Úvodem
V roce 2023 budeme slavit 100. výročí ražby
dukátů a 2-dukatů v Kremnické mincovně. Autory
byli Otakar Španiel a Jaroslav Benda. Nejdříve byly
vyraženy jubilejní dukáty v počtu 1000 kusů, které
byly číslovány. Mincovna do konce roku 1923
vyrobila 4000 2-dukátů a 61.861 dukátů.
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Obrázky na str. 2: (k článkům viz str. 7)
- François Gérard: Vítězný návrat generála Rappa, který Napoleonovi
přiváží ukořistěné ruské prapory a zajatého knížete Repnina (bitva tří císařů)
- Mapa Germánie z 15. století jak ji popisoval Ptolemaios v díle
Geografie (150 n. l.) – výřez mapy s pojmenováním „BULGUMI“
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Nejdražší vydraženou mincí za dva a půl milionu korun
(82.500 €) se stal na aukci MACHO&CHLAPOVIČ
#AUCTION 27 v Praze dne 15.10.2021 Dukát 1772
FÜRSTENBERGOVÉ. KAREL EGON
Položka 269. RR!
10.000 €
Dukát 1772. Karel Egon (1729-1787). Praha. Zlato na ražení dukátů pochází z
nálezu keltských duhovek – z Podmokelského pokladu. Velmi vzácný! 3.47 g;
21 mm; Au; Pavlíček – Schön 28, Holzmair 38
Ex Münzen & Medaillen AG 35/1967, # 607; UBS 66/2006, # 1398

Fürstenbergové jsou bývalý knížecí panovnický rod odvozující své jméno od
Fürstenbergu v Bádensku. Rod v minulosti vlastnil i statky na území Českého
království, takže patřil také k české vysoké aristokracii. Dnešní potomci rodu
vlastní statky a zámky v Rakousku a Německu.
Jako podmokelský poklad je označován depot velkého množství
zlatých keltských mincí (duhovek), nalezený 12. června (někdy se uvádí i 11.
června) 1771 v levém břehu Podmokelského potoka severně od
vsi Podmokly na Rokycansku. Celkové množství mincí se vzhledem k
okolnostem nálezu nepodařilo s přesností určit. Dle písemných zpráv bylo
zachyceno asi 4 200 mincí, původní množství se odhaduje na nejméně 5 000
(snad až 7000) mincí o celkové váze 30–40 (podle některých odhadů až 50) kg.
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Poklad byl uložen v bronzové nádobě spolu s nákrčníkem. Soubor byl do země
uložen v době kolem poloviny 1. století př. n. l.
Velká část pokladu, kterou si mezi sebe rozdělili místní obyvatelé,
nakonec přišla do majetku knížete Karla Egona z Fürstenberka. Ten většinu
mincí nechal roztavit a zlato použil na ražbu dukátů. Pouze malá část zůstala
uložená v knížecí sbírce na zámku v Donaueschingen a část se jako dar ocitla v
různých soukromých i institučních sbírkách.

BOEMANÉ
DĚJINY RODU HILŮ A WOLFŮ
VRŠOVCI
Základní dílo - Jan Setunský

Freska presbyteria kláštera Sv.Jiří v Prüfeningu s Církví panující
5

Anotace
Počátky Keltů na území Střední Evropy, stejně jako etapa raného středověku,
až do svého vrcholu, jsou na našem území stále zahaleny řadou nejistot.
Autorovi tohoto základního díla se podařilo poskládat z původních i zcela nově
objevených střípků historie pravděpodobný scénář vývoje, jež zahájil
společným soužitím kmen Boemanů, rodu Hilů a Wolfů - Vršovců, s nově
příchozím kmenem Čechů – Winidů z oblasti dnešních Korutan a Slovinska po
r. 740. Při své detektivní práci využívá dlouholetou numismatickou zkušenost a
zejména pak nové poznatky z překladu kryptogramických zkratek raně
středověkých latinských nápisů, jichž desítky poprvé objasnil ve svém díle v
letech 1998-2005 ing.arch.V.Tatíček. Dílo přibližuje osudy členů rodu Hilů a
Wolfů od prvního exilu r. 929 a jejich exilové osudy, až do posledního exilu r.
1130 s uvalením klatby zřejmě na celý kmen, a s vymazáním historie Boemanů
z kronik. Jako nit se vine s osudy Boemanů a jejich technickou, organizační a
uměleckou invencí i historie a umělecké počiny jejich potomka všeuměla,
klerika Hildeberta, spolužáka kronikáře Kosmy, 4. staroslověnského opata
Sázavského kláštera Božetěchy, presbytera a titulárního biskupa
arcib.Magdeburg (Bossetecus episcopus). Práce byla sepsána k 1100. výročí
úmrtí Boemanky Sv.Ludmily 16.9.921+, které je zde věnován, jako
zakladatelce křesťanské tradice v Čechách, co největší prostor. Závěrem autor
vyzývá celou naši generaci k seznámení s vlastní historií na našem území a
Českého Primase ke zpřístupnění uměleckých památek Sv.Ludmily, a potažmo
i sejmutí klatby na věky věků z potomků členů rodu Boemanů – Vršovců u
příležitosti 1100. výročí Sv.Ludmily.
https://www.kosmas.cz/knihy/293890/boemane/

DETEKTOR REVUE 1/2022
Zajímavé články o mincovních pokladech:



CHROMÝ, Zdeněk:
ZÁHADA „SLAVKOVSKÉHO POKLADU“, s. 22 – 25
PROCHÁZKA, Josef:
BULGUMI – OPPIDUM STRADONICE, s. 36 – 41
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ZÁHADA „SLAVKOVSKÉHO POKLADU“
„Bitva tří císařů“ je také spojována s pověstí o zakopané ruské pokladně.
Existuje snad patnáct pověstí, které se však prakticky spolu v ničem neshodují
a poklad umísťují na různá místa slavkovského bojiště. Na slavkovské bojiště
se vypravilo také mnoho hledačů zvláště po vydání knihy v roce 2005 Záhada
slavkovského pokladu (J. Bár a kol.). Slavkovský poklad dosud nalezen nebyl
a existuje velká pravděpodobnost, že nikdy nebyl zakopán, stejně jako existuje
určitá pravděpodobnost, že zakopán být mohl. Existuje tedy slavkovský poklad?
Tajemný muž Josef Andrejovský se objevil 23 až 24 let po slavné bitvě na
bojišti a tvrdil, že byl účastníkem zakopání ruské pokladny, která měla
obsahovat šest sudů zlatých a šest sudů stříbrných mincí, ale nic se tehdy
nenašlo … K úřednímu výkopu na určeném místě došlo 27. dubna 1829.
Problematice nálezů i slavkovského pokladu se věnuje publikace
PŘÍPAD AUSTERLITZ 1805 – Staré legendy a nová fakta (autoři: Z. Chromý,
L. Urbančík, M. Plch, J. Bár).

BULGUMI – OPPIDUM STRADONICE
Pojmenování oppida ve Stradonicích není stále objasněno. Autor zmiňuje mapu
Magna Germania z 15. století, kde je uprostřed mezi zakreslenými starověkými
středisky v České kotlině vepsáno pojmenování „BULGUMI“. Překlad slova
znamená koželuhové, řemeslníci pracující s kůží, koželužství. Ve Stradonicích
bylo objeveno značné množství předmětů kožedělného řemesla. O výrobky
z kůže v mladolaténském období byl enormní zájem. Přes 100 tisíc nalezených
artefaktů řadí Stradonice mezi nejvýznamnější archeologická naleziště doby
laténské.
Historik a archeolog Kosef Ladislav Píč zajišťoval archeologický
průzkum na přelomu 19. a 20. století a své výzkumy shrnul v díle
STAROŽITNOSTI ZEMĚ ČESKÉ.
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NÁZEV A NEJSTARŠÍ HISTORIE OBCE ŽÍŠOV
Obec Žíšov se nachází 1 km severně od Veselí nad Lužnicí v okrese Tábor.
Podle vyprávění nejstarších pamětníků obce, byl název odvozen od jména Jana
Žižky na jeho počest. V 15. století, v době husitů utrpěla obec mnoho škod od
náboženské sekty adamitů a proto v roce 1421 nechal Jan Žižka vyslat 400 mužů
na pomoc a ti adamity zbili, zajali a 40 lidí upálili. Na znamení vděčnosti pak
místní lidé nazvali obec Žíšov. Z písemných dokumentů byl poté název psán
Žissov a v době úžené hlásky -ie- > -í- píší písaři zvratnou analogií Žiešov.
První zmínka o Žíšově však pochází ze 12. století, kdy půda nynější obce patřila
Vítkovcům. V listu Vladislava II. ze 6. října 1488 je zřejmé, že král nechal
převést všechna práva k Veselí na Rožmberky, a tak obec patřila rodu dědičně,
a to zásluhou pana Petra Voka a Oldřicha z Rožmberka. Po vymření rodu dostali
veselské panství páni ze Švamberka a po deseti letech přišlo do rukou císaře
Ferdinanda II.
Platební povinnost byla podle urbáře z r. 1518 pro každého jiná a v
Žíšově se platilo z lánu 32,5 grošů, z jitra po groši a z provazce po denáru. Platit
mohli občané hotově, nebo v naturáliích. Mimo to se platil desátek faráři do
Dráchova 13,5 džberu žita a ovsa. Roku 1669 kníže Jan Adolf ze Švarcenberků
nařídil úlevy platebních povinností a jemnější zacházení s lidem. Robotním
patentem císaře Karla VI. z roku 1738, následně z r. 1775 byla robota značně
zmírněna a patentem z 29. března 1848 úplně zrušena. Ještě v roce 1840
pracovalo 17 žíšovských rolníků zdarma na třeboňském panství pro
Švarcenberka, takže jejich vlastní pole zůstala neoseta a pouze 1 rolník náležel
pod řečické panství knížeti z Paarů. Po r. 1849 byl připojen k místní obci
Dráchovu, od něhož se odloučil v r. 1873 jako samostatná obec v okrese Veselí
n/L. Farou a školou patřila obec do Dráchova.
Tak náležela obec Žíšov spádově pod město Třeboň až do roku 1948,
kdy byla obec v rámci reorganizace okresů přičleněna pod Soběslav. V roce
1960 byla obec připojena k Veselí jako jeho část Veselí nad Lužnicí III. – Žíšov,
a to až do roku 1990, kdy se obec osamostatnila.
https://www.zisov.cz/historie
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Nálezy mincí v lokalitě Žíšov:



rok 1719, 4 libry starých stříbrných peněz; Číslo nálezu: CZ3-4399
rok 1915, neznámý počet drobných mincí 15. století, z nichž bylo
popsáno 2194 celých a 130 zlomků: Čechy, kruhové peníze se lvem –
97ks; Morava, peníze se čtyřrázem – 5ks; Zhořec – 3ks; Rakousy,
Štýrsko, Hals-Leuchtenberg, Bavory, Falc, Salzburg, Ausburg,
Bamberg, Pasov, Hall, Württemberg, Würzburg; okolnosti nálezu při
přestavbě hospodářského stavení M.Lišky čp. 21, ve džbánečku; Číslo
nálezu: CZ2-2603

Čeští adamité představovali radikální část husitů. Zbytek rozprášených
adamitů husity se v roce 1421soustředil na ostrově v toku Nežárky mezi Veselím
nad Lužnicí a Stráží. Odtud činí výpady do okolí a vypalují Kardašovu Řečici.
Tito adamité byli trnem v oku Žižkovi. Ten proto proti nim zasáhl při výpravě
proti Soběslavi, shromáždil vojska a vytáhl k adamitskému ostrovu. K
rozhodujícímu střetu došlo v říjnu 1421 na Ostrově na Hamru. Ačkoliv se
statečně bránili, husitskému vojsku podlehli a 40 jich bylo zajato a zahubeno
mečem a ohněm (21. října 1421). Poražené sektáře Žižka upálil, ponechán byl
údajně jen jeden, aby táborským kněžím vypověděl všechny skutky svých druhů.
Tyto tzv. adamitské články pak poslal Žižka do Prahy, aby o nich byli
informováni pražští kněží.
wikipedia.org
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Evidence katastrů - rok 1883 (Evidovaný katastr)
Uplyne již 140 let, kdy vliv zákona č. 83/1883 Ř. z.1 (o udržování evidenci
katastru daně pozemkové) stanovil právní a technické podmínky stabilního
katastru a měl vliv pro tvorbu pozdějších předpisů a byl základem a vzorem
katastrálního předpisu moderní doby. Evidenční zákon stanovil tyto hlavní
podmínky:
-

udržování katastrálního operátu v souladu se skutečným a právním
stavem,
oznamování každé změny skutečností vedených v katastru
vlastníky nemovitostí,
souladnost katastru s obsahem pozemkové knihy,
pravidelná revize údajů katastru,
úprava vztahů úřadů mezi sebou a mezi úřady a veřejností,
úprava technického vedení katastru.

Ukázka mapy stabilního katastru
1

BUMBA, Jan: České katastry od 11. do 21. století, s. 86
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1 Krejcar 1800 / 1801? Františka II./I. (1792 – 1835)
Měděná mince pro dědičné země – Inflační mince

Materiál: Cu, Průměr: 24 mm, Hmotnost: 4,38 g
Hrana: řetízkový ornament
Opis:
Av: FRANC∙ II∙ D∙G∙R∙I∙S∙A∙GE∙HV∙BO∙REX∙A∙A∙
Rv: rak. orel s vyznačením nominální hodnoty (1), po stranách dělený
letopočet 1800
A – Vídeň
B – Kremnica (Slovensko)
C – Praha
D – Salzburg
E – Karlovský Bělehrad (Rumunsko)
F – Hall (Tyrolsko)
G – Velká Baňa (Rumunsko)
S – Smolník (Slovensko)
U 1800 D pozor na padělky vzniklé upravením mincovní značky!
Razily mincovny:

Vydaným dekretem v roce 1800 byla zahájena ražba nové měděné
mince s letopočtem 1800 v hodnotách 6, 3, 1, ½, a ¼ krejcaru, která pokračovala
až do roku 1809.
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Tento popis mince nalezneme v katalogu, např. Vlastislava Novotného2,
Romana Veselého 3 a dalších. Mince 1 krejcaru byla ražena ve velkých
nákladech v osmi mincovnách pouze s letopočtem 1800. Tento velký počet
ražby přináší jistě i množství variant v kresbě, popř. i chyby v ražbě nebo i
přeražbou4. Avšak nikde v literatuře se neobjevuje žádná zmínka o „chybném
letopočtu“ 1801.
O falzu mince 1 krejcaru s letopočtem 1801 není také zatím žádná
zmínka a to i s o hledem na skutečnost, že již v roce 1811 proběhla devalvace
také měděných peněz na 1/5 jejich nominální hodnoty. 1 krejcar 1800 platil 1/5
krejcaru. Později sice zase zůstal v plné jmenovité hodnotě (1812), avšak
následně zase snížen byl na polovinu nominálu (1818). Definitivní zrušení
všech starých měděných mincí proběhlo ke dni 7. 4. 1851.

1 Krejcar 1801???

Okolnosti nálezu: Ústecký kraj, 21. března 2020
Zdroj: https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/krejcar-1801-227083/

2

VESELÝ, Roman: Mince a medaile 19. století, s. 51.
NOVOTNÝ, Vlastislav: Mince Františka I. 1792 – 1835, Hodonín 2019, s. 23.
4
LANGR, Josef – RICHTERA, Lukáš: K mincovnictví císaře a krále Františka II./I. (17921835), Numismatické listy, ročník 70/2015, s. 62-82.
3
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Okolnosti nálezu: Jihočeský kraj, 5. dubna 2022 – nečištěno, nálezový stav
Materiál: Cu, průměr: 2,35 mm, hmotnost: 2,78 g
Mincovna: ?
Opis:
Av: ???NC∙ II∙ D∙G∙R∙I∙S∙A∙GE∙HV∙BO∙???∙A∙A∙
Rv: rak. orel s vyznačením nominální hodnoty (1), po stranách dělený
letopočet 1801
Petr Prokeš
(zvětšeno – detail)
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ZKUŠEBNÍ RAŽBY ČSR (1918-1939) - AUCTION #28
PRAGUE | 22.04.2022 - MACHO&CHLAPOVIČ

347. RRR!

5,95g/24 mm/Cu

about UNC | about UNC

prodáno 75 000 €

Zkušební odražek bez nominální hodnoty a ročníku. ”Přadlena”. Kremnica.
Soutěžní návrh na podobu prvních československých mincí zaslaný odborné
porotě za Kremnickou mincovnu. Nachází se ve sbírce NBS-MMM. Extrémně
vzácný!

355. RRR!

12g/34 mm/Ag

good EF | about UNC

prodáno 240 000 €

20 Kč 1938 (zkušební ražba). Kremnica. Jedná se o odražek z nulté série z
období 5. 10. a 6. 10. 1938 na odzkoušení definitivních nástrojů. Zkušební ražba
proběhla již 20. 8. 1938, avšak tyto odražky se liší v množství lipových lístků
na lípě za postavou ženy. Jedná se o velice vzácný exemplář, který dokládá, že
stát chtěl v roce 1938 vydat dvacetikorunou minci k 20. výročí vzniku
republiky. Bohužel pod tíhou mnichovského diktátu k vydání nakonec nedošlo.
Extrémně vzácná!
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Denár Boleslava I. v aukci z naleziště Choustník
Česká společnost přátel drobné plastiky
Nabídkový katalog na aukci dne 30. dubna 2022

9. Boleslav I. 929 – 967. Denár, Cach 34, n.nedor., patina, podložní lístek
Chaura, naleziště Choustník
0-1
22.000,prodáno 38.000,-
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Nedražický poklad
Nedražický poklad obsahuje celkem 435 zlatých a stříbrných mincí ze 14.
století. Ve své době by se za to dala pohodlně koupit celá vesnice. Nedávný
nález nedaleko kladrubského kláštera patří mezi největší v Čechách a byl dílem
úplné náhody. Blýskavé předměty v zemi rozryté divočáky zaujaly pár, který
byl v lese na procházce se psem. Nálezci na nic nečekali a ihned zavolali do
muzea. Díky tomu může veřejnost od 22. dubna 2022 obdivovat podklad na
vlastní oči. Návštěvníci mají možnost poklad obdivovat do 15. května 2022
v rámci stálé expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - expozice
Archeologie, která je přístupná každý den od 10:00 do 18:00 kromě pondělí.
Jedinečné, unikátní a nevídané. Těmito slovy komentují archeologové
nedávný objev takzvaného Nedražického pokladu. Drobná nádoba zakrytá
kamenem v sobě ukrývala 92 zlatých a 343 stříbrných mincí. Zatímco u zlatých
mincí byly kromě českých dukátů Karla IV. také mince zahraniční, u stříbrných
mincí šlo pouze o české groše.

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/8791-pejskari-nasli-pri-prochazce-lesemstovky-minci-z-doby-karla-iv-lide-ted-maji-jedinecnou-poklad-spatrit.html
16

Numismatik Miroslav Hus a archeolog Milan Metlička
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Plán činnosti pobočky na rok 2022
- aukce pobočky:
28. května – 88. aukce
24. září – 89. aukce
______________________________________________
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