 
się następująco:

1 grosz 1822 nakład: 2 720 702
1823 nakład: 5 046 096
1824 nakład: 5 412 794
1825 nakład: 2 107 961
1826 nakład: 2 107 961.
3 grosze 1826 nakład: 569 867

Królestwo Polskie (zabor rosyjski) w okresie autonomii (1815 – 1830), 3-grosze polskie z 1826 r., 
z napisem Z MIEDZI KRAJOWEy
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1827 nakład: ?175

W 1817 r. w Białogonach z  inicjatywy Stanisława Staszica wybudowano hutę 
„Aleksandra“ gdzie pozyskiwano miedź i  srebro. Stąd też pochodziła przywożona 
z176  Miedzianej Góry (być może szczątkowo z  Miedzianki i  Górni) i  przetworzona 
miedź i srebro, dostarczane następnie do warszawskiej mennicy.

Produkcja masowa drobnej monety miedzianej z rodzimego kruszcu z widomym 
znakiem pochodzenia zakończyła się w 1827. Nadal wybijano w Królestwie Polskim 
i na ziemiach polskich pod zaborami pieniądz miedziany, lecz nigdy więcej nie poda-
no skąd on pochodził. Niewątpliwie nadal kruszec miedzi napływał także z Węgier 
i innych ośrodków wydobycia miedzi w Europie.

Omówienie szczegółowe polskiego pieniądza miedzianego stanowi osobne zagad-
nienie warte osobnych studiów. I to studiów archiwalnych jak również kwerendy mu-
zealnej. 

 175 Ibidem, s. 207-208; trudno jednak z tej masy ogólnej wyodrębnić te oznakowane jako „z miedzi 
kraiowej“.

 176 T. Iger, op. cit., s. 282; trojaki z inicjałami I-B (Jakub Benik) pochodzą z lat 1826 i 1827, w tym 
również nowe bicie w Warszawie. Znany też jeden egzemplarz nowego bicia warszawskiego 
z inicjałami F – H. (Fryderyk Hunger) z 1827 r.
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Resumé

Tažba medi v Uhorsku a Poľsku a jej využitie na razbu mincí
Krzysztof Filipow

Meď sa začala používať na razbu mincí v Poľsku v druhej polovici 14. storočia 
za kráľa Kazimíra Veľkého a Ľudovíta Uhorského a kniežaťa Vladislava Opolczyka 
v mincovni v Lvove, kde sa z nej razili ruské puly (denáre). Pravdepodobne sa tam do-
vážala z územia dnešného Slovenska. V poľskom mincovníctve založenom na striebre 
to bolo zvláštnosťou, ale súviselo to s byzantským a tatárskym kultúrnym  vplyvom, 
pod ktorým sa medené mince na Červenej Rusi bežne používali.

Ťažbu medi v Poľsku a Uhorsku na prelome 15. a 16. stor. ovládala Banskobystric-
ká ťažiarska spoločnosť Jakuba Fuggera, ktorý bol predovšetkým podnikateľom, a Já-
na Turza, ktorý bol odborníkom na banskú technológiu. Ich spoločnosť si v  rokoch 
1493 – 1546 vydobyla monopolné postavenie na trhu s meďou, jej pôsobenie zasahova-
lo aj do Tirolska a Soľnohradska a neskôr presiahla hranice celej strednej Európy. Stala 
sa aj najväčšou bankou vtedajšieho sveta.

Spoločnosť si vybudovala „medené cesty“ chránené pred lúpežníkmi. Najvýznam-
nejšia viedla do Krakova, kde sa meď prekladala na lode a  po Visle sa dopravovala 
do Gdanska. Druhá cesta viedla do Tešína, odkiaľ sa meď prepravovala po Odre cez 
Vroclav až do Štetína. Meď z Karpát a Tirolska sa na lodiach hanzových miest ďalej 
vyvážala do Hamburgu, Francúzska, Španielska a Portugalska.

Fuggerovsko-Turzovská spoločnosť kupovala nové bane a  budovala huty v  rôz-
nych miestach. Zabezpečovala aj ťažbu olova, potrebného na získavanie striebra 
z polymetalických medených rúd. Ján Turzo sa vďaka tomu stal najbohatším občanom 
Krakova. V  roku 1525 však kvôli zlým pracovným podmienkam v  baniach patria-
cich spoločnosti vypuklo proti rodine Turzovcov v Uhorsku povstanie a rodina bola 
z Uhorska vyhostená. Spoločnosť tak prešla do vlastníctva Fuggerovcov.

Meď znova nadobudla na význame v 17. storočí, tak v priemysle ako aj na razbu 
mincí. Používala sa najmä vo Švédsku. V početných mincovniach v Poľsku a v Litve 
sa razili známe „boratynki“. Na ich razbu sa však dovážala aj meď zo Švédska z ba-
ní v Aveste. Razba týchto mincí bola vysoko zisková pre panovníkov i nájomcov min-
covní. Vyrazilo sa ich viac ako 1,8 mld. kusov. I keď to boli medené mince, boli pred-
metom rozsiahleho falšovania. Ich falzifikáty sa nazývali „klepáče“. Medené mince, 
szelągi (solidy), sa v Poľsku razili aj neskôr za panovania dynastie Wettinovcov a  v 
mestských mincovniach v Gdansku, Toruni a Elblągu, ako aj za panovania Stanislava 
Augusta, až do likvidácie poľského štátu.
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Stanislav August, ako posledný poľský vládca, sa razbou medených solidov, pol-
goršov, grošov a trojgrošov v Krakovskej a Varšavskej mincovni pokúšal podporovať 
domáci priemysel. Meď na ich razbu sa pôvodne dovážala z Uhorsku, z „medeného 
trojuholníka“ na Slovensku. Do Krakova sa dopravovala na vozoch a ďalej do Varšavy 
na lodiach po Visle. V 80. rokoch 18. stor. sa začala používať meď z novootvorených 
baní v Miedzianej Górze pri Kielcach. Vďaka tomu mohol byť na minciach umiestne-
ný nápis (v preklade) Z TUZEMSKEJ MEDI. Používanie medi z týchto baní však ne-
bolo dobrým riešením, lebo ich otvorenie i samotná  organizácia ťažby bola značne 
komplikovaná. Jej kvalita bola horšia ako pri uhorskej a vyťažené množstvo nestačilo 
potrebe. Mince s týmto nápisom sa však z nej razili až do roku 1827. I keď sa medené 
mince na poľskom území razili aj neskôr, pôvod medi sa na nich už neuvádzal. Bezpo-
chyby sa používala meď aj z Uhorska i iných oblastí Európy.

 Text súhrnu Zbyšek Šustek
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Summary

Copper mining in the Hungarian and Polish kingdoms and its use in coin minting
Krzysztof Filipow

In Poland, copper started to be used for coin production in the second half of the 
14th century, during the reign of the King Casimir the Great and Louis I of Hunga-
ry and Duke Vladislaus of Opole. The Mint in Lvov used it for minting Russian puls 
(denarii). It is assumed that the mint imported copper from the territory of Slova-
kia. Copper coins were rare in Polish coinage, which was based on silver, nevertheless 
their usage was influenced by Byzantine and Tartar tradition, owing to which copper 
coins were commonly used in Red Ruthenia. 

At the turn of the 15th and 16th centuries, copper mining in Poland and Hunga-
ry was dominated by a mining company owned by Jakub Fugger and Ján Thurzo, an 
entrepreneur and an expert in mining technology respectively. Their company held a 
monopoly in the copper market between 1493 and 1546, penetrated the Counties of 
Tyrol and Salzburg, and gradually extended beyond the borders of Central Europe. It 
also became the largest bank in the world at that time. 

The company built its own routes, the so-called “copper routes”, protected against 
highwaymen. The most important route led to Cracow, where copper was trans-
ferred onto boats and transported to Gdansk on the Vistula river. Another route led 
to Teschen, from where copper was shipped on the Oder river through Wroclaw to 
Szczecin. Copper from the Carpathians and Tyrol was also shipped to Hamburg, 
France, Spain and Portugal on ships owned by the Hanseatic cities.

The Fugger and Thurzo company bought further mines and built ironworks in 
several places. It also extracted lead, which was used to obtain silver from polymetallic 
copper ore. Through this, Ján Thurzo became the wealthiest citizen of Cracow. How-
ever, a rebellion over bad working conditions in the company’s mines rose in Hungary 
in 1525 against the Thurzo family, owing to which the family was expelled from Hun-
gary. Ownership of the company was then assumed by the Fugger family.

The importance of copper in the industry and coin minting was reaffirmed in the 
17th century. It was used mainly in Sweden. In a number of mints across Poland and 
Lithuania the well-known “boratynk” coins were struck. For their production, copper 
from Swedish mines in Avesta was also imported. The minting of these coins was very 
profitable both for rulers and mint tenants. More than 1.8 billion of these coins were 
struck. Although these coins were made only of copper, they were frequently counter-
feited. Counerfeits of them were called “klepac”. Copper solids (szelągi) were further 
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produced in Poland during the reign of the Wettin Dynasty in the municipal mints of 
Gdansk, Torun and Elblag, as well as under the ruler Stanislaw August, until the liqui-
dation of the independent Polish state. 

Stanislaw August, as the last king of independent Poland, produced copper solids, 
half-groschen, groschen and three-groschen coins in the mints of Cracow and War-
saw to promote domestic industry. Copper for their production was originally im-
ported from Hungary, a location called a “copper triangle” in Slovakia. Coaches were 
used for its transportation to Cracow, from where copper was shipped to Warsaw on 
the Vistula river. In the 1780s copper from newly opened mines in Miedziana Góra 
near Kielce started to be used, owing to which an inscription “MADE OF DOMES-
TIC COPPER” could be placed on the coins. However, the idea to use copper from 
these mines was not very reasonable, as the mines opening and extraction process-
es were complicated. The quality of Polish copper was poorer than Hungarian copper 
and volumes were insufficient. Nevertheless, coins with this inscription were struck 
until 1827. Although copper coins continued to be produced in Poland even later, they 
were without the inscription. No doubt, the copper for their production came from 
Hungary or other places in Europe.

 Author of summary Zbyšek Šustek
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Baníctvo a jeho odraz v ikonografii peňazí
Zbyšek Šustek

Peňažné znaky okrem funkcie sprostredkovateľa výmeny tovaru a služieb a uscho-
vávateľa hodnôt predstavujú už od staroveku aj pôsobivé informačné médium. Ich 
materiál, technické a  umelecké spracovanie a  jeho myšlienková náplň odzrkadľujú 
hospodárske pomery, hodnotové a svetonázorové zameranie spoločnosti a jej kultúr-
nu, technologickú a materiálnu úroveň. S výnimkou antického Grécka, kde význam-
nú zložku ikonografie mincí tvorili konkrétne motívy z prostredia života ľudí, preva-
žovala v dávnejšej minulosti na peňažných znakoch symbolika moci, jej uchvacova-
nia alebo náboženskej viery, prípadne rozličné drobné dekorácie, odvodené zväčša od 
rôznych rastlinných motívov, ľalií, ruží alebo listov viniča či lipy, spravidla ale s vy-
sokým stupňom štylizácie. Konkrétne motívy z bežného života, hoci vždy s  jasným 
symbolickým nábojom či identifikačným významom, sa do ikonografie peňazí začí-
najú vracať až koncom prvej polovice 19. storočia. Platí to aj o motívoch ľudskej, fy-
zickej i duševnej práce. V ich výbere však až do konca 20. storočia silne prevažovali 
atribúty poľnohospodárstva alebo dokonca celé poľnohospodárske výjavy. Súviselo to 
s prevažne agrárnym charakterom vtedajších ekonomík, ale aj s vedomím primárne-
ho významu poľnohospodárstva ako zdroja obživy, tvorcu hodnôt a navyše odvetvia, 
ktoré zamestnávalo ak nie väčšinu, tak aspoň podstatnú časť spoločnosti. Neraz sa 
však poľnohospodárske motívy kombinujú s atribútmi iných činností, najmä remesiel, 
resp. priemyslu, obchodu, dopravy, súdnictva. Tie potom spoločne symbolizujú spolo-
čenskú deľbu práce a nezastupiteľný príspevok všetkých profesijných zoskupení k bla-
hobytu celej spoločnosti a k skutočnej hodnote peňazí. Až v 20. storočí medzi rôznymi 
motívmi ľudskej práce zobrazovanými na platidlách nachádza širšie, ba až prevažujú-
ce postavenie veda, vzdelanosť, umenie a kultúra. No v týchto prípadoch, najmä v roz-
vinutejších spoločnostiach, sa tak zväčša deje skôr nepriamo, prostredníctvom por-
trétov, spočiatku prevažne idealizovaných, no neskôr naopak portrétov konkrétnych 
osobností, ktoré sa o  rozvoj týchto oblastí zaslúžili. Portrét osobnosti je na platidle 
takmer vždy dominantný, zatiaľ čo atribúty jej činnosti či diela, ak sú vôbec zobraze-
né, majú prevažne len doplnkovú funkciu. Podobnú úlohu na platidlách v týchto kra-
jinách zohrávajú aj význačné budovy, ktoré majú symbolickú väzbu k niektorej oblas-
ti ľudskej činnosti. Konkrétnejšie vyobrazenia sú naopak príznačné skôr pre peňažné 
znaky rozvíjajúcich sa spoločností, resp. režimov odvodzujúcich svoju legitimitu od 
nižších pracujúcich vrstiev, kde je požadovaná vyššia miera priamočiarosti a všeobec-
nej zrozumiteľnosti.
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Baníctvo, resp. v  širšom zmysle ťažba prírodných surovín má medzi motívmi 
ľudskej práce a  jej symbolmi zobrazovanými na peniazoch iba okrajové postavenie, 
a  to napriek jeho zásadnému významu pre fungovanie celých odvetví hospodárstva 
a energetického zabezpečenia spoločnosti. Výnimkou sú iba obligátne zobrazenia kla-
divka a želiezka na peňažných znakoch banských podnikov v Uhorsku v 16. – 18. sto-
ročí (Szemán & Kiss 2008). No v ich prípade majú tieto atribúty skôr funkciu logotypu 
banského podniku ako takého, než symbolu práce, ktorá sa v ňom vykonávala.

Malé zastúpenie baníckych motívov na peniazoch má pravdepodobne dva okruhy 
príčin. Jedným je samotná spoločnosť, jej hodnotová sústava a mechanizmy vytvára-
nia jej hierarchickej štruktúry, prípadne dokonca určitá forma jej kolektívneho po-
krytectva a  sklonu k  nepriznávanému kastovníctvu. Z  nich vyplýva zrejmý sklon 
k  uprednostňovaniu abstraktných hodnôt alebo „vznešenejších, vyspelejších, čistej-
ších a  zdanlivo náročnejších“ činností pred „nečistou“ prvovýrobou, ktorú spoloč-
nosť zveruje do rúk svojich najnižších vrstiev177 a ktorú vytláča na okraj svojich sídiel 
či sídelných oblastí. Pozoruhodné je z tohto hľadiska napr. líce 5-wonovej bankovky 
KĽDR z  roku 1978 (nevyobrazené), teda bankovky z mimoriadne ideologizovaného 
prostredia so sklonom k veľkej spoločenskej nivelizácii. Ani na tejto bankovke v poza-
dí zobrazujúcom nesmierne intenzívne využívanú krajinu, medzi početnými stavba-
mi hút, rafinérií a iných tovární nenájdeme ani jednu banskú či ropnú vežu.

Druhým okruhom príčin je ostrý rozpor snahy stvárňovať platidlá na čo najvyš-
šej estetickej a výtvarnej úrovni a možnosti (alebo skôr schopnosti) zobrazovať prá-
cu v  nebezpečnom, nečistom a  nevzhľadnom prostredí baní alebo celých zdevasto-
vaných banských oblastí spôsobom, ktorý by uspokojoval všeobecný vkus a na pou-
žívateľa pôsobil pozitívne. Pravdepodobne aj to je príčinou toho, že nemalá časť do-
stupných zobrazení baníckych motívov na peniazoch nakoniec ostala v  štádiu škíc, 
návrhov alebo pokusných nátlačkov (porovnaj Madejski & Walkowicz 2011, Torańska 
2011) a ustúpila iným námetom alebo dokonca úplne iným koncepciám tematického 
zamerania jednotlivých emisií platidiel. V tomto smere vidieť aj určitú zhodu s mimo-
riadne malým zastúpením vyobrazení hmyzu a nižších živočíchov vôbec, ako čoho-
si väčšine ľudí nepríjemného, medzi inak nesmierne početnými a v ostatných rokoch 
dokonca dominujúcimi vyobrazeniami prírodnín (Šustek, v  tlači). Myšlienka spolo-
čenskej deľby práce sa stala korunovačným heslom cisára Františka Jozefa I. – Viribus 

 177 Tento spôsob myslenia je dokonale opísaný aj pojmom „paradox chudobného pravicového 
voliča“, ktorým sociológia charakterizuje volebnú stratégiu príslušníkov stredných a nižších 
vrstiev, ktorí v rozpore so svojimi existenčnými záujmami volia pravicové strany, aby si sami 
pred sebou vytvárali ilúziu svojej príslušnosti k vyšším vrstvám a dištancovali sa od ľudí 
v rovnakom postavení.
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unitis – spojenými silami. Toto hes-
lo sa stalo pre Rakúsku privilegova-
nú národnú banku nástrojom na to, 
aby jeho doslovnou a/alebo symbo-
lickou obrazovou citáciou jasne de-
monštrovala svoju lojalitu k panov-
níkovi (Obr. 1), no na druhej strane, 
aby nezobrazovaním panovníkovho 
portrétu na svojich bankovkách dá-
vala najavo svoju nezávislosť na štáte 
deklarovanú v jej štatúte ako záruka 
dobrého hospodárenia banky.

Korunovačné heslo Františka Jo- 
zefa I. preto významne ovplyvnilo 
ikonografiu papierových platidiel 
v  habsburskej monarchii. Pod je-
ho vplyvom, ale bezpochyby aj pod 
vplyvom revolučnej vlny rokov 1848 
– 1849, nastal prechodný, no zásad-
ný obrat v zobrazovaných motívoch 
od motívov čerpajúcich z  antickej 
tradície (emisie bankoviek z  r. 1841 
a 1847) k obrazom z každodenného 
života. Do určitej miery s tým mož-
no súvisí aj koncepcia Bachovho ab-
solutizmu, ktorý síce vytvoril rigid-
ný policajný režim, no v  jeho rám-
ci uskutočňoval pokrokové a životu 
v monarchii prospešné hospodárske reformy, ktoré reagovali nielen na vývoj vo vy-
spelejších štátoch, ale boli aj súčasťou revolučných myšlienok, za ktoré samotný Bach 
počas revolúcie vo Viedni bojoval.

Práve tomuto heslu možno vďačíme za pravdepodobne vôbec prvé známe zobra-
zenia práce baníkov na peniazoch. Hneď dva banícke motívy (Obr. 2) sa v duchu toh-
to obdobia objavili v miniatúrnych detailoch na troch rovnako graficky stvárnených 
vydaniach zúročiteľného ríšskeho pokladničného listu v hodnote 100 zlatých z rokov 
1850, 1851 a 1853. V strede jeho spodného rámiku je miniatúrna postava baníka v uni-
forme, na čiapke s  viditeľným náznakom kladiva a  želiezka, ktorý na tácke ponúka 

1. Bankovka Rakúskej privilegovanej národnej 
banky v hodnote 10 zlatých z roku 1854 a detail 
stuhy s citáciou korunovačného hesla Viribus unitis 
a kompozíciou atribútov rôznych činnosti (moreplavba, 
obchod, umenie, poľnohospodárstvo) vykonávaných 
pod ochranou monarchie symbolizovanej rozovretými 
krídlami štylizovaného ríšskeho orla, ktorý v pazúroch 
drží porazeného draka.
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mince vyrazené z  vyťaženého dra-
hého kovu. Jeho náprotivkom je roľ-
ník prinášajúci  bohatý snop obilia 
s  oráčom v  pozadí. V  pozadí baní-
ka je pseudoreliéfne stvárnený obraz 
štôlne s dvoma baníkmi – jeden ruč-
ne dobýva rudu, druhý ju vyváža na 
vozíku. 

Implicitným vyjadrením, bez 
textovej citácie, korunovačného hes-
la Františka Jozefa I. je 10-zlatková 
bankovka z roku 1863 (Obr. 3), kto-
rá zobrazuje v  dominantnom po-
stavení trojicu polpostáv – v  strede 
baníka s  čakanom, po jeho pravici 
roľníka s  kosákom a  snopom obilia 
a  po ľavici jednoznačne neinterpre-
tovateľnú postavu muža v  klobúku 
a  s  palicou. Prevažuje názor, že ide 

o pastiera. Tento názor podporuje nerealizovaný a dlho neznámy variant návrhu tej-
to bankovky (Aulinger 2000), kde sa muž opiera o kompozične veľmi rušivo zobraze-
nú hruď kravy so zvoncom (Obr. 3). Na nerealizovanom variante návrhu muž navyše 
drží v ruke pastiersku píšťalu. Na realizovanej bankovke je však v jeho pozadí, kvôli 
vyváženiu kompozície, iba náznak členitého svahu so solitérnymi borovicami a muž 
drží v rukách pútnickú palicu. Jeho mladý vek nápadne kontrastuje so zrelým vekom 
roľníka a až skoro stareckým vekom baníka. To vedie aj k druhej známej interpretácii, 
že ide o študenta. Túto možnosť naznačuje aj zmena odevu mladíka oproti pôvodné-
mu návrhu, ktorý má na realizovanej podobe bankovky mestskejší ráz. Nezávisle na 
tom, ktorá interpretácia je správna, trojica môže symbolizovať bez ohľadu na profesiu 
aj spoluprácu jednotlivých generácií (takú zaznávanú súčasnou neoliberálnou ideoló-
giou), ale aj troch stavov – roľníkov, robotníkov a inteligencie. A to dokonca v podobe, 
akú nachádzame na platidlách z 20. storočia (Československo, rub mince 20 Kč vzor 
1933, obr. 4), najmä zo socialistických štátov stvárňovaných v duchu socialistického 
realizmu (bankovky Rumunska 100 lei vzor 1947, Čínska ľudová republika 50 yuan 
vzor 1980 – 1990, obr. 5) alebo jeho „najpokročilejšej“ formy, t. j. umenia v duchu my-
šlienky Čučche (Kórejská ľudovo demokratická republika, 50 won vzor 1992, obr. 5) 
(Anonym 1988). Pri jednej téme obsahovo takmer totožných vyobrazení sa tak stretá-

2. Ríšsky zúročiteľný pokladničný list v hodnote 100 
zlatých z roku 1853 a detaily baníckych výjavov pri jeho 
spodnom okraji – baník s podnosom s mincami a práca 
v bani.
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vajú dve úplne protichodné myšlien-
kové a hodnotové sústavy.

Neskôr sa s baníckymi motívmi, 
resp. s  motívmi ťažby prírodných 
surovín, stretávame na platidlách 
až v období od 20. do 90. rokov 20. 
storočia. Ich zobrazovanie pritom 
výrazne prevažuje v  socialistických 
štátoch po druhej svetovej vojne.

V spôsobe ich zobrazovania pre-
važujú idealizované portréty ale-
bo postavy baníkov (Obr. 6-10), vý-
javy z  práce v  bani (Obr. 11 a  12), 
alebo obrazy ťažobných veží hlbin-
ných baní (Obr. 13 a  14) alebo veží 
na ropných poliach (Obr. 35), neraz 
skrytých v rozličných kompozíciách 
s  inými spôsobmi intenzívneho vy-
užívania krajiny, resp. účelovo zo-
stavených kompozícií demonštrujú-
cich významné odvetvia hospodár-
stva tej ktorej krajiny (Obr. 34). Uni-
kátna je kombinácia výjavu práce 
v bani na líci juhoslovanskej 50-di-
nárovej bankovky z roku 1946 s ťaž-
bou dreva na rube (Obr.  12). Táto 
kombinácia je pozoruhodná tým, že 
lesníctvo, resp. ťažba dreva, sa v mi-
nulosti považovalo za súčasť baníc-
tva a  v  jeho rámci sa aj vyučovalo. 
Tak tomu bolo aj na banskoštiav-

3. Bankovka Rakúskej privilegovanej národnej banky 
v hodnote 10 zlatých z roku 1863 a jej pôvodný návrh 
(dole) s postavou baníka v strede a pastierom (prípadne 
študentom) a roľníkom.

4. Rub československého 20-korunáka 
vzor 1933 s troma alegorickými postavami 

predstavujúcimi priemysel  
(muž s kladivom), poľnohospodárstvo (žena 

s pluhom v pozadí) a obchod  
(mladík s kaduceom).
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nickej Banskej akadémii až do oddelenia 
oboch odborov v  19. storočí. Ojedinelé sú 
výjavy prác na povrchu, okolo bane (Fran-
cúzsko, 10-frankovka z rokov 1941 – 1949) 
(Obr. 15), kde je samotný obraz dokonca 
skrytý a  v  celkovej kompozícii obraz ban-
kovky zaniká. Naopak výrazný je v  tomto 
nerealizovaný kresbový návrh na slovenskú 
korunovú mincu z  roku 1940 s  dominant-
nou postavou kráčajúceho baníka s kahan-
com a v pozadí s banským vozíkom a pre-
vádzkovou budovou bane (Obr. 16).

Rubové strany platidiel, ktoré na líci ne-
sú idealizované portréty baníkov, neraz zo-
brazujú atribúty súvisiace s prácou v bani, 

5. Rumunská bankovka v hodnote 100-
lei z roku 1947, čínska bankovka v hodnote 
50 yuanov z 80. rokov 20. storočia 
a severokórejská bankovka v hodnote 50 wonov 
z roku 1992 s takmer rovnako stvárnenou 
alegóriou spolupráce robotníkov, roľníkov 
a inteligencie.

6. Idealizovaný portrét baníka v prilbe 
a s kahancom na belgickom 50-cente z roku 
1955.

7. Idealizované obrazy baníkov – ZSSR, 
1-rubeľ 1938 (Ivan Ivanovič Dubasov), Ríšsky 
komisariát Ukrajina, 50 karbovanec 1942 
(autor neznámy), Poľsko, 500 zloty 1948 
(prof. Wacław Borowski).
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banské stroje alebo ťažobné veže (Obr. 17 a 18) i výjavy zo štôlní (Poľsko, 500-zloty 
1948 a jeho nerealizovaná alternatíva) (Obr. 11). Jednoznačne klasifikovať tieto spôso-
by zobrazenia je pomerne obťažné, lebo niektoré z nich možno rovnako dobre hodno-
tiť podľa viacerých kritérií a zaraďovať do rôznych skupín.

Ojedinelé sú vyobrazenia samostatných banských strojov, resp. banských strojov 
vo výrazne dominantnom postavení, čo zrejme súvisí s obťažnou identifikovateľnos-
ťou takýchto zariadení pre laickú verejnosť (Obr. 17). Ide o obraz kolesa rýpadla na po-
vrchovú ťažbu (Juhoslávia, 20 000 dinár z roku 1987) a banský kombajn z hlbinnej ba-
ne (Poľsko, nerealizovaný návrh na 500-zlotovku).

Zriedkavejšie sú zobrazenia baníckych symbolov vo väzbe s hutníctvom (Obr. 19 
a 20). V takomto prípade však baníctvo vždy ostáva v pozadí hutníctva (Českosloven-
sko, ťažobná veža na rube štyroch vydaní 5-korunákov podľa pôvodného návrhu Otto 
Gutfreunda z roku 1925) (Obr. 19). Patrí sem aj francúzska 10-frankovka s dominant-

8. Idealizované obrazy baníkov – Albánsko, 
1000 lek 1949 (Ivan Ivanovič Dubasov), 
Československo, 50 Kčs 1950 (Ľudovít Ilečko) 
a Juhoslávia, 20 000 dinár 1987 (Dragiša 
Andrić)

9. Idealizované obrazy baníkov na 
nerealizovanom návrhu prof. Wacława 
Borowského na líce 500-zlotovky z roku 
1948 (hore) a Tadeusza Michaluka 
(v strede) a Stanislawa Töpfera (dole) na 
líci 500-zlotovky zo súťaže na sériu nových 
bankoviek vyhlásenej v roku 1959. 
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nou postavou baníka v hlavnom poli a dvo-
ma hutníkmi zobrazenými v  nevýraznom 
postavení na ráme bankovky, alebo nerea-
lizovaná podoba návrhu na 25-rublovku od 
I. I. Dubasova z roku 1943 (Obr. 20), modi-
fikovaná neskôr na 25-rublovku vzoru 1947 
s portrétom V. I. Lenina. Tematicky sem za-
padá aj líce poľskej 1000-zlotovky z  roku 
1946, kde je však baník zobrazený v rovno-
cennom postavení so strojníkom.

V  socialistických štátoch zobrazenia 

11. Výjavy práce v bani: Československo, 
nerealizovaný návrh Františka Kyselu na 
10-korunáčku z 20. rokov 20. storočia; Poľsko, 
návrh (v strede) prof. Wacława Borowského 
na rub 500-zlotovky z roku 1948 a jeho 
realizovaná podoba (dole).

12. Výjav práce v bani na líci juhoslovanskej 
50-dinárovej bankovky z roku 1946  
a jeho kombinácia s výjavom ťažby dreva v lese  
(1íce Mate Zlamalik, rub Tanasije Krnjajić).

10. Idealizované obrazy baníkov na 
nerealizovaných návrhoch Andrzeja Heidricha 
na 100-zlotovky zo 70. rokov 20. storočia 
a Ryszarda Dudzickiego na 1000-zlotovku zo 
súťaže z roku 1959 (dole).
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idealizovaného baníka na peniazoch zároveň reprezentujú aj robotnícku triedu ako 
celok. Preto okrem samostatných zobrazení baníkov (napríklad ZSSR, 1 rubľovka 1938 
od I. I. Dubasova, Československo, 50 Kčs 1950 od Ľ. Ilečku) (Obr. 7 a 8) sa stretávame 
aj s ich kombináciami s roľníkmi alebo robotníkmi iných profesií vo figurálnych ale-
góriách, ktoré vyjadrujú zväzok robotníkov a roľníkov. Takéto výjavy však poznáme 
skôr z nerealizovaných návrhov platidiel. V Československu sem patrí postava baníka 
a roľníka na nerealizovanom návrhu líca 100-korunáčky vzoru 1953 od Ivana Ivano-
viča Dubasova a alternatívne nerealizované návrhy 100-korunáčky z druhej polovice 
50. rokov od Josefa Lieslera s postavou baníka a roľníčky v rôznom postavení (Obr. 21 
a 22).

Banícke motívy, ako miniatúry ťažných veží, sa objavujú aj ako pozadie folklór-
ne ladených nerealizovaných návrhov na poľské bankovky zo začiatku 60. rokov, kde 

13. Veľmi nenápadne zakomponovaný výjav 
bane v kompozícii intenzívne využívanej krajiny 
na rube francúzskej 20-frankovky z rokov 
1939 – 1942 (Clement Serveau).

14. Ťažobná veža skrytá v množstve dymia-
cich komínov v rozsiahlom komplexe priemy-
selnej krajiny na nerealizovaných návrhoch 
rubu 5-zlotovky z roku 1948 (Wacław Borow-
ski), výrez motívu bez ťažobnej veže je použitý 
na realizovanej podobe rubu 100-zlotovky 
z roku 1948.
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15. Nenápadný výjav prác na povrchu v okolí ťažobných veží, celok pozri na obr. 8.

16. Neuskutočnený kresbový návrh slovenskej jednokorunovej mince z roku 1940 (NBS-MMM 
Kremnica)
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vystupujú ako doplnok k štylizovaným žen-
ským krojovaným postavám. V tejto podo- 
be vlastne iným spôsobom vyjadrujú ideo- 
logicky podmienenú predstavu o  zväzku 
robotníckej a  roľníckej triedy, ale vo všeo- 
becnej polohe aj spoločenskú deľbu práce 
tradične zobrazovanú aj na platidlách štá-
tov s  nesocialistickým spoločenským zria-
dením (Obr. 23 a 24).

Menej časté je využitie motívov baníc-
tva, neraz v  miniatúrnych detailoch, ako 
atribútu banských miest alebo priemyselnej 
krajiny. Je to príznačné najmä pre početné 
návrhy série poľských bankoviek z prelomu 
80. a  90. rokov, ktoré mali zobrazovať vý-
znamné poľské mestá, medzi nimi aj Kato-
vice ako stredisko banskej a  hutníckej ob-

lasti (Obr. 25). Na týchto návrhoch, resp. v jednom prípade na nevydanej bankovke, je 
pritom vidieť dvojaká možnosť zaradenia zobrazených motívov. V jednom interpretá-
cia vyplýva len zo samotného posúdenia obrazu, v druhom z úradného tematického 
označenia celej série návrhov.

17. Banské stroje na bankovkách: povrchové 
rýpadlo, Juhoslávia, 20 000 dinár z roku 1987 
(Dragiša Andrić), banský kombajn, Poľsko, 
nerealizovaný návrh na 500-zlotovku zo série 
Poľské mestá (Waldemar Andrzejewski).

19. Spojenie baníckych atribútov s hutníctvom 
– rub československého 5-korunáka Otty 
Gutfreunda z roku 1926 s obrazom ťažobnej 
veže na okraji kompozície železnej huty.

18. Poľsko, nerealizované návrhy Tadeusza 
Michaluka (hore) a Andrzeja Heidricha (dole) 
na bankovky v hodnote 500 a 100 zlotých zo série 
Poľské mestá zo 60. rokov.
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21. Baníci ako reprezentanti robotníckej 
triedy vyobrazení spoločne s predstaviteľmi 
triedy pracujúcich roľníkov – baník so 
zbíjačkou a roľník so snopom, Československo, 
nerealizovaný návrh líca 100-korunáčky  
vzoru 1953 (Ivan Ivanovič Dubasov).

20. Spojenie baníckych atribútov s hutníctvom: 
Francúzsko, 10-frank z rokov 1941 – 1949 
s postavou baníka a postavami hutníkov (Lucien 
Jonas); ZSSR, nerealizovaný návrh Ivana 
Ivanoviča Dubasova z roku 1943 s postavou 
hutníka a baníka; Poľsko, 1000 zlotých 1946 
(Waclaw Borowski), rovnocenné symetrické 
postavenie baníka a hutníka.

22. Baníci ako reprezentanti robotníckej triedy 
vyobrazení spoločne s predstaviteľmi triedy 
pracujúcich roľníkov – baník so zbíjačkou 
a roľníčka so snopom, Československo, tri 
alternatívne riešenia nerealizovaných návrhov 
100-korunáčky z roku 1957 (Josef Liesler).
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Abstraktnejšou formou tohto vzťahu sú mince, ktoré vzťah k baníctvu prenese-
ne vyjadrujú zobrazením význačnej architektúry banských miest (Obr. 26). Patrí sem 
zlatník vydaný v  roku 1887 na pamäť obnovenia ťažby striebra v  Kutnej Hore. Zo-
brazuje chrám Svätej Barbory, patrónky baníkov, ako monumentálnej stavby vybudo-
vanej vďaka veľkému bohatstvu získanému z tamojších strieborných baní. Ďalej sem 
patria rubové strany slovenských pamätných 200- a 5000-korunákov z roku 1997 pri-
pomínajúce kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice ako jedného z  najvýznamnejších 
centier baníctva v Uhorsku. Jednoznačne sa sem zaraďujú aj nerealizované návrhy na 
pamätnú 10-eurovú mincu z roku 2012 vydanú pri príležitosti 300. výročia narodenia 
Jozefa Karola Hella.

I  keď samotná pamätná minca je venovaná úplne inej téme a  výročiu, môžeme 
sem zaradiť aj rub slovenského 500-korunáka z r. 1999 vydaného pri príležitosti 500. 
výročia začatia razby toliarových mincí v  Kremnici. V  pozadí kompozície guldiné-

23. Skice a nerealizované návrhy Andrzeja 
Heidricha na poľské bankovky v hodnote 100 
zlotých zo série Poľské mestá zo 60. rokov 20. 
storočia s obrazom ťažobnej veže ako drobným 
doplnkom folklórne štylizovaných ženských 
postáv.

24. Nerealizované návrhy Andrzeja Heidricha na 
poľskú bankovku v hodnote 1000 zlotých zo série 
Poľské mestá zo súťaže z roku 1960 s motívmi 
ťažobných veží ako drobnými doplnkami folklórne 
štylizovaných ženských postáv.
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rov je zobrazený pohľad na Kremnicu 
ako jedno z banských a zároveň minco-
vých miest (Obr. 26). Podobne sem mô-
žeme zaraďovať aj vyobrazenia Banskej 
Bystrice na rube 50-korunáčok z  rokov 
1948 a 1953 a nerealizovaných návrhoch 
na 50-korunáčky z r. 1957 a zo začiatku 
60. rokov (Obr. 27 a  28), i  keď jediným 
dôvodom zobrazenia Banskej Bystrice na 
týchto bankovkách je jej oslava ako cen-
tra Slovenského národného povstania. 
Avšak na návrhu Aurela Kajlicha z roku 
1957 je zobrazený v detaili aj banský mo-
tív – kladivo a želiezko (Obr. 28) v ruži-
ci s atribútmi poľnohospodárstva, iných 
odvetví priemyslu a vzdelanosti. Banská 
Bystrica je zobrazená aj na ďalších nerea-
lizovaných návrhoch z 50. a 60. rokov od 
Štefana Bednára a Márie Medveckej (Ne-
mečková et al. 1991).

Ďalšiu skupinu platidiel s  banícky-
mi motívmi predstavujú platidlá, kde ba-
nícke motívy symbolizujú zápas o  spo-
ločenský pokrok a  zlepšenie sociálneho 
postavenia baníkov. Ide v  podstate len 
o dve platidlá. Jedným je československý 
pamätný stokorunák z  roku 1948 vyda-
ný k 700. výročiu Jihlavských baníckych 

práv. Zobrazuje stredovekého baníka, ako vylieza zo šachty (Obr. 29). Druhým je bel-
gická 500-frankovka z rokov 1978 – 1982 (Obr. 30) zobrazujúca maliara Constanina 
Muerina (1831 – 1905), ktorý sa v svojej tvorbe venoval sociálnym problémom v ob-

25. Nerealizované návrhy Andrzeja Heidricha 
na poľskú bankovku v hodnote 500 zlotých 
a Waldemara Andrzejewského na poľskú 
bankovku v hodnote 2 zlotých zo série Poľské 
mestá s motívmi ťažobných veží a banských 
podnikov ako atribútov mesta Katowice. 

26. Rakúsko-Uhorsko, zlatník s obrazom chrámu Svätej Barbory v Kutnej Hore z roku 1887, Slovensko, 
pamätný 500-korunák z roku 1999 k výročiu začatia razby toliarových mincí v Kremnici s pohľadom 

na Kremnicu ako banské mesto, Slovensko, pamätný 200- a 5000-korunák z roku 1997 oslavujúci 
Banskú Štiavnicu ako objekt svetového kultúrneho dedičstva, Slovensko, lícne strany nerealizovaných 

návrhov 10-eurovej pamätnej mince k 300. výročiu narodenia Jozefa Karola Hella od Miroslava 
Rónaia (vľavo) a Márie Poldaufovej (vpravo).
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lasti belgických uhoľných baní. V  poza-
dí jeho portrétu vidieť ťažnú vežu, silue-
ty baníkov a koleso, možno že z raziaceho 
čela uholného kombajnu alebo z ťažobnej 
veže. Na ponurom Muerinovom obraze 
banskej oblasti v Belgicku (Obr. 30, dole) 
možno zvlášť názorne ukázať problema-
tickosť zobrazovania baníckych motívov 
na peniazoch ako artefakte, ktorý by mal 
uspokojovať vkus čo najširších vrstiev 
obyvateľstva.

Tematicky blízke platidlám zobrazu-
júcim tematiku spoločenského pokroku 
sú pamätné mince venované technické-
mu pokroku v  baníctve. Patria sem líc-
ne strany slovenských pamätných 200- 
a 5000-korunákov z roku 1997 venované 
kultúrnemu dedičstvu Banskej Štiavnice 
a technickým pamiatkam v jej okolí, naj-
mä čerpacím strojom skonštruovaným 
Matejom Kornelom Hellom a jeho synom 
Jozefom Karolom. Jednoznačne sa sem 
zaraďuje slovenská 10-eurová minca z ro-

ku 2012, venovaná 300. výročiu narodenia tohto vynálezcu, ktorá zobrazuje v  inom 
stvárnení jeho čerpacie stroje (Obr. 31). Rovnaké motívy sú zobrazené v inom stvár-
není aj na ruboch nerealizovaných súťažných návrhov na túto mincu, ako aj na lícnej 
strane jedného z návrhov, kde sú zobrazené spoločne s architektúrou Banskej Štiav-
nice (Obr. 26).

Na obe uvedené mince tematicky úzko nadväzujú pamätné mince vydané pri 
príležitosti významných medzníkov v  budovaní banských diel. Patria sem pamätný 
zlatník na dosiahnutie hĺbky 2 000 metrov v  Příbrami v  roku 1875 a  pamätný zlat-
ník, resp. jeho zlaté a medené odrazky, vydaný k ukončeniu dedičnej štôlne v Banskej 
Štiavnici v r. 1878. V oboch prípadoch je však vzťah týchto mincí k baníctvu zrejmý 
len z nápisov (Obr. 32).

Osobitnú skupinu platidiel s baníckymi motívmi tvoria poukážky s textom „Jáchy-
movské doly, národní podnik, Horní Slavkov“ v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 
jednotiek, s  rôznymi rozmermi, no s  rovnakým grafickým riešením pozostávajúcim 

27. Obraz Banskej Bystrice na rube 
50-korunáčok z roku 1948 (Štefan Bednár) a 1953 
(Sergej Akimovič Pomanskij). Okraj na rube 
50-korunáčky z roku 1948 je kresba s porušenou 
perspektívou, urobená podľa fotografií z cesty 
na Kalváriu nad železničnou stanicou Banská 
Bystrica mesto (tzv. malá stanica).
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z  celoplošného ornamentu zloženého zo 
skrížených kladívok a  želiezok (Obr. 33). 
Existujú vo fialovej, modrej, zelenej, oran-
žovej a žltej mutácii a všeobecne sa pova-
žujú za jedny z prvých väzenských plati-
diel používaných v Československu v ro-
koch 1949 – 1992. Ich skutočný účel však 
nie je doložený archívnymi dokumentmi 
ani memoárovou literatúrou. Spôsobom 
zobrazenia kladivka a  želiezka pripomí-
najú vyššie spomenuté banské znaky.

S  hlbinným uhoľným alebo rud-
ným baníctvom súvisí aj tematika ťažby 
iných surovín, až na výnimky len ro-
py. V podobe ťažobných veží na ropných 
poliach sa táto tematika opakuje predo-
všetkým na početných rumunských ban-
kovkách a minciach z rokov 1916 až 1963 
(Obr. 34-36), kde sú prevažne doplnkom 
komplikovaných kompozícií poľnohos-
podárstva, remesiel, priemyslu a  rieč-
nej dopravy (sklady v  prístave Galaţi 
na rube 1000-leiovky z  roku 1934 a  na 
5000-leiovke vzoru 1940, kde je použi-
tý výrez z 1000-leiovky z roku 1934). Ce-
lé ropné pole s  ťažobnými vežami a dvo-
ma vidiečankami ako symbolov dvoch 
hlavných odvetví rumunského hospodár-
stva pred 2. svetovou vojnou sú zobrazené 
na rube bankoviek v hodnote 500 a 2000 
lei z rokov 1924 – 1939, resp. 1943 – 1945 

29. Banícke práva – Československo, pamätný 
100-korunák z roku 1949 (Otakar Španiel) k 700. 
výročiu vydania Jihlavského banského práva.

28. Obraz Banskej Bystrice na návrhoch rubu 
50-korunáčky od Cyrila Boudu (hore) a Aurela 

Kajlicha (v strede) z r. 1957 s baníckym symbolom 
v strede ružice so symbolmi iných činností 

a štylizovaná panoráma Banskej Bystrice na 
návrh Aurela Kajlicha z roku 1964.
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(Obr. 35). Samostatne sú ťažobné veže zo-
brazované menej často, ide vlastne len 
o dva varianty mince v hodnote jedného 
leu (mosadz a hliník) z rokov 1947 – 1952 
(Obr. 36). Ropné veže sú aj jednou z „he-
ladických“ figúr zobrazených v  rumun-
skom štátnom znaku uzákonenom v  ro-
ku 1947, po vyhlásení ľudovej republiky, 
a  s malými zmenami (doplnenie hviezdy 
v r. 1953 a zmena stuhy s názvom štátu v r. 
1965) používanom do konca roku 1989. 
Ako súčasť štátneho znaku (Obr. 36) pre-
to ropné veže vystupujú ako miniatúra na 
všetkých rumunských platidlách vyda-
ných v rokoch 1948 – 1989, okrem vyššie 
uvedených mincí v  hodnote jedného leu 
z rokov 1947 – 1952, kde štátny znak nie je 
zobrazený. Ropné veže nachádzame aj na 
albánskych bankovkách v  hodnote 1000 

lekov vzor 1949 a 1957 (Obr. 37), kde vystupujú ako náprotivok obrazu baníka na lí-
ci (Obr. 8) a zároveň vytvárajú tematicky nesúvisiaci pendant vizuálne potlačenému 
portrétu albánskeho národného hrdinu Skanderbega. Ďalej ako miniatúry vystupujú 
na albánskych bankovkách v hodnote 100 lekov vzor 1964, 1976 a 1991, kde sú len ne-
nápadným doplnkom obrazov hutníka a obrazov železiarní (Obr. 37).

Povrchová ťažba surovín je v ikonografii peňažných znakov naozaj okrajovou té-
mou. Jednoznačne sem patrí rub rakúskej 5-šilingovky vzor 1927 a  jej modifikácií 
vzor 1945 a 1951, kde je zobrazená povrchová ťažba železnej rudy pri Eisenerzi a ba-
nícky symbol kladivko a želiezko (Obr. 38). 

K  povrchovej ťažbe surovín, i  keď nie klasickým banským spôsobom, možno 
priradiť odparovanie soli na pobreží Čierneho mora na rube bulharskej bankovky 
v hodnote 20 leva z roku 1925 (Obr. 38). S rezervou sem možno zaradiť rub rumunskej 

30. Ťažobná veža, silueta baníkov a koleso 
ťažobného stroja na líci belgickej 500-frankovky 
z rokov 1978 – 1882 s portrétom C. Muerina 
(autor M. Hurrig a y. Adam) a Muerinov obraz 
belgického uhoľného revíru.

31. Technický pokrok v baníctve – banské čerpacie stroje skonštruované Jozefom Karolom Hellom 
v Banskej Štiavnici na líci slovenských pamätných mincí v hodnote 200 a 5000 Sk venovaných Banskej 

Štiavnici ako objektu svetového kultúrneho dedičstva (obe Milan Virčík), na oboch stranách 10-eurovej 
zberateľskej mince vydanej k 300. výročiu narodenia vynálezcu Jozefa Karola Hella a na rube 

nerealizovaných alternatívnych návrhov tejto mince od Márie Poldaufovej (vľavo) a Miroslava Rónaia 
(vpravo).
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32. Medzníky v budovaní banských diel – Rakúsko-Uhorsko, pamätný zlatník na dosiahnutie hĺbky 
2 000 metrov v Příbrami v roku 1875 (Andreas Neudeck) a pamätný zlatník vyrazený k ukončeniu 
dedičnej štôlne v Banskej Štiavnici v roku 1878 (Alexander Mayer).

33. Československo, koniec 40. rokov, nominále 
200 bez uvedenia menovej jednotky, fialová 
farba. Jáchymovské bane, národní podnik Horní 
Slavkov, pravdepodobne platidlo pre väzňov 
pracujúcich na ťažbe uránu (autor neznámy), 
motív kladivo a želiezko.

34. Ropné veže – Rumunsko, líce bankoviek 
v hodnote 1 leu z rokov 1916 a 1938 s rovnakým 

obrazom, ale obiehajúce v iných menových 
pomeroch, kompozícia rôznych symbolov 

rumunského hospodárstva na rube bankovky 
v hodnote 1 000 lei z roku 1934 (autor S. Murnu) 

a výrez rovnakého motívu použitý na rube 
bankovky v hodnote 5000 lei z rokov 1943 – 1945 

(autor neznámy).
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35. Ropné pole s ťažobnými vežami v kombinácii 
so symbolmi poľnohospodárstva na rube 

rumunských bankoviek v hodnote 500 a 2000 
lei z rokov 1924 – 1939, resp. 1943 – 1945 (autor 

Clement Serveu).

36. Samostatne zobrazená ropná veža na úpätí 
Karpát na líci mincí v hodnote 1 leu z roku 1949 

(mosadz) a z rokov 1950 – 1952 (hliník), ropné 
veže v podkarpatskej krajine v pozadí oraného 

poľa na rube mincí v hodnote 1 leu z rokov 1963 
a 1966, ako aj rumunský štátny znak s miniatúrou 
ropnej veže na pozadí Karpát na minci v hodnote 

25 banov z roku 1955 (autorom všetkých je 
Haralambie Ionescu).
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500-leiovky vzor 1949 od Şerbana Zaineu, s lanovkou dopravujúcou vyťaženú surovi-
nu do továrne (Obr. 39), ako aj obsahovo jednoznačne neinterpretovateľný rub viet-
namskej bankovky v hodnote 50 dongov z 80. rokov, kde môže ísť tak o povrchovú ba-
ňu, ako aj o zakladanie rozsiahleho staveniska (Obr. 39).

Interpretovať podobné obrazy ako výjavy z ťažby surovín je však bez znalosti do-
bových reálií príslušnej krajiny alebo spoľahlivého explicitného popisu toho ktorého 
platidla niekedy riskantné. Príkladom je rub rumunskej 10-leiovky z roku 1952, kde 
môže ísť navonok o kameňolom alebo o povrchovú ťažbu uhlia (Obr. 39). No v sku-
točnosti ide o  stavbu prieplavu Cerna Voda – Constanţa. Táto identifikácia obrazu 

37. Ropné veže na vizuálne rovnakých 
bankovkách v hodnote 1000 lekov z rokov 1949 
a 1957 (Sergej Akimovič Pomanskij), 100 lekov 
z rokov 1964 a 1976 a 100 lekov z roku 1991 
(autori neznámi).

38. Povrchová ťažba železnej rudy pri Eisenerzi 
na rube rakúskej 5-šilingovky z roku 1927 a jej 
modifikácii z roku 1947 a symboly baníctva – 
kladivko a želiezko (autor kresby a ornamentiky 
Rudolf Junk) a odparovanie soli v Anchiale na 
rube bulharskej 20-levovky z roku 1925 (autor 
neznámy).
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je nepriama, v  úradnom opise bankovky 
chýba a objavila sa len na základe dobo-
vého kontextu v  doplnkovej stredoškol-
skej príručke moderných dejín Rumun-
ska (Stamatescu et al. 2009). Jej pravdi-
vosť potvrdil až v roku 2010 pán Nicolae 
Golgoja z  dediny Darova v  župe Timis, 
ktorý na stavbe prieplavu pracoval a  lis-
tom požiadal Rumunskú národnú banku 
o jeden exemplár bankovky na pamiatku. 
V neskoršej osobnej korešpondencii s au-
torom dokonca presne identifikoval úsek 
prieplavu ako „sectorul 1 Portul Cerna 
Voda“, teda úsek 1, prístav Cerna Voda. 
Pahorkatinný reliéf tejto oblasti potvr-
dzuje, že identifikácia obrazu zodpovedá 
skutočnosti.

Podobné výjavy z  ťažby ako na ru-
munskej 10-leiovke možno nájsť na rube 
guinejských 1000-frankoviek z rokov 1988 
a 1998. Podobný motív so stupňovou po-
vrchovou ťažbou ako na rakúskych 5-ši-
lingovkách z  r. 1927 a  1945 je zobrazený 
na rube chilského 500-escuda z roku 1972 
(nevyobrazené).

Celkovo možno konštatovať, že z nes-
mierneho množstva platidiel v celom sve-
te len veľmi malý zlomok zobrazuje ba-
nícke motívy, resp. motívy ťažby surovín 
(Tab. 1). Podarilo sa zistiť iba 16 mincí, z toho prevažná väčšina sú pamätné a tzv. zbe-
rateľské mince, z toho vydaných je 13 mincí a tri sú nerealizované návrhy. Podstatne 
viac, celkom 65 (77,4 %), je papierových platidiel, pričom je medzi nimi takmer vyrov-
nané zastúpenie nerealizovaných návrhov, resp. nevydaných bankoviek a platidiel da-
ných do obehu. Jednoznačne medzi emitentmi platidiel s  touto tematikou prevažuje 
Poľsko, ale výhradne počas existencie Poľskej ľudovej republiky. Nasleduje ho Česko-
slovensko, resp. Slovensko a Rumunsko. Medzi emitentmi prevažujú socialistické štá-
ty. Iba 25 (30,8 %) takýchto platidiel pochádza z iných štátov, resp. z doby pred koncom 

39. Rub rumunskej bankovky v hodnote 500 lei 
z roku 1949 s obrazom lanovky dopravujúcej 
na spracovanie vyťaženú surovinu do továrne 
(Şerban Zainea), rub vietnamskej bankovky 
v hodnote 50 dongov z roku 1980 s obrazom 
interpretovateľným ako povrchová baňa (autor 
neznámy) a rub rumunskej bankovky v hodnote 
10 lei z roku 1952 (autor námetu Şerban Zainea, 
konečná úprava Ivan Ivanovič Dubasov) 
s obrazom stavby dunajského prieplavu 
interpretovateľný ako povrchová ťažba.
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2. svetovej vojny. Vo významnej miere sa na platidlách s touto tematikou podieľajú pa-
mätné, resp. tzv. zberateľské mince. Vyššie zastúpenie papierových platidiel vyplýva 
z  väčších možností, ktoré poskytujú na zobrazovanie akejkoľvek tematiky. Prevaha 
socialistických štátov medzi emitentmi platidiel s touto tematikou je jednoznačne da-
ná ideologicky podmienenou oficiálne deklarovanou hodnotovou sústavou. 

Uvedená štatistika je síce bezpochyby neúplná, ale pravdepodobne naznačuje zá-
kladné charakteristiky zastúpenia tejto tematiky v ikonografii peňazí a skutočnosť, že 
zastúpenie motívov baníctva v ikonografii peňazí nezodpovedá významu tohto odvet-
via pre hospodárstvo a spoločnosť.

Tabuľka 1. Zastúpenie baníckej tematiky, resp. tematiky ťažby surovín na platidlách rôznych štátov. 
Platidlá, ktoré sa líšia iba rokom vydania, ale majú rovnaký obraz, nie sú považované za rôzne 
platidlá. 

Štát Mince Papierové peniaze Spolu

  Návrhy Vydané Návrhy Nevydané Vydané

Albánsko 3 3

Belgicko 1 1 2

Bulharsko 1 1

Československo 2 7 4+31* 13

Chile 1 1

Francúzsko 2 2

Guinea 4 4

Južná Afrika 1 1

Juhoslávia 2 2

Poľsko 20 1 2 23

Rakúsko 2 4 6

Rumunsko 3 8 11

Slovensko 3 5 8

Ukrajina 1 1

Vietnam 1 1

ZSSR     1   1 2

Spolu 3 13 28 1 36 81

* Číslo 31 predstavuje rovnako upravené rôzne denominácie a farebné rady tzv. jáchymovských 
poukážok, nie sú z ikonografického hľadiska považované za samostatný prípad.
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Pramene:
Július Ďuriš, Materiál pro politické byro ÚV KSČ, Návrh na měditisk bankovek a  doplnění 

soustavy zákonných peněz z 23. července 1957, Č. j. 192/829/57 PT, archív autora.
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Summary

Mining industry and its reflections in the money iconography
Zbyšek Šustek

Out of numerous mine tokens from the ancient Hungarian mining enterprises of 
the 16th – 18th centuries showing almost obligatorily two crossed hammers, depictions 
of motives and attributes of mining occur very sporadically on the coins (16 cases) and 
paper money (65 cases). About half of the recorded cases are just essays and unissued 
money. This is a great disproportion with frequency of other themes depicted of the 
enormous number of money issued in the past or momentary circulating in the world.

The first depictions on usual money originate from mid-19th century from 
Habsburg monarchy. Probably they are connected with the coronation parole of the 
emperor Franz Joseph I. “Viribus unitis”, which motivated the designers to depict 
symbols of collaboration of all social and professional groups to the common wel-
fare. Most depictions of attributes of mining industry occur on the money from the 
former socialist countries, where the idealized portraits of miners often represent the 
workers´ class as such and are also depicted together with the representatives of the 
peasantry to manifest close relationships of both classes of working people. Other fre-
quent attributes are mining towers. They are often combined with other kinds of in-
dustry or sometimes they play a role of a miniature opposite pole of depictions of the 
stylized women figures representing peasantry. Less often the mining machinery or 
scenes from mines are depicted. The money also bears depictions representing min-
ing industry indirectly, for example architecture of the mining towns or panorama of 
such towns (St. Barbara Cathedral in Kutná Hora, panoramas of the towns of Kremni-
ca or Banská Štiavnica). The towns can be even depicted on the money from quite oth-
er reason, for example as a place of a significant historical event, like Banská Bystrica, 
a medieval and early modern center of copper mining, and later center of the Slovak 
National Uprising of 1944.

A special kind of mining industry motives is exploitation of oil. Sporadically also 
other kinds of exploitation of raw materials (iron ore, salt), milestones of development 
of mining industry or symbols of struggle for improvement of social status of miners 
are depicted on money.

The classification of depictions of attributes of mining industry is often unambig-
uous and different criteria can be applied.
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Dva výnimočné nálezy z Banskoštiavnicka
Ján Hunka

Prostredníctvom viacerých prác som sa viackrát snažil zvýrazniť mnohé neob-
vyklé nálezy mincí a iných predmetov, ktorých koncentrácia je zrejmá v Banskej Štiav-
nici (hlavne v Starom meste / Glanzenbergu) a v blízkom okolí (na Sitnianskom hra-
de). Okrem mincí sa tu archeologickými výskumami získali počítacie žetóny, olovené 
pracovné známky/žetóny, tiež olovené plomby využívané ako doklad pravosti tova-
rov.178 Nálezy uhorských mincí a  iných zahraničných pamiatok (ďalších mincí z By-
zancie, Čiech, Rakúska, žetónov a plômb z Nemecka a iných častí západnej Európy) 
zo 14. – 16. až 17. storočia veľmi dobre dokumentujú jedinečnosť oboch vyššie spome-
nutých lokalít. Táto výnimočnosť bola podmienená dlhodobou ťažbou strieborných 
a  polymetalických rúd, v  rámci ktorej si najmä Banská Štiavnica natrvalo vydobyla 
vrcholovú pozíciu v  slovenskej, uhorskej, možno aj celoeurópskej ťažbe týchto a  fa-
rebných kovov. Na význam Banskej Štiavnice, jedného z najstarších uhorských ban-
ských miest, poukázalo viacero autorov.179 V  mojom príspevku chcem priblížiť dva 
nové, dosiaľ nie veľmi publikované nálezy z Banskej Štiavnice a Sv. Antola, pamiatky, 
ktoré sa na Slovensku zatiaľ nikdy neobjavili. Prvý nález predstavuje pútnický odznak 
objavený počas výskumu jednej z častí zaniknutého dominikánskeho kláštora v Ban-

 178 HUNKA, Ján. Nálezy mincí a iných s obchodom spojených predmetov z Glanzenbergu, ich 
význam pre poznanie politicko-hospodárskeho vývoja Banskej Štiavnice a okolia. In LABUDA, 
Jozef (ed.). Montánna archeológia na Slovensku (25 rokov výskumu lokality Glanzenberg 
v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2005, s. 103-107; HUNKA, 
Ján. Výnimočné žetóny z Banskej Štiavnice – Glanzenbergu. In LABUDA, Jozef. Argenti fodina 
2008. Uhorská Ves : Slovenské banské múzeum, 2009, s. 17-20; HUNKA, Ján. Numizmatické 
pamiatky z hradu Sitno (Stručné dejiny hradu Sitno). In Argenti fodina 2011. Banská Bystrica : 
Slovenské banské múzeum, 2012, s. 13-15.

 179 HLINKA, Jozef – KAZIMÍR, Štefan – KOLNÍKOVÁ, Eva. Peniaze v našich dejinách. Bratislava : 
Obzor, 1976, s. 106-112; LABUDA, Jozef. Staré mesto (Glanzenberg) v Banskej Štiavnici po 
25 rokoch archeologického výskumu. In LABUDA, Jozef (ed.). Montánna archeológia na 
Slovensku (25 rokov výskumu lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici). Banská Štiavnica : 
Slovenské banské múzeum, 2005, s. 95-102; ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján a kol. Lexikon 
stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 54-78; LABUDA, 
Jozef. Objav sakrálnej architektúry v lokalite Staré mesto (Glanzenberg) v Banskej Štiavnici. 
In: Argenti fodina 2011. Banská Bystrica : Slovenské banské múzeum, 2012, s. 6-9; NOVÁK, 
Ján. Banskoštiavnická argenti fodina a jej cesty k svetovej sláve. In: Argenti fodina 2011. Banská 
Bystrica : Slovenské banské múzeum, 2012, s. 119-123. 
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skej Štiavnici.180 Druhý nález tvorí neobvyklý počítací žetón objavený náhodne vo Sv. 
Antole. 

I. Prvý nález, pútnický odznak, sa získal počas archeologického výskumu domi-
nikánskeho kláštora v roku 1992.181 V ruinách chrámu sa zistili predmety z viacerých 
horizontov:  z 13. storočia keramika, mince, z polovice 15. storočia keramika, knižné 
kovanie, zo 17. – 18. storočia keramika, mince, žetóny, mosadzný kohútik z nápojovej 
nádoby, tuľajkovité nákončie žrde obradového práporca. Podľa M. Hanuliaka182 vybu-
dovali hlavnú kláštornú budovu počas 2. štvrtiny 13. a 1. štvrtiny 14. storočia. Ďalšie 
časti vznikali až do polovice 15. storočia (krížová chodba bola ukončená 1459). Nové 
aktivity, prestavby objektu nastali po jeho prevzatí jezuitmi v 70. rokoch 17. storočia. 

 180 HANULIAK, Milan – HOŠŠO, Jozef – HUNKA, Ján. Najvýznamnejšie poznatky z výskumu 
banskoštiavnického dominikánskeho kláštora. K schopnostiam výpovede tradičných datovacích 
prostriedkov. In Slovenská archeológia, roč. 44, č. 2, 1996, s. 307-326; HANULIAK, Milan. Vzťah 
príslušníkov dominikánskej rehole k obyvateľom Banskej Štiavnice. In Archaeologica historica, 
21, 1996, s. 219-232.

 181 HANULIAK, Milan – HOŠŠO, Jozef – HUNKA, Ján. Najvýznamnejšie poznatky, ref. 3, s. 308-
310, 315-317 a 325; HANULIAK, Milan. Vzťah príslušníkov dominikánskej rehole…, s. 228, obr. 
7: 6.

 182 HANULIAK, Milan – HOŠŠO, Jozef – HUNKA, Ján. Najvýznamnejšie poznatky, ref. 3, s. 316.

Banská Štiavnica, dominikánsky kláštor. Pútnický odznak s orlicou (podľa HANULIAK, Milan. Vzťah 
príslušníkov dominikánskej rehole…, s. 228, obr. 7: 6). Foto archív SBM Banská Štiavnica. Kresba 
a foto.
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Pútnický odznak je olovený predmet s rozmerom 10 × 15 cm. Z hľadiska ikono-
grafického výskumu je na predmete jednoduchá oblúková konštrukcia, možno oblúk, 
arkáda, brána mesta či hradu. Na jej hornej časti sú tri výstupky, z nich dva okrajové 
sú v  tvare ukončenia veže s dvomi oknami a  tromi menšími výstupkami asi nazna-
čujúcimi cimburie. Stredný výstupok je iný, v  tvare jednoduchého cimburia. Nie je 
vylúčené, že vyobrazenie predstavuje bránu mestskej či hradnej veže pozostávajúcej 
z troch vežovitých opevnení (dve menšie sú po bokoch, jedno vyššie v strede – viď na-
pr. bránu Bratislavy na privilégiu z roku 1436). Na pravej strane oblúkovej konštrukcie 
vidno dva polkruhové úchyty, miesta, cez ktoré predchádzal povraz, tenké lanko, aby 
sa odznak prichytil na pútnický klobúk183 alebo kabát. Na ľavej strane takéto úchyty 
chýbajú. Buď neboli vytvorené, alebo sú dnes odlomené. Hlavný obraz je v oblúko-
vej architektúre. Je ním orlica v polohe en face s dlhou dopredu natiahnutou hlavou 
s výraznými očami a s dvomi krídlami, na ktorých je badateľná vysoko zdvihnutá ra-
menná kosť. Z nej visí zväzok pier natiahnutých až po líniu chvosta. Telo je valcovité, 
s možným naznačením hrudných pier. Nohy sú roztiahnuté smerom ku koncu dlhých 
pier. Pod telom je chvost naznačený v tvare trojuholníka. Celá kompozícia pripomí-
na vyobrazenia orlíc zo záveru 14. storočia (napr. na poľskom groši Kazimíra Veľké-
ho z rokov 1338 – 1346), tam ale hlava býva otočená do niektorej strany. Vyskytuje sa 
aj na minciach zo storočia nasledujúceho (na českých a moravských minciach od ro-
ku 1349 až do 2. polovice 15. storočia).184 Nájdený predmet nemožno označiť inak, 
aj napriek dvom chýbajúcim ľavým úchytom, ako pútnický odznak. Podľa najnovšej 
základnej literatúry 185 o týchto pamiatkach pútnické odznaky sa vyrábali už od ne-
skorého 12. storočia a až do začiatku 16. storočia v kláštorných, pútnických a  iných 
centrách. Slúžili na potvrdenie prítomnosti pútnika v  niektorom pútnickom mieste 
a  čiastočne aj ako ochrana pútnika pred zbojníkmi, lupičmi, nepriateľmi počas je-
ho cesty do pútnického kostola, či vojskami miestnych panovníkov, ktorí kontrolova-
li bezpečnosť diaľkových ciest. Púte sa podnikali z viacerých dôvodov. Zo zbožnosti 
a z úcty k miestnym, regionálnym či celoeurópskym svätcom (napr. Jakub z Compo-
stely, sv. Thomas Becket v Canterbury). Tiež ako snaha o odčinenie ťažkých hriechov 

 183 SPENCER, Brian. Pilgrim Souvenirs and Secular Badges. London : Boydell Press – Museum of 
London, 2010, s. 2, obr. 1. 

 184 KOPICKI, Edmund. Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem 
historycznie z Polską związanych I. Warszawa : Polskie Towarzystwo archeologiczne 
i numizmatyczne, 1974, s. 256, č. I; SEJBAL, Jiří. Základy peněžního vývoje. Brno : Masarykova 
univerzita, 1997, č. 226, 229, 231-242, 245, 256, 260-261.

 185 MITCHINER, Michael. Medieval Pilgrim & Secular Badges. London : Hawkins publications, 
1986, s. 6-11; SPENCER, Brian. Pilgrim Souvenirs and Secular Badges, ref. 6, s. 1-31.Tu sú 
uverejnené desiatky ďalších prác. 
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šľachticov, napr. za zabitie súpera v bitkách, za nejakú urážku a pod. Trest spočíval 
vo vynaložení určitých finančných prostriedkov za prepravu, jedlo, pitie, ošetrovanie, 
ubytovanie v hostincoch a hospicoch. Trestom boli aj súženia a strasti počas cesty, za 
nepriaznivého počasia, pri nedostatku jedla. Cesta sa väčšinou konala peši alebo na 
podradnejšom zvierati, napr. somárovi. Odznaky boli vyrábané najmä z olova a jeho 
zliatin, aby boli cenovo prístupné všetkým kategóriám pútnikov, chudobným aj boha-
tým. Odlievali sa do kamennej formy, v ktorej bol vyrytý obraz odznaku.186 V zahra-
ničných prácach sú popísané tisícky nálezov pútnických odznakov, ďalšie sú známe zo 
zbierok významných verejných a cirkevných inštitúcií, ale aj tieto tvoria určite len zlo-
mok z produkcie stredovekých pútnických odznakov.187 V práci B. Spencera188 je mno-
ho odznakov zachovaných len v zlomkoch, pretože v dôsledku vonkajších nepriazni-
vých okolností sa tieto ukážky drobného umeleckého remesla zachovali len málokedy. 
Známe sú ikonografické zobrazenia pútnikov majúcich na klobúku a kabáte desiatky 
rôznych odznakov. 

Na Slovensku boli objavené zatiaľ len tri odznaky: 
A. Najstarší z  čias pred rokom 1240 je obdĺžnikový odznak s  menom sv. Petra 

a Pavla z jaskyne Leontína v Gemerskom krase.189 
B. Mladší, asi z prelomu 13. a 14. storočia, je odznak v tvare obdĺžnika postavené-

ho na výšku s Pannou Máriou a Ježiškom objavený v okolí Štúrova (zatiaľ nepubliko-
vaný). 

C. Tretím je vyššie popísaný odznak z Banskej Štiavnice. 
Autori prác o pútnických odznakoch uvádzajú, že najhlavnejším znakom pútni-

ka bola mušľa druhu pecten jacobaeus.190 Prederavená sa prišívala na klobúk pútnika. 
Najtypickejším tvarom pútnických odznakov je obdĺžnik postavený na kratšiu zák-
ladňu, ktorý má na oboch stranách po dva úchyty na prišitie. Väčšinou má tvar nesko-
rogotickej architektúry, v ktorej sú figúry svätcov, alebo väčšie, aj poschodové kompo-
zície.191 Často sa ale vyrábali len jednotlivé figúry, celé postavy, poprsia a hlavy svät-
cov, ich insígnie, astrálne symboly, kríže, písmená, hlavne M z mena Mária. Odznaky 
mali formu pútnických fliaš, picích rohov, preberali sa námety z panovníckej heraldi-

 186 SPENCER, Brian. Pilgrim Souvenirs and Secular Badges…, s. 9, č. obr. 6B.
 187 MITCHINER, Michael. Medieval Pilgrim & Secular Badges… uvádza 1100 základných typov; 

SPENCER, Brian. Pilgrim Souvenirs and Secular Badges…, menej, 332 typov.
 188 SPENCER, Brian. Pilgrim Souvenirs and Secular Badges, ref. 6, 2, 17, 84-85, 106, 202 a 277.
 189 SOJÁK, Marián. Osídlenie jaskyne Leontína v Gombaseckom kameňolome. In Gemer-Malohont, 

roč. 4, 2008, s. 149-156. 
 190 RYKEL H. de Bruyne. Encyklopedie ulit a lastur. Dobřejovice: Rebo Productions, 2004, s. 250.
 191 MITCHINER, Michael. Medieval Pilgrim & Secular Badges… s. 88, 101; SPENCER, Brian. Pilgrim 

Souvenirs and Secular Badges…, s. 262, č. 257b, c.
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ky a pod. Námet využitý na odznaku z dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici 
ale dosiaľ nebol objavený. Je to podmienené hlavne tým, že najpočetnejšie práce o ta-
kýchto odznakoch publikovali anglickí a  francúzski autori. Tí publikovali väčšinou 
odznaky vyrábané v cirkevných centrách v oboch uvedených regiónoch a iba okrajovo 
výber odznakov z iných oblastí. Ďalším problémom je, že v ich prácach sú hlavne od-
znaky z 13. – 14. storočia, menej mladšie práce. 

Pútnický odznak z Banskej Štiavnice treba datovať do záveru 14. až polovice 15. 
storočia. Ikonograficky vychádza z iných princípov ako väčšina odznakov. Nezobra-
zuje jednotlivých svätcov a ich skupiny, ale iba atribút niektorého svätca. Najpravde-
podobnejšie je ním sv. Ján Evanjelista (Teológ, Bohoslovec), ktorého hlavným symbo-
lom bol orol s roztiahnutými krídlami. Sv. Ján patril k dvanástim Ježišovým apošto-
lom a s bratom Jakubom a apoštolom Petrom patrili medzi najbližších Ježišových spo-
lupracovníkov. Nie je známy rok jeho narodenia, ale je pravdepodobné, že bol z apoš-
tolov najmladší. Podobne ako apoštol Peter pochádzal z Betsaidy v Galilei. Jeho otec 
bol rybár Zebedej a matka sa volala Salome. Pôvodne bol učeníkom sv. Jána Krstiteľa. 
Ježiš dal Jánovi a jeho bratovi Jakubovi meno Boanerges (v preklade synovia hromu). 
Ako jediný z dvanástich apoštolov zostal pri Ježišovi až do jeho smrti na Kalvárii. Je-
žiš Kristus mu z kríža zveril do opatery svoju matku Máriu. Podľa starodávnej kres-
ťanskej tradície sa sv. Ján dožil vysokého veku. Ako jediný z  apoštolov zomrel pri-
rodzenou smrťou vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Okolo roku 70 napísal posled-
né, štvrté Evanjélium podľa Jána. Pri jeho písaní poznal texty predchádzajúcich troch 
evanjélií (Matúšovho, Marekovho a Lukášovho), vo svojom uviedol totiž viaceré uda-
losti, ktoré iné pramene neuvádzajú, ale ktoré Ján osobne zažil počas svojho života 
s Ježišom. Je aj autorom troch Jánových listov a Zjavenia apoštola Jána. Odznak z Ban-
skej Štiavnice sa teda asi vyrobil v niektorom z centier kultu sv. Jána Evanjelistu. Geo-
graficky je asi nutné zaradiť tento odznak do talianskej oblasti, s najväčšou pravdepo-
dobnosťou do Aquileie (centra kresťanského života od polovice 4. storočia, politickej 
správy – od roku 1420 sa stala súčasťou Benátskej republiky). Práve pre strieborné de-
náre aquilejských patriarchov je typické, že ich hlavným námetom bola orlica predsta-
vujúca hlavný prvok v znaku arcibiskupstva, pričom na druhej strane bol znak arci-
biskupa (Antonia II. di Panciera, Lodovica di Tech/Teck, spolu 1402 – 1439).192 Možné 
sú aj iné cirkevné centrá so zasvätením sv. Jánovi Evanjelistovi. Objavenie sa talian-
skeho (?) pútnického odznaku v Banskej Štiavnici možno nie je až také prekvapujúce. 
Dominikáni predstavovali nadregionálnu (celoeurópsku) mendikantskú rehoľu pôso-
biacu aj v mestskom prostredí. V čase najväčšieho rozkvetu rádu pôsobilo v 46 územ-
ných provinciách 150 000 príslušníkov rádu. V mestách sa snažili o  zachovanie so-

 192 BERNARDI, Giulio. Monetazione del Patriarcato di Aquileia. Trieste, 1975, č. 67.
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ciálneho zmieru medzi chudobnými a bohatými obyvateľmi. Bojovali aj proti sektár-
stvu, vychovávali vzdelaných a pripravených kazateľov. Na Slovensku dávali prednosť 
mestám so stabilnou hospodárskou základňou,193 preto založili svoj kláštor možno 
už v závere 1. tretiny 13. storočia aj v Banskej Štiavnici. Odznak mohol byť prinesený 
priamo dominikánmi, mohli ho mať na nejakej skrinke ako ozdobu. Mohol ho pri-
niesť aj niektorý zo stoviek pútnikov putujúcich z našej oblasti do západoeurópskych 
centier, ktorý určitý čas žil aj v Banskej Štiavnici. Alebo si ho mohol niekto kúpiť v Ne-
mecku, Taliansku a pretože uznával kult sv. Jána Evanjelistu, nosil ho v prívesku, na 
oblečení a pod. Práve v Banskej Štiavnici sa pohybovalo v 14. – 15. storočí množstvo 
cudzincov, na ktorých prítomnosť poukazuje viacero nálezov, napr. lombardský žetón 
z rokov 1400 – 1417 z Glanzenbergu vyrobený asi v Janove,194 či niektoré nálezy ne-
istej geografickej proveniencie objavené priamo v ruinách dominikánskeho kláštora. 

II. V roku 2008 sa pri výkope ryhy vo Sv. Antole, v polohe Mihálikov dom, naš-
lo sedem okrúhlych predmetov podobných minciam. Správu o  náleze autorovi prí-
spevku postupne poskytli Ing. J. Šteffek, Dr. J. Labuda a iní (ďakujem im za ohlásenie 
nálezu a poskytnutie fotografií), e-mailovou poštou mi bol zaslaný aj obraz daného 
predmetu. Pomerne rýchlo sa zistilo, že sa jedná o zatiaľ na Slovensku neznámy typ 

 193 HANULIAK, Milan. Vzťah príslušníkov dominikánskej rehole…, s. 226-230.
 194 HUNKA, Ján. Počítacie žetóny objavené počas archeologických výskumov na Slovensku. In 

Študijné zvesti AÚ SAV, roč. 32, 1996, s. 196, č. 3.

Sv. Antol,  
sedem počítacích 
žetónov po náleze.  
Foto: Ing. Šteffek

Sv. Antol,  
tri žetóny po náleze. 
Foto: Ing. Šteffek
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počítacieho žetónu. Celý súbor siedmich žetónov je výnimočný, lebo väčšinou sa tie-
to predmety nachádzajú ako ojedinelé nálezy.195 Z uvedenej lokality sa zatiaľ nezískal 
žiadny žetón, takže vyššie spomenuté predmety sú prvými počítacími žetónmi z tohto 
mikroregiónu. Na averze žetónu zo Sv. Antola vidno heraldicky doprava otočenú hla-
vu muža s vencom vo vlasoch a dozadu spusteným zapleteným copom. Pod hlavou je 
naznačené oblečenie na ramenách a hrudi, zrejmá je ozdobná šerpa. Okolo portrétu 
neznámeho vládcu je kolopis: * .K . C. FAB. IN WIN, na okraji je perlovec. Ústredným 
obrazom reverznej strany je pohľad na záhradu s fontánou a desiatimi vysokými stro-
mami, asi píniami. Pod ňou je nápis KECH. PK: a značka mincmajstra C. R. Nad zá-
hradou je polkruhový text LAUED. DAS. LANT. Na časti okraja vidno veniec zložený 
z drobných lístkov. Jeden zo žetónov mal priemer 23 mm, váhu 0,931 g. M. Mitchiner 
196 takýto žetón nepozná, lebo nepatrí do okruhu norimberských počítacích žetónov. 
Je však jednoznačné, že svätoantolský žetón napodobňuje norimberské žetóny vyrá-
bané v dielňach viacerých mincmajstrov. Napr. od Cornelia Lauffera (1658 – 1711) je 
žetón francúzskeho typu, t. j. s portrétom francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. (1643 – 
1715) a záhradou s dvomi radmi stromov a poschodovou fontánou, datovaný do ro-
ku 1676.197 Ďalší žetón typu hlava kráľa/záhrada vyrobil v roku 1688 Lazarus Gotlieb 
Lauffer (1663 – 1709). Záhrada na jeho žetóne je dosť podobná záhrade na svätoantol-
skom žetóne.198 Iohan Leonhard Gotz a Ernst Sigmund Lauer (1783 – 1788) vyrobili 

 195 HUNKA, Ján. Počítacie žetóny…, s. 191-210.
 196 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens. The medieval Period and Nuremberg – Vol. 

one. London : Hawkins Publications, 1988.
 197 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens…, č. 1782 – 1783.
 198 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens…, č. 1818.

Sv. Antol, počítací žetón s hlavou kráľa a záhradou. Foto: Ing. Šteffek
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asi v roku 1787 inú verziu žetónov typu hlava kráľa/záhrada, a to s portrétom Ľudoví-
ta XVI. (1775 – 1793), ktorý môže byť považovaný za vzor pre nami skúmaný žetón. 
Veľmi podobné sú črty panovníka, otočenie jeho hlavy, fontána striekajúca do výšky 
vodu, rozdelenie záhrady na štyri plochy, stromy obklopujúce areál záhrady.199 Žetóny 
tohto typu razil aj Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783 – 1829)200 a tie sú dôležité pre 
náš výskum kvôli skutočnosti, že je na nich text LUST BAUT – DAS LAND, ktorého 
skomoleninu vidno na svätoantolskom žetóne. V rokoch 1793 – 1814 vyrazila Lauero-
va firma žetón s obrazom Napoleona Bonaparteho a záhradou s fontánou, čo bol asi 
posledný norimberský žetón s týmto námetom.201 Od záveru 18. storočia, kedy počíta-
cie žetóny boli ešte stále využívané ako prostriedok na sčítavanie veľkých množstiev 
tovarov a peňazí a nie ako spiel marke, sa popri norimberských výrobcoch uplatnili 
v malej miere aj iní mincmajstri. Napr. Iohan Christian Reich (1758 – 1814) pôsobia-
ci vo Furthe pri Norimbergu tiež vyrazil žetón s hlavou kráľa, záhradou s  fontánou 
a heslom LUST BAUT – DAS LAND.202 Tiež mohol byť prototypom svätoantolského, 
lebo kráľ má cez plece prehodenú ozdobnú šerpu (takú má aj neznámy muž na na-
mi skúmanom žetóne), záhrada je úplne rovnaká, navyše v exergu má správny nápis 
RECH: PF: a značku I. C. R. (rechnenpfennig – počítací žetón). 

K počítaciemu žetónu zo Sv. Antola môžeme teda zhrnúť:
Je to skomolená kópia počítacieho žetónu typu hlava kráľa/záhrada s  fontánou 

furthského majstra Iohana Christiana Reicha.203 Obraz neznámeho muža bol pôvodne 
portrétom Ľudovíta XVI. s ozdobnou stuhou. Namiesto kráľovskej titulatúry sa pou-
žil text .K . C. FAB. IN WIN naznačujúci, že žetón bol vyrobený v cisársko-kráľovskej 
fabrike vo Viedni. Zobrazenie záhrady z reverznej strany je totožné včítane pínií. Hes-
lo LUST BAUT – DAS LAND sa skomolilo na LAUED. DAS. LANT, mincmajstrovskú 
značku v tvare RECH: PF: I. C. R. nahradil text KECH. PK: / C. R. Čas výroby nami 
skúmaného žetónu by som posunul z rokov 1758 – 1814 do obdobia oveľa mladšieho, 
do čias okolo polovice 19. storočia. Žiaľ, M. Mitchiner204 sa o viedenskej výrobni žetó-
nov zmieňuje len veľmi stručne. Píše, že viedenské žetóny napodobňovali norimber-
sko-furthské a že sú zatiaľ známe len typy s obrazom slnka, mesiaca, hviezd/ loď na 
mori a druhý s obrazom leva. Oba majú označenie miesta výroby v tvare K. K. C. FAB. 
IN. WIEN. Norimberské žetóny končili okolo roku 1850, furthské asi v  roku 1814. 
Viedenské žetóny s hlavou kráľa a záhradou boli asi vyrazené v dosť veľkých počtoch. 

 199 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens…, č. 1932.
 200 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens…, č. 1939-1940.
 201 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens…, č. 1975.
 202 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens…, č. 2166.
 203 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens…, č. 2166.
 204 MITCHINER, Michael. Jetons, Medalets &Tokens…, s. 603.
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Dokladá to nielen sedem kusov zo Sv. Antola, ale aj ich výskyt na aukčných trhoch. 
Podobný sa napr. vydražil počas 60. aukcie dňa 18. 3. 2012 pod položkou 827, a to fir-
mou Petr Schimandl Český Těšín. 

Náš žetón sa do Sv. Antola dostal asi v  časoch doznievania držby miestneho 
kaštieľa Koháriovcami. Ríšsky kancelár František Jozef Kohári (1760 – 1826), pred-
seda Uhorskej kráľovskej komory, hlavný kráľovský komorník a  hontiansky župan, 
bol posledný mužský potomok Koháriovcov. V roku 1815 ho povýšili za zásluhy do 
rakúskeho kniežacieho stavu. S manželkou Máriou Antóniou Waldstein-Wartenberg 
mali dcéru Máriu Antóniu Gabrielu (1797 – 1862), ktorá sa vydala za nemecké knie-
ža Ferdinanda Juraja zo Sasko-cobursko-gothajskej dynastie. Či sa žetóny používa-
li v meštianskom dome alebo na zámku, nie je možné rozhodnúť. V každom prípade 
dokladajú využívanie takýchto predmetov aj vo Sv. Antole, kde dosiaľ neboli zazna-
menané. 

Príspevok bol vytvorený s pomocou grantu agentúry VEGA GP 02/034/11. 
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Summary

Two Extraordinary finds from the region of Banská Štiavnica
Ján Hunka

In 1992 an extraordinary item was found during the archaeological research of a 
former Dominican monastery in Banská Štiavnica. It is a pilgrimage badge measu-
ring 10 cm x 15 cm and depicting an eagle. Although the theme of an eagle has been 
frequently used for many historical objects, it is supposed that the eagle on the pilgri-
mage badge relates to the cult of St John the Evangelist. The badge was probably ma-
de at the old religious centre in Aquileia at the end of the 14th century or beginning 
of the 15th century. Dominican or central European pilgrims might then have taken it 
to Banská Štiavnica. At that time, Banská Štiavnica was well known for the mining of 
polymetallic ore comprising gold and silver. Many foreigners thus stayed in the town.

In 2008 a set of seven counting jettons was uncovered in St Anton during trench 
digging works. These jettons are from modern times, made in an imperial manufactu-
re in Vienna. Their obverse shows a portrait of the King Louis XVI and on their rever-
se there is a garden with a fountain and trees. This type of counting jetton was manuf-
actured approximately in the middle of the 19th century.

Both finds add to our knowledge of Banská Štiavnica and its vicinity. They prove 
that various unusual objects were brought by pilgrims or members of local monastic 
orders to the town from time to time. Counting jettons were used to count large vo-
lumes of goods or money.
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Vzťahy medzi baníctvom a medailérstvom  
v dejinách Slovenska (16. – začiatok 20. storočia)

Daniel Haas Kianička

Úvod
Jednu zo základných zložiek spoločenského života človeka tvorí kolektívna pamäť. 

Tá sa kreovala ústne, ale aj za súčinnosti rôznych pamäťových médií. V stredoveku to 
boli najmä rukopisy, od 15. storočia zas vo veľkom tlačené knihy. K obrovskej expan-
zii tejto pamäte došlo v 18. storočí, odkedy sa stretávame so všetkými vzorcami, za 
pomoci ktorých sa odovzdáva tradícia pamäťou. Prirodzene, používanie pamäťových 
nosičov neslúžilo vždy len pozitívnym myšlienkam, dalo sa aj zneužiť vo forme propa-
gandy. K posiľňovaniu sunáležitosti určitej sociálnej skupiny, nejakej spoločenskej či 
pracovnej komunity, príslušníkov štátu či národa slúžili v minulosti rôznorodé pamä-
ťové médiá – knihy, encyklopédie, umelecké diela, nápisy, pamätníky, archívy, múzeá 
atď.205 Osobitú kategóriu v tomto zmysle tvorili medaily. 

Medaily popri svojej funkcii talizmanov a  amuletov, dekoračných predmetov 
a prostriedkov na tezaurovanie drahého kovu mali veľmi dôležitý pamäťový rozmer. 
Pripomínali dôležité udalosti v živote človeka alebo boli symbolmi spoločenskej pre-
stíže. V príspevku sa v rámci uvedených súvislostí zvlášť pozrieme na vzťah medzi me-
dailérstvom a baníctvom. Vzájomné prepojenia medzi oboma oblasťami možno roz-
deliť do troch základných skupín. Po prvé, medaily ako pamäťové nosiče zobrazovali 
aj témy vzťahujúce sa k baníctvu. Po druhé, viacerí banskí podnikatelia v minulosti 
zbierali medaily. Po tretie, medaily boli razené či liate z drahých a obecných kovov, 
ktoré vyprodukoval banský priemysel. Na uvedené vzťahy sa pozrieme podľa meno-
vaných kategórií.

Banské témy na medailách
Medailérstvo ako samostatná umelecká disciplína sa zrodilo v období renesancie. 

Kolískou domáceho uhorského (teda aj slovenského) medailérstva sa stala Kremnica 
s jej slávnou mincovňou. Hneď od 16. storočia sa tu razili popri biblických a panov-
níckych medailách i medaily mešťanov, ťažiarov a rôznych hodnostárov, zvlášť z ob-
lasti baníctva a mincovníctva na strednom Slovensku. Ich autormi boli takmer všetci 
kremnickí renesanční medailéri – Lukáš Richter, Abrahám Eisker, Joachim Elsholtz, 
Michal Sock, Hans Guet a Wilhem Hörl. S medailami s banskou tematikou sa stretá-

 205 Le GOFF, Jacques. Paměť a dejiny. Praha : Argo, 2007, s. 95 a 101.
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vame aj neskôr v 18. a 19. storočí, v pomere k celkovému počtu produkovaných medai-
lí ich však bolo relatívne málo. 

Medaily s banskými témami sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín. Do prvej ka-
tegórie patria medaily, ktoré si na spomienkové a prezentačné účely dali zhotoviť nie-
ktorí banskí podnikatelia a úradníci.

Najstaršou a súčasne veľmi významnou je medaila kráľa Ľudovíta II. a banského 
komorského grófa v Alba Iulii Davida Berenda, ktorú vytvoril v roku 1525 neznámy 
kremnický medailér.206 Medaila patrí do skupiny prvých kremnických renesančných 
medailí. Zaujímavá je aj skutočnosť, že sa komorský gróf Berend ocitol na jednej me-
daile so samotným panovníkom. 

Z uvedených hodnostárov a podnikateľov išlo v 16. a 17. storočí o medaily ťažiara 
Konráda Schalla z Banskej Štiavnice (1547), cisárskeho radcu a  ťažiara Franza Ygel-
shofera z Banskej Štiavnice (1558 a 1564), cisárskeho radcu a účtovníka pri kremnic-
kej a  banskoštiavnickej komore Ladislava Procka ml. (1569), úradníka kremnickej 
banskej komory Wolfganga Strassera (1572), cisárskeho radcu a  ťažiara Juraja Gien-
gera z  Banskej Štiavnice (1573), banskoštiavnického komorského podgrófa Viliama 
Scheuchenstuela (1580), banskoštiavnického ťažiara Marxa Giengera (1586), ťažiara 
a komorského tajomníka v B. Štiavnici Ondreja Kielmanna (1588), banskoštiavnické-
ho ťažiara Davida Hohenbergera (1588, 1591, 1592 a 1593), kremnického komorského 

 206 HUSZÁR, Lajos – PROCOPIUS, Béla v. Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Budapest : 
Verlag des Vereins der Medaillenfreunde, 1932, s. 55 (č. 14). 

Joachim Elsholtz (Kremnica), Medaila banskoštiavnického ťažiara Dávida Hohenbergera, koniec 
16. storočia, averz a reverz 
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grófa a účtovníka Sebastiana Henkela (1590), banskoštiavnického ťažiara Friedricha 
Giengera (1592), ťažiara Hieronýma Adlera z Banskej Štiavnice (1599), ťažiara Ulricha 
Reuttera z B. Štiavnice (1601), kremnického komorského grófa Juraja Fleischa (1609), 
hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici Jána Wendensteina (1628), kremnic-
kého účtovníka a zástupcu komorského grófa Hermanna Rotha z Rothenfelsu (1632), 
hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici Gabriela Dietrichsteina (1634), ban-
skoštiavnického ťažiara Mateja Kaisera (1635 a 1636), ťažiara Juraja Ulricha Reutte-
ra z Banskej Štiavnice (2 x z rokov cca 1630 – 1640 a 1640 – 1650), banskoštiavnického 
ťažiara Jána Augusta Ehrenreuttera (1639) a komorského grófa a pokladníka v Krem-
nici Jána Sockha (cca 1642).207 

Vymenované medaily zachytáva súborná práca Jiřího Schenka o slovenských ban-
ských medailách. Niekoľko ďalších zachytáva známa príručka Lajosa Huszára a Bélu 
Procopia Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Medailér Lukáš Richter vytvoril 
v roku 1577 medailu rakúskeho komorského radcu Blasia Spillera a v roku 1589 me-
dailu dvorského účtovníka a mincového úradníka Martina Muncha. Abrahám Eisker 
je autorom medaily komorského radcu Juraja Schrötla (1582, 1583, 1593 a 3 × bez le-
topočtu), Joachim Elsholtz autorom medaily banskoštiavnického ťažiara Friedricha 
Giengera (1592) a Daniel Haller komorského radcu Vincenta Muschingera (1618).208 

Osobité postavenie medzi osobnými renesančnými medailami mali žetóny. 
V Uhorsku sa k ich razbe prikročilo od druhej polovice 16. storočia. Išlo o súkromné 
razby predstaviteľov erárnej banskej a mincovej správy.209 Keďže mali kombinovanú 
počítaciu i pamätnú a prezentačnú funkciu, urobíme si ich krátky výpočet. 

Najstarší pochádza z roku 1530 a vydal ho dvorský pisár a neskôr účtovník Hans 
Angrer. Dva žetóny tohto hodnostára sú známe aj z roku 1537. V roku 1549 si dal že-
tón vyhotoviť kráľovský sekretár Mathias Zeller (známy je aj jeden jeho nedatovaný 
žetón), v roku 1554 zas radca Dvorskej komory Erazmus z Gery. Ďalší zo žetónov vy-
dal rakúsky komorský radca Hieroným Beck z Leopoldsdorfu, a to v roku 1555. Zná-
me sú aj žetóny župana a kapitána Ulricha, slobodného pána z Eizigu, jeden nesie leto-
počet 1561, druhý je nedatovaný. 

 207 SCHENK, Jiří. Slovenské rudné, uhoľné a nerudné baníctvo v obrazoch numizmatických 
razieb (XVI. – XX. st.). In. Správy – informačný bulletin Slovenskej numizmatickej spoločnosti 
a Východoslovenského múzea v Košiciach, 1979, roč. X, č. 2, s. 7, 8 a 11-19, 1980, roč. XI, č. 1, 
s. 2-10.

 208 HUSZÁR – PROCOPIUS, ref. 2, s. 59 (č. 58 a 62), 60 (č. 68, 70. 73, 74 a 75), 61 (č. 78 a 83) a 63 
(č. 101).

 209 HUNKA, Ján. Nález vzácneho žetónu kremnického komorského podgrófa Wolfganga Rolla. In. 
Slovenská numizmatika, roč. XVI, 2002, s. 196. 
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Všetky žetóny majú priemer okolo 25 mm a boli razené z medi, bronzu, striebra 
a dokonca i zlata. Vzhľadom na roky vydania pripísala Mária Gerháthová – Vilčeková 
ich autorstvo kremnickému medailérovi Krištofovi Füsslovi. Vskutku nie je vylúčené, 
že ich v Kremnici vytvoril Füssel, nemožno to však jednoznačne dokázať.210 

Ďalšiu skupinu žetónov popísal vo svojej práci spomenutý Jiří Schenk. Ide o že-
tóny ťažiara Pavla Rubigala z B. Štiavnice (1565), kremnického komorského podgrófa 
Wolfganga Rolla (2 druhy, 1547 a 1560), cisárskeho radcu a účtovníka pri kremnickej 
a banskoštiavnickej komore Ladislava Procka ml. (2 × z roku 1569), radcu Dolnora-
kúskej komory a banskoštiavnického ťažiara Jakuba Giengera (2 × z roku 1571), ban-
ského komorského grófa a  úradníka v  Kremnici Juraja Eggera (1583), kremnického 
komorského grófa a účtovníka Sebastiana Henkela (1590), Krištofa Riedmüllera z B. 
Štiavnice (1601), banskobystrického ťažiara Jána Wengera (1610), hlavného komor-
ského grófa v Banskej Štiavnici Jána Wendensteina (1627) a kremnického účtovníka 
a zástupcu komorského grófa Hermanna Rotha z Rothenfelsu (1629). Ich autormi sú 
kremnickí medailéri Lukáš Richter, Abrahám Eisker, Joachim Elsholtz, Michal Sock 
a Hans Guet.211 Huszár s Procopiom uvádzajú navyše žetón komorského radcu Juraja 
Schrötla (1583) od Abraháma Eiskera.212 Čo sa týka rozmerov a kovov, platí pre ne to, 
čo pre prvú skupinu žetónov.

 
Je zaujímavé, že od polovice 17. storočia medaily vydávané ťažiarmi a kráľovský-

mi úradníkmi miznú a objavujú sa opäť, i keď v iných súvislostiach, až na prelome 19. 
a  20. storočia. Výnimku tvorí medaila Mikuláša Jozefa Jacquina, profesora chémie 
a mineralógie na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, ktorú (dva varianty) už v ro-
ku 1817 vytvoril slávny rakúsky medailér pôvodom zo Spišských Vlachov Jozef Da-
niel Böhm.213 

Ďalšie medaily súvisia s činnosťou Uhorského banského a hutníckeho spolku, kto-
rý sa podarilo po dlhoročnom úsilí založiť v  roku 1892, pričom jeho prvým sídlom 
sa stala Banská Štiavnica. Na viacerých medailách vydaných spolkom sú vyobrazení 
spolkoví hodnostári a vysokí štátni banskí úradníci. Na medaile k valnému zhromaž-
deniu spolku vo Veľkej Bani v roku 1894 je vyobrazený Dr. Alexander Wekerle, ktorý 
bol ministrom financií a spolkovým protektorom. Na medaile k valnému zhromažde-

 210 GERHÁTHOVÁ – VILČEKOVÁ, Mária. Kremnické medailérstvo 16. a 17. storočia. In. ARS – 
umeleckohistorická revue SAV, č. 1-2, 1970, s. 93 a 94. 

 211 SCHENK. Ref. 3, s. I, 12, 14, 15, 17 II, 2, 5 – 7; GINDL, Jozef. Niekoľko čŕt zo života kremnického 
podkomorného grófa Wolfganga Rolla. In. Zborník Slovenského banského múzea, roč. V, 1969, 
s. 225 (žetóny Wolfgagnga Rolla z rokov 1547 a 1560).

 212 HUSZÁR – PROCOPIUS. Ref. 2, s. 60 (č. 69).
 213 SCHENK. Ref. 3, časť 8, s. 12-14.
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niu v Rimavskej Sobote (1897) je to Dr. Ladislav Lukács, ktorý bol podpredsedom spol-
ku, od roku 1899 zastával funkciu ministra financií, neskôr bol ministerským pred-
sedom. Na medaile k valnému zhromaždeniu v Päťkostolí (1898) je gróf Gejza Teleky, 
ktorý bol dlhoročným predsedom spolku. Inak pôsobil ako minister a poslanec a pat-
ril medzi najbohatších vlastníkov baní v Uhorsku. No a na medaile k valnému zhro-
maždeniu v Kremnici (1909) je Štefan Farbaky, ktorý bol banským odborníkom, pro-
fesorom a riaditeľom banskoštiavnickej banskej akadémie, po vzniku banského a hut-
níckeho spolku sa stal jeho čestným členom a od roku 1902 bol jeho podpredsedom.214 

Na niekoľkých osobných medailách, ktoré síce nevydal banský a  hutnícky spo-
lok, sú vyobrazení jeho členovia, vysokí štátni hodnostári. V  roku 1907 to boli dve 
medaily venované riaditeľovi kremnickej mincovne a  banskému radcovi Maximili-
ánovi Reitznerovi pri príležitosti 40. výročia práce v  odbore (jedna od Jozefa Reis-
nera, druhá od Ľudovíta Hurtaya). V roku 1896 bola vyrazená medaila ministerské-
mu radcovi – správcovi banského, mincového a soľného priemyslu Jánovi Belházymu 
z Kremnice (známemu i veľkou zbierkou mincí), a to ako pripomienka na jeho odchod 
do penzie. V roku 1904 vznikla medaila štátneho tajomníka Vojtecha (Bélu) Graen-
zensteina, ktorý pôsobil od roku 
1898 aj ako podpredseda banského 
a hutníckeho spolku. V roku 1912 to 
bola medaila ministerského radcu 
Alexandra Mályho (člena banské-
ho a  hutníckeho spolku), ktorá bo-
la vyrazená pri príležitosti jeho 65. 
narodenín.215 V  roku 1877 medaila 
banského radcu a riaditeľa kremnic-
kej mincovne Alojza Privorszkého, 
v roku 1890 medaila banského radcu 

 214 KIANIČKA, Daniel. Kolekcia medailí k valným zhromaždeniam Uhorského banského 
a hutníckeho spolku. In. Zberateľ, č. 3, 2004, s. 15 a 16.

 215 HAAS KIANIČKA, Daniel. Medaily Uhorského banského a hutníckeho spolku (1892 – 1918). 
Štúdia pre pripravovaný zborník Slovenská numizmatika XX, ktorý vyjde v roku 2014 (č. 12, 13, 
14, 17 a 18).

Jozef Reisner (Kremnica), Riaditeľ 
kremnickej mincovne a ministerský radca 

Maximilián Reitzner, 1907, averz
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a riaditeľa kremnickej mincovne Dr. Huga Kubacsku, v roku 1913 medaila Karla Fal-
lera, hutného inžiniera a profesora Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Všetky uve-
dené medaily boli produktmi kremnickej mincovne a vytvorili ich známi medailéri 
Karol Gerl a Jozef Reisner (plus jednu Ľ. Hurtay). Navyše od J. Reisnera sú známe dva 
modely k medailám – k medaile hutného inžiniera, profesora banskoštiavnickej Ban-
skej akadémie a riaditeľa kremnickej mincovne Kolomana Ürmössyho (1916) a k me-
daile ministerského radcu a banskoštiavnického banského radcu Antona Bárdossyho 
(1916).216 

Druhú skupinu medailí s  banskou te-
matikou tvoria medaily pripomínajúce rôz-
ne udalosti späté s  baníctvom. Stretávame 
sa s nimi pravidelnejšie až od 18. storočia. 
Prvou je medaila na Dokončenie dedičnej 
štôlne cisára Františka v Banskej Štiavnici 
z rokov 1765/1767 od viedenského medailé-

ra Petra Kayserwertha. Veľmi známe sú prospechové medaily banskoštiavnickej Ban-
skej školy z roku 1754 pre odbor baníctva, meračstva, skúšobníctva a mincovníctva od 
slávneho rakúskeho medailéra Mateja Donnera, ako i prospechové medaily Banskej 
akadémie v Banskej Štiavnici z roku 1765 pre rovnaké odbory, na ktorých spolupraco-
val Matej Donner s Giuseppem Antoniom Todom. Osobitnú skupinu tvoria medaily 
k cisárskym návštevám v stredoslovenských banských mestách. Sú to tri druhy me-
dailí k návšteve Františka Lotrinského v roku 1751 (Matej Donner), tri druhy medailí 
k návšteve Jozefa II. a princa Leopolda v roku 1764 (Anton Wideman – Viedeň/Maxi-
milián König von Paumbhausen – Kremnica), medaila k tej istej príležitosti venovaná 
Jozefom II. a princom Leopoldom rodičom Márii Terézii a Františkovi Lotrinskému 
a medaila – žetón k návšteve arcivojvodu Maximiliána v roku 1777 od Franza Xavera 
Würtha z Viedne. 

Z 19. storočia sú dve medaily týkajúce sa dôležitých banských diel. V roku 1878 
vznikla medaila k  dokončeniu Dedičnej štôlne Jozefa II. v  B. Štiavnici (autori Josef 

 216 HUSZÁR – PROCOPIUS. Ref. 2, s. 235 (č. 2506), s. 321 (č. 3883) a 322 (č. 3893).

Matej Donner (Viedeň), Prospechová medaila 
Banskej školy v Banskej Štiavnici pre odbor 
meračstva, 1754, reverz 
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Tautenhayn /Viedeň/ a Alex Mayer /Kremnica/)217 a v roku 1899 medaila k dokonče-
niu Dedičnej štôlne cisára Ferdinanda v Kremnici, ktorej autormi sú Karol Gerl a Jo-
zef Reisner.218 

Do tretej kategórie možno zahrnúť medaily s témami viažucimi sa k rôznym ban-
ským inštitúciám. Najstaršou je medaila k vyťaženiu prvého zlata a striebra v bani Fer-
dinand v Štiavnických Baniach z roku 1647 od Hansa Gueta. Medaila sa zvykne popi-
sovať aj ako medaila kráľa Ferdinanda III. so symbolmi slnka a mesiaca. Známe sú tri 
jej varianty – s panovníkom na averze a slnkom na reverze, panovníkom na líci a me-
siacom na rube a slnkom na averznej strane a mesiacom na reverznej strane. Dobre 
známy je i žetón k uzavretiu dohody medzi ťažiarstvom Rosa a mesto Kremnica a ban-
ským podnikom Roth z roku 1749.219 

Ďalšie medaily pochádzajú z 19. storočia. V roku 1870 bola vydaná medaila k 100. 
výročiu Banskej akadémie v B. Štiavnici, ktorej autorom je Karl Radnitzky z Viedne. 
Dve medaily pripomínajú vysokoškolský atletický klub Baníckej a  lesníckej akadé-
mie v B. Štiavnici (1890 a nedatovaná) od Karola Gerla a Alexa Mayera. V roku 1892 
vznikla medaila pri príležitosti otvorenia novej budovy Baníckej a lesníckej akadémie 
v B. Štiavnici, ktorej autorom je Karol Gerl. V roku 1896 uzrelo svetlo sveta medaila 
Kovohuty v B. Štiavnici pripomínajúca udalosť získania prvého čistého telúru.220 

Väčší počet medailí sa viaže, ako bolo uvedené, k Uhorskému banskému a hutníc-
kemu spolku. Okrem medailí k valným zhromaždeniam vo Veľkej Bani (1894), v Hu-
nedoare (1895, plus žetón), v Rimavskej Sobote (1897), v Päťkostolí (1898, jedna me-
daila bola razená a jedna odliata z liatiny) a v Kremnici (1909, plus žetón), to boli dve 
liatinové medaily k výletu do mesta Anina, konanom pri príležitosti Uhorského ban-
ského kongresu, na ktorom bol spolok etablovaný, hoci neúspešne, po prvý raz. Spo-
menuté tri liatinové medaily boli odliate v niektorej juhouhorskej železiarni a ich au-
tori nie sú známi. Ostatné medaily boli vyrazené v Kremnici, pričom ich vytvorili Ka-
rol Gerl a Jozef Reisner.221

Poslednú, štvrtú skupinu tvoria alegoricko-symbolické medaily. Patrí sem pamät-
ná banícka medaila z roku 1629 od Wilhelma Hörla z Kremnice. Na medaile sú výjavy 
baníckej práce a symbolický náboženský text. V 18. storočí vznikli v kremnickej min-

 217 SCHENK. Ref. 3, časť 3, s. 7-14, časť 4, s. 10 a 11, časť 6, s. 14-17, časť 7, s. 7.
 218 SCHENK. Ref. 3, časť 8, s. 7-9; HUSZÁR – PROCOPIUS, ref. 2, s. 240 (č. 2570) a 322 (č. 3887).
 219 SCHENK. Ref. 3, časť 1, s. 9 a 10, časť 3, s. 6 a 7.
 220 SCHENK. Ref. 3, časť 3, s. 8, s. 6, 7, 9-11.
 221 HAAS KIANIČKA, Daniel. Ref. 11, č. 1, 2, 4-11.
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covni viaceré medaily na priateľstvo, symbolizujúce snahu o úctu a dobré vzťahy me-
dzi ľuďmi. Na dvoch z nich sa vyskytli aj banské motívy. Na prvej z nich z prvej tretiny 
18. storočia od Jeremiáša Rotha z Rothenfelsu je na líci popri strome s dvoma štítmi 
i pohľad do banskej krajiny s gápľom, baníkom a vstupom do štôlne (známe sú dva jej 
varianty). Na druhej z roku 1740 od Hieronýma Fuchsa je na averze baník s kahan-
com, gápeľ a ústie štôlne.222

Obdobím zrodu a  rozkvetu uhor-
ského (kremnického) medailérstva bo-
la renesancia. Bolo to rovnako aj  zlaté 
obdobie baníckych medailí. Bohatí ťa-
žiari a erárni banskí hodnostári v stre-
doslovenskej oblasti si v rámci budova-
nia sociálneho statusu nechávali špič-
kovými umelcami tvoriť a  v  kremnic-
kej mincovni raziť osobné medaily, pri-
čom v rámci prezentácie seba a  svojho 
rodu prezentovali na medailách aj svoje 

manželky. Popri biblických a panovníckych tvorili významnú skupinu kremnických 
medailí 16. a 17. storočia. Okrem nich vznikla v období renesancie v Kremnici ešte 
spomínaná tzv. výťažková medaila bane Ferdinand v Štiavnických Baniach (1647) od 
H. Gueta a symbolická banská medaila od W. Hörla. 

V súvislosti s posilňovaním úlohy eráru od 18. storočia ustúpili osobné prezen-
tačné banské medaily medailám reprezentujúcim osoby etatisticky ako štátnych 
funkcionárov. Predstavitelia banského priemyslu sa na medaily vo väčšom prepraco-
vali až v závere 19. storočia, a to najmä v spojitosti s činnosťou Uhorského banského 
a hutníckeho spolku, ktorého jedným z cieľov bola propagácia baníctva a príbuzných 
priemyselných odvetví. Od 18. storočia sa rozšírilo tematicky zameranie banských 
medailí, čo súviselo s rozvojom hospodárstva i  technického školstva. Išlo o medai-
ly k  cisárskym návštevám v  stredoslovenských banských mestách, štiavnické ban-
ské prospechové medaily a k dokončeniu razieb dedičných štôlní. Niekoľko medai-
lí vzniklo aj k banským závodom, Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici a činnosti 

 222 HUSZÁR – PROCOPIUS. Ref. 2, s. 64 (č. 106), 70 (č. 181) a 72 (č. 198). 

Hieroným Fuchs (Kremnica), Medaila na 
priateľstvo s postavou baníka, 1740, reverz 
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Uhorského banského a hutníckeho spolku. I keď sa v budúcnosti môže objaviť ešte 
nejaká neznáma banská medailová razba, celkovo musíme skonštatovať, že z celkovej 
škály vyrábaných medailí v období 18. – začiatok 20. storočia tvorili medaily s ban-
skými témami pomerne nepatrnú časť. Súvis to malo s tým, že štát začal produkovať 
veľké množstvo oficiálnych medailí, do života sa popri hospodárstve začali zapájať 
rozhodujúco aj iné spoločenské odvetvia, ako napríklad kultúra, a s rozvojom národ-
ných ideí od konca 18. storočia sa medailérske umenie zapojilo do kreovania národ-
ných a štátnych identít. 

Banskí podnikatelia ako zberatelia medailí
Druhý vzťah medzi odvetviami baníctva a medailérstva je reprezentovaný cielene 

zameraným zberateľstvom, ktorému sa popri učencoch a politických predstaviteľoch 
začali venovať od 16. storočia i banskí hodnostári a  ťažiari. Rozvoj zberateľstva mal 
súvis najmä so šírením ideí humanizmu a antiky. K jedným z najstarších doložených 
zberateľov mincí a medailí na území dnešného Slovenska patrili banskobystrický fug-
gerovský faktor Ján Dernschwamm a historik Ján Sambuccus.223

Prirodzeným centrom zberateľstva medailí sa stala Kremnica, kde sa zrodilo do-
máce medailérstvo. Najstarší doklad o ňom pochádza z roku 1589. V pozostalostnom 
súpise kremnického komorského podgrófa Wolfganga Rolla z uvedeného roku sa po-
pri iných predmetoch uvádza aj veľké množstvo medailí. Svoju zbierku mal Roll roz-
delenú na dve časti. Jednu, ktorú tvorilo 83 kusov medailí, mal uloženú vo Vieden-
skom Novom Meste, odkiaľ pochádzal. Druhá sa nachádzala v Kremnici a tvorili ju 
medaily vo váhe 14 hrivien a 18 pizetov, čo bolo takmer 3,5 kg zlata a  striebra. Re-
nesančné zberateľstvo sa orientovalo hlavne na zhromažďovanie kníh, umeleckých 
predmetov a  kuriozít. Hlavnú časť Rollovej zbierky tvorili knihy a  medaily. Väčši-
na jeho medailí mala kremnickú provenienciu, čo poukazuje na to, že Kremnica bo-
la medailérskym centrom a tunajší umelci významne zušľachťovali vkus ľudí. Wolf-
gang Roll medaily nielen zbieral, ale ich prostredníctvom sa aj prezentoval a obdaro-
vával nimi rôzne osobnosti, s ktorými prichádzal pracovne alebo súkromne do styku. 
V období raného novoveku sa zbieraným predmetom neprisudzovala zvlášť umelecká 
a zberateľská hodnota. V súpisoch bola vyčíslovaná iba hodnotu drahého kovu v nich 
obsiahnutého. Tak to bolo aj v Rollovom inventári. Zlatá medaila s kráľom Ľudovítom 
II. bola v ňom ohodnotená na 1 zlatý a 50 denárov, 3-dukátová medaila ku korunová-
cii maloletého Ľudovíta na 4 zlaté a 50 denárov.224

K  ďalším z  doložených zberateľov patrí Juraj Freiseisen, ktorý bol v  Kremnici 

 223 GINDL. Ref. 7, s. 221.
 224 GINDL. Ref. 7, s. 224 a 225.
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správcom erárneho banského podniku, tzv. Goldkunsthandlungu. Popri zbierke kníh 
sa v jeho pozostalosti (1603) nachádzala aj kolekcia 102 zlatých a strieborných medai-
lí. Tie, žiaľ, neboli v inventári majetku bližšie popísané, až na jáchymovskú medailu 
z čierneho „samorastúceho“ striebra zasadenú do prívesku zo zlata s perlou a  jáchy-
movskú medailu s obrazom Krista zasadenú do pozlátenej striebornej obruby.225 

S parciálnymi údajmi o zberateľstve, o ktorom máme na Slovensku celkovo málo 
záznamov, sa stretávame aj v Banskej Štiavnici. V pozostalostnom súpise Hieronýma 
Salia, ťažiara a člena mestskej rady, z roku 1555 sa uvádza 27 veľkých a malých krem-
nických osobných medailí zo striebra, 3 osobné medaily s  orlom zo zlata, 3 biblic-
ké medaily s Jonášom zo zlata, jedna medaila s portrétom kráľa Ľudovíta II. a Márie 
a biblická medaila s Adamom a Evou zo zlata. V testamentárnom inventári G. Scher-
naka z roku 1587 to zas bola jedna osobná medaila zo zlata a 5 osobných medailí, zrej-
me zo striebra.226 

Od 17./18. storočia sa v prostredí banských miest začíname stretávať aj s inštitu-
cionálnym zberateľstvom. Doklady máme z  Kremnice. Z  rokov 1724 – 1749 a  1767 
– 1823 sa  zachovali dva exempláre tzv. Registrov klenotov mesta Kremnice, druhý 
v knižnom viazaní.227 V spojitosti s ťažbou uveďme, že aj mesto Kremnica ako kolek-
tívna inštitúcia podnikalo v banskom priemysle a malo svoje vlastné ťažiarstvo. Z re-
gistrov sa dozvedáme, že mesto si na večnú pamiatku ukladalo na mestskej radnici 
rôzne pamätihodné predmety. Boli to pečatidlá, mince, skúšobné ihly, kalichy, odevy, 
zlaté štufy, korýtka a kladivká z cisárskych návštev a pod., ktoré boli uložené v truhli-
ciach. Medzi predmetmi nachádzame aj medaily – striebornú medailu ku korunovácii 
Františka Lotrinského na cisára v roku 1745, už spomenutý strieborný a medený žetón 
k spojeniu ťažiarstva Roth s banským podnikom Rosa a mesto Kremnica (1749), me-
daily k návšteve Františka Lotrinského v stredoslovenských banských mestách v ro-
ku 1751 (2-dukátová, dukátová, ½-lótová strieborná medaila, 1-kvintlíková strieborná 
a ½-kvintlíková strieborná medaila), striebornú medailu v toliarovej váhe princa Jo-
zefa (Beilager des Prinzens), ktorou bol obdarovaný vyslanec mesta Anton Körmendy 
a 2 školské medaily z roku 1780, ktorými bolo ocenené mesto za podporu školského 
inštitútu. 

I keď existujú údaje aj o iných zberateľoch, ako napríklad o kremnickom richtáro-

 225 Múzeum Sopron, fond Freiseisen-hagyaték, Memorabilia Familiae Freiseisen, Fasc. 1. Nro. 10.
 226 GINDL, Jozef. Mince a medaily v pozostalostiach banskoštiavnických obyvateľov. In. Správy 

– informačný bulletin Slovenskej numizmatickej spoločnosti a Východoslovenského múzea 
v Košiciach, č. 4, 1978, s. 5. 

 227 Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Kremnica, fond Magistrát mesta Kremnica, 
Hospodárske zápisnice, Register klenotov 1767 – 1823, s. 6 a samostatne vložený list; fond 
Magistrát mesta Kremnica, Tomus III, fons 23, fasc. 1, no 76.
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vi Gašparovi Melicharovi Baltazárovi Magyarovi, z ktorého testamentárneho súpisu 
sa dozvedáme, že mal veľkú zbierku 104 kníh a 82 umeleckých diel,228 absentujú mo-
mentálne údaje o  ďalších súkromných či verejných zbierkach medailí. V  19. storočí 
prevzali z veľkej časti úlohu zberateľov múzeá, ktoré zbierky nielen zhromažďovali, 
ale ich aj ochraňovali a prezentovali ako spoločné kultúrne dedičstvo. Mestské mú-
zeá v Banskej Bystrici a Kremnici boli založené v roku 1889, v Banskej Štiavnici v ro-
ku 1900. 

Zberateľstvo ako také sa pod vplyvom ideí antiky zrodilo v  období renesancie. 
V 16. storočí sa s prvými zberateľmi stretávame aj na dnešnom území Slovenska. Via-
cerí z nich sa špecializovali aj na zbieranie medailí. Nie vždy však môžeme hovoriť 
o pravom, t. j. cielenom zberateľstve. Jednak sa u mnohých medaily ocitli napríklad 
v rámci dedičstva alebo sa k nim dostávali náhodne a svoju zbierku vedome nerozši-
rovali a jednak sa celkovo v spoločnosti nezakorenila predstava o výnimočnej zbera-
teľskej či umeleckej hodnote zbieraných artefaktov, ako o tom svedčia pozostalostné 
súpisy mešťanov a ťažiarov, v ktorých bola ohodnocovaná iba hodnota kovu obsiah-
nutého v medailách. Navyše, zberatelia medaily nielen zbierali, ale sa nimi i prezento-
vali a rozdávali ich. Ak si nielen materiálny, ale aj duchovný rozmer zbierania niekto 
uvedomoval, tak to boli hlavne ťažiari a úradníci banskej a mincovej správy. Poznali 
proces ich vzniku i majstrovstvo umelcov – medailérov. Dokresľujú to menované prí-
klady (pričom prirodzene išlo o zámožnejšie osoby), aj keď to boli skôr výnimky. Na-
povedať viac o tom, či sa zbierali medaily vo väčšej miere, ako to vyplynulo z tejto štú-
die, môže až ďalší pramenný výskum. Zaujímavé sú aj údaje o inštitucionálnom zbie-
raní v mestách. Protomuzeálne kolekcie opatrované na radniciach viedli v 19. storočí 
k etablovaniu múzeí. 

Druhy ťažených kovov, z ktorých boli vyrábané medaily
Čo sa týka materiálu, z ktorého boli vyrábané medaily, existoval, prinajmenšom 

v strednej Európe, bezprostredný súvis medzi ťažbou kovových rúd a medailérstvom. 
Najstaršie renesančné medaily vyrábané v  Taliansku boli síce väčšinou odlievané 
z bronzu, v našich krajinách však išlo o razby z drahých kovov. Preto sa medailérske 
umenie zrodilo v centrách dolovania drahých kovov, kde zároveň existovali aj min-
covne. Bolo tomu tak v rakúskom Halle, českom Jáchymove či slovenskej Kremnici. 
V 16. a 17. storočí v kremnickej mincovni produkované medaily boli vyrábané takmer 
výlučne z  drahých kovov, teda zo striebra a  zlata. Výnimkami boli niektoré žetóny 

 228 ČIČAJ, Viliam. Kultúra v Kremnici do konca 18. storočia. In NOVÁK, Ján (ed.). Kremnica – 
zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Martin : Gradus, 1992, s. 364 a 365.
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z medi či bronzu. K zmene došlo od 18. storočia, kedy sa k zlatu a striebru pridali ďal-
šie kovy – cín, meď, bronz, olovo, zinok a napokon aj rôzne železné zliatiny. Súviselo 
to s tým, že sa enormne zvýšil počet razených medailí, pričom stúpla aj ich popularita 
v spoločnosti. Medaily začali zároveň omnoho výraznejšie slúžiť štátnej (i inej) repre-
zentácii a propagácii či propagande. Množstvá medailí sa tak razili z obecných kovov, 
zo zlata a striebra sa vyrábali skôr rôzne prestížne a výnimočné razby, resp. spoločen-
sky i finančne hodnotnejšie varianty medailí razených v bežnom kove. 

Na záver si krátko popíšme, ako sa z rúd získavali drahé kovy a akou technoló-
giou bývali razené medaily. V baniach vyťažená ruda sa odvážala do stúp, kde sa drvi-
la tĺkmi na múčku a premývala v žľaboch, pričom sa vytváral tzv. rmut. Ten sa potom 
spracoval na splavoch. Následne v hutách sa získaný kov amalgamoval a potom pražil. 
V poslednej fáze sa v lúčobni mincovne získané zlatostriebro (oba kovy bývali väčši-
nou in natura na seba naviazané) odlúčilo.229 Separácia sa v minulosti vykonávala via-
cerými spôsobmi. Pôvodne to bolo tzv. suchou cestou, kedy sa k zlatostriebru pridá-
vali v určitých pomeroch meď a olovo a táto zmes sa tavila. Od 17. storočia sa zaviedlo 
odlučovanie tzv. mokrou cestou, teda rozpúšťaním v kyseline dusičnej a destilovaním. 
V 19. storočí pribudlo zrýdzovanie kovov za pomoci kyseliny sírovej a napokon sepa-
rácia elektrolýzou.230 Získané drahé kovy sa v mincovni následne tavili na tzv. cány, 
ktoré sa vyklepávali a neskôr valcovali. Z ich sa vystrihovali alebo vysekávali platnič-
ky na razbu. Mince a medaily sa pôvodne razili ručne úderom kladiva na vrchné ra-
zidlo (spodné bolo zapustené v kláte), v 17. storočí sa zaviedli taškové valcovacie stroje, 
od začiatku 18. storočia balanciéry a od 19. storočia moderné stroje na parný a elek-
trický pohon. Pôvodne medailéri a  rytci ryli obrazy medailí priamo do razidlových 
želiez (ktoré vyrábali kováčski majstri), a  to zrkadlovo a reliéfne (negatív) obrátené. 
Obrat nastal po roku 1811, kedy bol zostrojený redukčný stroj umožňujúci z väčšieho 
modelu (sadra, plastelína alebo vosk odliaty do kovu) vyrobiť zmenšenú kópiu do po-
zitívnej redukcie, z ktorej vzniklo negatívne razidlo. Redukovanie sa dialo za pomoci 
prevodového ramena a dvoch ihiel. Do zavedenia ťažkotonážnych frikčných lisov kon-
com 19. storočia sa razili medaily s priemerom maximálne 60 mm. Najväčšia doteraz 
vyrobená medaila v kremnickej mincovni mala priemer 155 mm.231 

 229 VOZÁR, Jozef (ed.). Zlatá kniha banícka. Bratislava : Veda – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied, 1983, s. 165-168.

 230 KIANIČKA, Daniel – WOLLMANN, Volker. Lúčenie zlata a striebra v kremnickej mincovni 
v 18. storočí. In. Slovenská numizmatika, 2004, roč. XVII, s. 141-144.

 231 CHMELÍK, Martin – KAMHALOVÁ, Magdaléna – KIANIČKA, Daniel. Mincovňa Kremnica – 
stručný sprievodca históriou kremnickej mincovne. Kremnica : NBS – Múzeum mincí a medailí 
Kremnica, 2005, s. 25-39.
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Záver
Vzťahy medzi jednotlivými súčasťami života spoločnosti bývajú rôznorodé. Nie-

ktoré sú voľnejšie, iné zas úzko prepojené. Ukázalo sa, že medzi baníctvom a medai-
lérstvom existovali vždy priame väzby. Medaily sa vyrábali z kovov, ktoré vyproduko-
val banský priemysel. Medailérske umenie sa v renesancii zrodilo v strednej Európe 
v lokalitách, kde sa ťažilo a kde existovali mincovne. Ilustruje to aj príklad Kremni-
ce. Medaily sa zároveň stali médiami prezentujúcimi banských podnikateľov (v rámci 
prezentácie svojho rodu a posilňovania spoločenskej prestíže), ako i samotné baníc-
tvo v širokom slova zmysle. Od 18. storočia sa v súvislosti s modernizačnými trend-
mi enormne zvýšil počet razených medailí. Odrazilo sa to v tom, že medaily prestá-
vali byť vyrábané výlučne z drahých kovov, ale k nim sa pridružili aj viaceré obecné 
kovy. Zároveň sa na medailách prestali prezentovať súkromní ťažiari. Propagoval sa 
skôr štát, jeho úradníci, rôzne banské inštitúcie a udalosti. Zatiaľ čo v období renesan-
cie tvorili medaily s banskými témami, popri biblických a panovníckych, tretiu naj-
významnejšiu skupinu razených medailí, neskôr ich počet v pomere k celkovému poč-
tu vyrábaných medailérskych artefaktov výrazne klesol. Medaily patria k najčastejšie 
používaným prostriedkom formovania spoločenskej pamäte. Okrem iného slúžili vý-
znamne aj na prezentáciu banských hodnostárov, baníckeho remesla, ako aj symbolic-
ko-alegorických súvislostí spojených s „magickou“ prácou baníkov.
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Summary

Relations between mining and medal making in Slovak history 
(16th to the beginning of 20th centuries)
Daniel Haas Kianička

Greater Hungarian (Slovak) medal making was born in the Kremnica Mint. The-
re have always been links between mining and medal making. Medals were made of 
metals produced by the mining industry. Medal making in central Europe has been 
connected with locations with mines where also mints were located. Medals were also 
means of presentation for businessmen from the mining sector as well as mining in a 
broad sense. And lastly, it can be said that many mine owners collected medals.

Medals with mining motifs can be divided into several groups: the first category 
includes medals made for mine-owners and clerks for presentation and commemora-
tive purposes. The second group includes medals commemorating various events rela-
ted to mining, the third category contains medals with motifs of different mining in-
stitutions and the last, fourth category covers allegoric and symbolic medals.

Quite often, mine-owners and clerks who belonged to the well-off sections of po-
pulation were also collectors of works of art. Besides books, statues, pictures and coins 
they also collected medals. Wolfgang Roll († 1589), deputy chamber count of Krem-
nica, who owned a large collection of medals, was one of the oldest collectors in Slo-
vak history. Juraj Freiseisen († 1603), administrator of the Kremnica state mining en-
terprise, the so-called Goldkunsthandlung, was another collector. In the 16th century, 
Hans Dernschwamm, the well-known Fuggers’ administrator, collected works of art 
in Banská Bystrica. One such collector at that time was, for example, Hieronym Sa-
lius, a mine owner and member of the town council in Banská Štiavnica. Besides pri-
vate collections, public collections were also gradually constituted in mining towns. 
Thanks to two preserved registers of jewels (1724 and 1767) we know that there was an 
interesting collection of noteworthy items in the Kremnica town hall, which included 
also medals. 

Medal making was related to mining also through the material used for minting 
them – that is metals. First, they were made exclusively of gold and silver, later also of 
more common metals, such as tin, copper, brass, lead, zinc, and eventually also of va-
rious iron alloys.
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Sitno a objaviteľ jeho numizmatických pokladov – Ján Truchlík
Jozef Labuda

Existujú vrchy, kopce a štíty na Slovensku, ktoré neodmysliteľne patria k jeho his-
tórii. V súčasnosti sa tak Sitno – ako najvyššia hora (1009 m n.m.) Štiavnických vrchov 
– stalo „súčasťou“ viacerých vedných disciplín prírodovedného i spoločensko-vedné-
ho charakteru, literárnych diel, umeleckých diel na obrazoch a fotografiách, ale naprí-
klad je logicky aj súčasťou zákonov environmentálneho charakteru. Sitno ako pred-
met všeobecného spoločenského záujmu. Preto sa nemožno čudovať veľkej pozornos-
ti Sitnu zo strany Andreja Kmeťa, katolíckeho kňaza na Prenčove pod Sitnom, ktorý 
opísal vrch v známej monografii Veleba Sitna. A dnes možno vnímať postavu Andreja 
Kmeťa tiež nerozlučne so Sitnom alebo naopak, keď vyslovíme Sitno, vynorí sa nám 
postava alebo meno Andreja Kmeťa. 

No po mojej spolupráci s  Jánom Truchlíkom v rokoch 1978 – 1986, kolegom zo 
Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, si dovolím konštatovať, že bol ďal-
ším obdivovateľom krás Sitna, ktorý zanechal konkrétne výsledky svojej práce na Sit-
ne. Po návrate z väzenia v Jáchymove v roku 1964, kde posielali politických väzňov, 
venoval všetok svoj voľný čas Sitnu a jeho botanickému a najmä archeologickému vý-
skumu. Na konci svojej aktívnej činnosti sa venoval konzervácii obnažených architek-
túr stredovekého hradu. Záver roka 2012 patril v SBM z hľadiska prípravy viacerých 
odborných podujatí numizmatike. Okrem seminára v Rytierskej sále Starého zámku 
boli vo vedľajšom priestore bývalej Knižnice vystavené jedinečné pamiatky numizma-
tického charakteru na výstave s názvom „Nálezy mincí z Banskej Štiavnice a okolia“. 
Dôstojné miesto medzi nimi zaujali nálezy mincí zo Sitna, ktoré patria dnes do zbier-
kového fondu SBM a ktorých objaviteľom bol práve Ján Truchlík. V priebehu rokov 
1964 – 1985 získal zo Sitna 250 mincí, a to z časového rozpätia 12. – 17.storočia (Tru-
chlík – Kolníková – Hunka 1989, 259-260). Aj z tohto dôvodu sa patrilo počas seminá-
ra pripomenúť si život a prácu nášho bývalého kolegu, ktorému múzeum vďačí aj za ti-
sícky ďalších nálezov z tejto lokality. Výber z nich je súčasťou archeologickej expozície 
na Starom zámku a raz bude predmetom publikovania.

Životný príbeh Jána Truchlíka
Narodil sa 23. 1. 1931 v Podsitnianskej pri Banskej Štiavnici. V roku 1949 ukončil 

Meštiansku školu. O 4 roky neskôr (1953) bol odsúdený na 22 rokov odňatia slobody 
nepodmienečne, keď štátna bezpečnosť organizovala akciu s mladými ľuďmi (tzv. Bie-
le légie), aby získala pracovné sily do uránových baní v Čechách. V roku 1964 bol pod-
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mienečne prepustený, amnestiou v  r. 
1968 mu bol odpustený celý trest. Dňa 
5.  7.  1975 sa oženil, vzal si o  23 rokov 
mladšiu Annu Truchlíkovú (r. Schwar-
covú), s ktorou mal 3 deti. V roku 1970 
nastúpil ako konzervátor do SBM Ban-
ská Štiavnica, kde pracoval takmer až 
do svojej smrti 30. 8. 1988. Zomrel na 
zákernú chorobu dňa 16. 9. 1988 v Ban-
skej Štiavnici.

V  múzeu si na neho spomíname 
ako na pracovitého človeka, ochotného 
každému pomôcť a  poradiť. Absolvo-
val konzervátorský kurz v Brne (1973), 
experimentoval s metódami konzervo-
vania a  dodnes jeho zakonzervované 

zbierkové predmety nenesú takmer žiadne stopy po hrdzi. Už bolo konštatované, že 
všetok svoj voľný čas venoval Sitnu, a preto mu právom patrí pamätná tabuľa na tvr-
dej andezitovej skale Sitna, ktorú sme mu po smrti odhalili spolu s jeho bratom Do-
minikom Truchlíkom. Vyhotovil ju akademický sochár Vojtech Remeň, rodák z pod-
sitnianskej obce Ilija.

Práca na Sitne, spolupráca s inštitúciami a jednotlivcami
Na začiatku nášho spoločného stretnutia s  Jánom Truchlíkom v  roku 1978 som 

sa dozvedel, že medzi politickými väzňami v Jáchymove bol aj archeológ (meno som 
si nezapamätal), ktorý ho inšpiroval k vykopávkam, zdôrazňoval mu význam doku-
mentácie, a tak ho pripravil na terénnu prácu. Nebolo to len Sitno, kde Ján Truchlík 
„zakopol“ do terénu. V našom múzeu máme archeologické nálezy zo Šášova, z hradu 
Revište, Pečeníc i informácie z prieskumu podzemného priestoru na polohe Kostolík 
Starého mesta (Glanzenbergu) v Banskej Štiavnici. 

Jeho prvoradým záujmom však bolo Sitno, poznanie jeho minulosti, a to od prvé-
ho dňa po návrate z väzenia v roku 1964. Preto sa potešil skutočnosti, že v lete roku 
1970 tu realizovala archeologický výskum PhDr. Zora Liptáková, archeologička SBM 
v Banskej Štiavnici. Preskúmala časť tzv. priečneho valu a priľahlej terasy z mladšej 

Portrét Jána Truchlíka zo 70. rokov 20. storočia 
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doby bronzovej (1200 – 800 pred n. l.) na vrchole Sitna, pričom Ján Truchlík jej inten-
zívne pomáhal. Pracovali spolu v jednej inštitúcii. 

Svoje skúsenosti s prácou v  teréne, postrehy a podnety získal aj pri archeologic-
kom výskume v Španej Doline, na Pieskoch. Výskum vtedy (1971 – 1972) viedol ar-
cheológ Archeologického ústavu SAV v  Nitre doc. Dr. Anton Točík, CSc. a  za SBM 
s ním spolupracovali Dr. Liptáková a Ján Truchlík. Odvtedy múzeum disponuje boha-
tou kolekciou kamenných mlatov zo Španej Doliny. 

V  roku 1978 som nastúpil do SBM ako archeológ. Mojou prvou lokalitou pre 
výskum sa stalo Sitno, a to jednak kvôli podpore a záujmu vtedajšieho vedenia múzea, 
ale aj kvôli zapojeniu múzea do organizačných príprav jubilea 70. výročia smrti An-
dreja Kmeťa (výstava v Berggerichte). Tu bol Ján Truchlík veľmi často pri mne v me-
siacoch júl – august 1978, ale aj v roku 1979, kedy k výskumu na Sitne pribudla plocha 

Ján Truchlík ako spolupracovník Z. Liptákovej; výskum  na Sitne 1970. Foto: Z. Liptáková
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na jeho vrchole – miesto výstavby televíznej retranslačnej stanice. Vtedy mi pomohol 
početnými radami, postrehmi a informáciami o Sitne.

Hradné smetisko na Sitne bolo miestom najpočetnejších nálezov, samozrejme aj 
mincí. Truchlíkove technické pomôcky v podobe presýpacieho sita zachytili aj minia-
túrne nálezy. Používal až tri priemery očiek na sitách, vymieňal a ovládal ich ručne. 
V jeden augustový deň 1978 navštívil Sitno Dr. Titus Kolník, CSc. s dvomi technický-
mi pracovníkmi z AÚ SAV v Nitre, ktorí tento systém presýpania zeminy zdokumen-
tovali kvôli aplikácii pri výskume lokality Pác pri Trnave či iných lokalít, a to aj pomo-
cou elektrického pohonu.

V roku 1985 sa vo Vozokanoch pri Nitre konalo jedno zo série veľmi kvalitne zor-
ganizovaných a nezabudnuteľných stretnutí numizmatikov, historikov a archeológov 
vtedajšieho Československa, ktoré pripravil kolektív AÚ SAV pod vedením Dr. E. Kol-
níkovej, CSc. Vtedy sa ho zúčastnila aj Dr. Ľudmila Kraskovská, CSc. zo SNM v Bra-
tislave, ktorá bola veľmi prekvapená mojou informáciou o počte mincí nájdených na 
Sitne. Správu komentovala tak, že Slovensko disponuje množstvom veľkých hradov, 
ktoré sa aj archeologicky skúmali, ale z neveľkého hradu na Sitne je zachovaných oveľa 
väčšie množstvo mincí! Bola tým veľmi prekvapená. Skutočnosť pochopila vtedy, keď 
som jej vysvetlil postup manipulácie Jána Truchlíka so zeminou pomocou troch dru-
hov preosievacích sít.

Ešte jeden aspekt spolupráce s  Jánom Truchlíkom chcem spomenúť. Vedel pod-
nietiť záujem o históriu Sitna u svojich poslucháčov. Desiatky z nich mu pri vykopáv-
kach intenzívne pomáhali, spomeniem aspoň dvoch – Jána Pivarča a neskôr MUDr. 
Petra Šášova. Ján Truchlík s  nimi zabezpečil konzervovanie hradných architektúr 
a oni tak boli stálymi lektormi pri návštevách turistov Sitna počas víkendov.

Keď ochorel na vážnu chorobu dýchacích ciest, sťažoval sa mi, že ho niektorí oho-
várajú, že má v pláne rozpredať nálezy zo Sitna. Nikdy tak neuvažoval a splnil to, čo 
mi sľuboval – aby sa nálezy zo Sitna (s  dokumentáciou k  nim, časťou zachovaného 
denníka so zašifrovaným tajným písmom) stali súčasťou archeologickej zbierky Slo-
venského banského múzea. Tesne pred smrťou mi vysvetľoval skratky v značení doku-
mentácie a miesta nálezu pri výskume terás Sitna, hradu, hradného smetiska…

Odkaz Jána Truchlíka
Archeologický ústav SAV v Nitre už desiatky rokov vlastní rekreačné zariadenie 

pri jazere Počúvadlo. Počas pobytu v  tomto zariadení bola prirodzenou súčasťou aj 
návšteva Sitna. Mnohí kolegovia – archeológovia (i  nearcheológovia) sa tak stretli 
s Jánom Truchlíkom, vymenili si názory. Tak sa zoznámil s A. Točíkom, E. Hajnalo-
vou (pomohla mu analyzovať zvyšky semien rastlín z jednotlivých sond na terasách) 
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i  manželmi Kolníkovcami. Eva Kolní-
ková bola prvou numizmatičkou, ktorá 
určila jeho numizmatické nálezy z hra-
du. Neskôr ich spracoval Ján Hunka, 
ktorý pripravil výber nálezov pre vý-
stavku na Starom zámku v závere roka 
2012.

Prínos Jána Truchlíka pre poznanie 
regionálnej (a nielen jej) histórie je veľ-
ký. Zostali po ňom tisícky nálezov, naj-
mä z  hradu na Sitne, ktoré treba zod-
povedne spracovať a najmä publikovať. 
Takto precízne získaný materiál – kon-
trolou každej vyhodenej lopaty zeminy 
– zaiste prispeje ku skutočnému obrazu 
života na stredovekom hrade. Bol útechou pre ľudí, ktorí neboli komfortní vtedajšie-
mu režimu, vyhľadávali ho, chceli sa s ním porozprávať. Vyhľadávali ho najmä skauti, 
nebál sa totiž nosiť skautskú uniformu, čo bolo pre nich povzbudením. Nakoniec tre-
ba spomenúť tisícky hodín lektorovania na Sitne, čím prispel k vzdelávaniu mládeže 
a dospelých o našej histórii. 

Literatúra
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Odhalenie pamätnej tabule Jánovi Truchlíkovi 
na hrade Sitno. Dominik Truchlík (brat Jána 

Truchlíka) a Jozef Labuda. Foto: J. Chrenko



152

Summary

The Sitno hill and Ján Truchlík discoverer of its numismatic treasures 
Jozef Labuda

The peak called Sitno, near Banská Štiavnica, is a quite remarkable place in terms 
of history and archaeology. Ján Truchlík (1931, Podsitnianska – 1988, Banská Štiav-
nica) spent his life researching this archaeological locality. He completed Meštian-
ska škola (comprehensive school) in Banská Štiavnica in 1949 and in 1953 he was 
sentenced by the communist regime to 22 years of prison for political reasons. After 
release from prison in 1964, he started archaeological and botanical research of Sitno. 
In the years 1964 – 1980, he found, among others 250 coins, from the period between 
the 12th and the 17th centuries. From 1970 to 1988, Ján Truchlík worked as a restorer at 
the Slovak Mining Museum in Banská Štiavnica.

Besides his research of Sitno, Ján Truchlík participated with archaeologists also in 
other research at Šášov and Revište castles, Glanzenberg (Old town) and Špania do-
lina. His work had remarkable results because he employed his own method of soil 
screening using sieves with three different sizes of holes. This helped him to find even 
miniature objects, mainly coins. Experts from the Institute of Archaeology of the Slo-
vak Academy of Sciences came to him to document the system in 1978. Ján Truchlík 
carefully documented all his findings in his diary using cipher (in view of his cruel ex-
perience with the government in power). He transferred all the finds (there are thou-
sands of them) to the museum in Banská Štiavnica. Ján Truchlík made an extraordi-
nary and recognized contribution to the research of Sitno, which will be appreciated 
also by future generations.
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