Články

Opavská mince v rámci středověkého
mincovnictví Horního Slezska
Borys Paszkiewicz
Viktorín z Poděbrad (1465–1485) a Jan Korvín (1485–1501)1
82. Haléř, Fbg. 831/532
av: nekorunovaný český lev na španělském štítu,
opis
a) MO – NE – TII
b) MO – NE – TI
c) OM – NE – TI
rv: vodorovné břevno se třemi krokvemi na španělském štítu,
opis
a) OP – PA – VIE
b) OP – PA – VIE
c) OP – PA – VIE
Váha 0,34 g, Královská sbírka mincí a medailí v Kodani, č. 8081; 0,41 g a 0,27 g, Fbg
Schlesiens Münzgeschichte II, s. 312; průměr ze tří exemplářů 0,20 g; nálezy Bělkovice (3),
Těšín (49).

Kdysi se tyto mince nacházely ve sbírkách Josepha Madera, zřejmě tři
vlastnil Leopold Welzl von Wellenheim (Verzeichniss der Münz- und Medaillen-Sammlung, č. 12417-12419) a dvě baron Maretich (Verzeichniss der von
dem k.k. Generalmajor Eduard Freiherr von Maretich, č. 8166). Friedensburg znal pouze tři exempláře: v jeho sbírce, ve vratislavské městské sbírce a
ve Slezském muzeu řemesel, kam přišly i dva předchozí (v r. 1931 jich bylo již
9, z toho od G. Striebolla a H. Saurmy), které se ztratily r. 1945. Kromě toho
tento haléř nepatří dnes k velkým vzácnostem. Největší počet – pravda špatně zachovalých – exemplářů má Muzeum v Těšíně ze zde nalezeného
pokladu. Tři exempláře vypátral v českých sbírkách Josef Klose, jiný se nacházel na výstavě v Moravském zemském muzeu v Brně. Nakonec tři kusy se
nacházejí ve Vlastivědném muzeu v Olomouci z nedávného nálezu z Bělkovic.
Pochybnosti ohledně symboliky aversu se týkají rovněž tohoto typu.
Poněvadž minci známe pouze z pozdních nálezů a nenesou žádné stopy vlá-

ČLÁNKY

1

dy Přemyslovců, vznikla až po jejich ztrátě Opavy. Lev je znakem podřízenosti Opavského knížectví Koruně české. Jistě těchto haléřů se týkala značná
kritika Zikmundem Jagellonským r. 1505. Podobně jako jiné těšínské a ratibořské haléře byla mince nejpravděpodobněji ražena bez větších změn po
dlouhou dobu počínaje mincovní reformou Matyáše Korvína z let 1474/75.
Nelze vyloučit, že vedle Viktorína a Jana byl pro ně nositelem mincovního
regálu samotný Zikmund až do r. 1505.
Jako jeden z mála hornoslezských haléřů se typ č. 82 stal předmětem
hlubokého zkoumání Josefa Kloseho. Bohužel - podle toho, co znám - výsledky jeho bádání nebyly dostatečně publikovány, pouze zmiňovány při velmi
nahodilých příležitostech. Je to velká škoda, neboť byly rozhodně zajímavé.
Klose došel k závěru, že tento typ mince byl městem Opavou ražen asi od roku 1440 až do r. 1511, zpočátku s nápisem MO – NE – TA, poté MO – NE – TI,
přičemž na nejmladší variantě je první krokev na sloupu posunuta o něco
níže a její vrcholek se nedotýká hlavy štítu.
Skupina mincí nalezená v Těšíně je pravděpodobně větší než suma všech
doposud známých mincí tohoto typu. Nelze se divit, že tu najdeme doposud
neznámé varianty s chybnými opisy OMNETI a MONETII, divné pouze je, že
ani jeden exemplář nenese správný opis MONETA – aspoň mezi těmi, které
jsou čitelné. Ale měly doposud známé exempláře správný opis? Klose, který
se ohledně opisu MONETA odvolává na Friedensburga, se s takovým nesetkal, nenašel jsem ho ani já. Již r. 1810 J. Mader, byť legendu přečetl
nepříliš přesně, neměl pochybnosti, že posledním písmenem je I. Nebyli si
jisti ani autoři katalogu sbírky Christiana Jürgensena Thomsena píšíce MONET(E). MONETA četl na svém exempláři Emil Bahrfeldt a na exemplářích
z Bělkovic Václav Burian, ale bez vyobrazení. Kresby v publikacích jsou idealizované a mohou mít slabě vypadající písmeno opravené na to, co na tom
místě „musí“ být. Stejně idealizované mohou být přečtené legendy Bahrfeldtem a Burianem. Zveřejněné snímky pěti exemplářů potvrzují jednoznačně verzi s „I“. Pravděpodobně stejně zní opis na opavských haléřích tohoto
typu, což nevylučuje fakt, že záměrem autora razidla bylo slovo „moneta“.
Řezač razidla zajisté nebyl příliš zběhlý v písmu a reprodukoval svěřené
vzory, aniž by rozuměl jejich smyslu. Podobné deformace legend lze nalézt na
soudobých ratibořských haléřích (č. 62) nebo těšínských (č. 70) a byly – jak
se zdá – charakteristickými pro hornoslezské mincování 15. století.
Čtyři v Těšíně určená razidla aversu a tři reversu se dají složit do chronologické řady (viz obrázek). Je ovšem nutné určit, kde je její počátek. Protože
nápis MONETII se nejvíce blíží správné formě (písmena II měla být jistě částí
písmena A), můžeme nejdříve začít razidlem 1 Av (patří do var. a) a výlučným s ním spjatým razidlem 1 Rv. Razidlo 1 Rv bylo poškozeno a zastoupilo
ho razidlo 2 Rv, které se vyskytlo zároveň s razidly 1 Av a 2 Av (var. b).
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To poslední razidlo bylo chybně zhotoveno a brzy prasklo. Prohlubující se
prasklina je na mincích vidět. Bylo nahrazeno razidlem 3 Av (var. c), které
postupně vystřídalo razidlo 2 Rv, bylo použito s mladším 3 Rv a nakonec bylo
nahrazeno nejmladším razidlem 4 Av (var. b). Pro tuto přímou rekonstrukční
linii – čili že se v mincovně současně používal pouze jeden pár razidel – svědčí
fakt, že razidla nejsou střídána chaoticky, ale zjevně po pořádku.
Lze říci, že pregéři používali pouze jeden pár razidel, které doplňovali
podle míry jejich opotřebení. Šlo tedy o ražbu nepříliš intenzivní a určitě přerušenou.

Ve 30. letech 20. stol. byla podle vzoru tohoto haléře ražena medailička
s ouškem na zavěšení ve stříbře o ryzosti 900. Liší se obrazem zhotoveným
ručně a opisem MO – NE – TX, který vznikl z chybného čtení originální legendy.
(Pokračování příště – Krnovské knížectví)

Poznámky
1/ Překlad knihy Pieniądz Górnośląski v średniowieczu. Lublin 2000, s. 251-254.
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Nález mincí
při rekonstrukci podlahy
ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Zlatých Horách
Boleslav Doboš – Květoslav Growka
Od května do září roku 2011 se uskutečnila ve farním kostele celková rekonstrukce podlahy na ochozech bočních lodí a hudebním kůru. Původní
podlaha byla položena při barokní přestavbě kostela v první polovině 18. století po požáru města a kostela v roce 1699.
Práce začaly na epištolní straně v prostoru prvního klenebního pole
u přední jižní věže. Stará podlaha včetně nosných trámů byla odstraněna
a nová položena o cca 10 cm výše. Následně práce pokračovaly na hudebním
kůru a byly ukončeny evangelijní stranou. Demolice podlahy odkryla rubovou nepohledovou stranu křížové klenby jednotlivých polí, na kterých ležela
silná vrstva prachu, v místech se stavební sutí, zbytky dřeva a dalších materiálů, které zde za 300 let úmyslně nebo neúmyslně zanechali naší předkové.
Veškerý možný materiál dokumentární hodnoty byl postupně shromaž ován
do krabic. Jednalo se zejména o různé tiskoviny, obaly, psané texty, noty, devocionálie, kovové výrobky, předměty denního užívání, části předmětů neznámého účelu a mince.
Právě mince tvoří důležitou součást dokumentace a dotváří obraz života
v této části kostela. Nálezová situace v jednotlivých polích svědčí hlavně
o průběžném ztrácení mincí. Např. nejstarší mince totiž nebyly soustředěny
pohromadě v jediném poli, našly se porůznu, většinou se též jedná o nejmenší nominály – krejcar, grešle, švýcarský 2 deniers či 2 fenik byly drobné
stříbrné mince o průměru cca 15 mm, v peněženkách tedy velice zaměnitelné. Naopak kuriózní ztrátou, a dokážeme si to představit, je zakutálení se
a propadnutí do škvíry mezi prkny tzv. ševcovského tolaru – měděné, takřka
4 cm 30 krejcarové mince z roku 1807. I když šlo o inflační peníz, přece jen to
byla ztráta vyšší než desítky zatoulaných 5/10 krejcarů a jednokrejcarů či
jedno a dvouhaléřů. Z hlediska kvality mincí zde najdeme ražby v dobré kvalitě – překvapí to zejména u slezské ražby vzácného ½ krejcaru Leopolda I.
z roku 1678 nebo pětikrejcaru Františka I. z r. 1821 raženého v Kremnici. Co
do četnosti výskytu převládají ražby po roce 1800, vzhledem k době vlády
nepřekvapí, že nejvíce jsou zastoupeny mince Františka Josefa I. A jak šly
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dějiny, najdeme zde mince dokumentující zvraty střední Evropy v průběhu
20. století do roku 1948.
Seznam mincí:
Polsko: Zikmund III. Vasa (1587-1639), poltura korunní, s.d., minc. Bydgoszcz, Ag
Slezsko nevládní: Würtemberk - Olešnice, Christian Ulrich (1664 až
1704), grešle 1698, minc. Olešnice, mincm. Laurentius, Ag
Rakousko / Slezsko vládní: Leopold I. (1657-1705) - 1/2 kr 1678, minc.
Opolí, mincm. F.I.Kirschenhofer, Ag; grešle 1705, Vratislav, F. Nowak, Ag (2 ks)
Rakousko:
Marie Terezie (1740-1780), 1/4 kr (fenik) 1765 bz (Vídeň)
Josef II. (1765-1790), 1 kr 1781 A (Vídeň)
František II., [I.] (1792-1835) - 1 kr 1800 A (Vídeň); 1 kr 1800 C (Praha)
(2 ks); 3 kr 1800 B (Kremnica); 15 kr 1807 B (Kremnica); 30 kr 1807 A (Vídeň);
1/2 kr 1812 A (Vídeň); 1 kr 1812 S (Smolník); 5 kr 1821 B (Kremnica), Ag
Rakousko, Rakousko-Uhersko:
František Josef I. (1848-1916), rakouská měna - 5/10 kr 1858 A (2 ks), 1859
A, 1860 A (2 ks), 1860 V (Benátky), 1877 bz; 1 kr 1859 A, 1859 B
(5 ks), 1860 A, 1860 B, 1878 bz, 1885 bz; 10 kr 1870 bz, 1872 bz, Ag
František Josef I. (1848-1916), korunová měna - 1 haléř 1894, 1895, 1898,
1900, 1901 (2 ks), 1903 (2 ks), 1912, 1914; 2 haléř 1894 (2 ks), 1895, 1896,
1897, 1899 (2 ks), 1909, 1911 (2 ks), 1912 (2 ks), 1914; 2 filér 1895 KB
(Kremnica)
Karel I. (1916-1918) - 2 haléř 1916 (2 ks), 1917 (3 ks), 1918; 10 haléř 1916;
20 filér 1917 KB
Československá republika:
1. republika (1918-1938) - 5 haléř 1923 (4 ks); 10 haléř 1922, 1925, 1928,
1932, 1933; 1 Kčs 1923
protektorát Čechy a Morava (1939-1945) - 20 haléřů 1941, 1944; 1 K 1942,
1944
3. republika (1945-1953) - 20 haléřů 1948; 50 haléřů 1947
Švýcarsko: kanton Appenzell, 1. pol. 18. stol., 2 deniers, Ag
Knížectví Reuss: (neurčená personální unie), 2 fenik, s.d. (cca 1680), Ag
Prusko:
Friedrich II. (1740-1786) - grešle 1754 B (Vratislav), Ag; 1 kr 1776, 1777, Ag
Friedrich Wilhelm IV. (1840-1860), 1 fenik 1853 A (Berlin)
Výmarská republika (1919-1933) - 10 fenik 1919; 1 fenik 1924 A
Třetí říše (1933-1945) - 2 fenik 1938 A; 1 fenik 1940 B, 1941 B, 1942 A,
1943 A; 5 fenik 1940 B
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U svátostek se však dá říci, že zde byly asi vloženy záměrně, a to vzhledem
k jejich velice zachovalému stavu. V 1. poli na jižní straně epištolní strany
ležela mosazná svátostka se sv. Jiřím na aversu a sv. Benediktem z Nursie
a sv. Scholastikou s benediktinským znakem na reversu.Ve druhém poli se
pak našla mosazná oválná svátostka s Madonou a sv. Ignácem z Loyoly.
Přestože nebyl proveden detailní průzkum povrchu kleneb, lze výsledek
dokumentace zhodnotit tak, že drtivá většina nálezů spadá do časového
období od počátku 18. století do poloviny 20. století, což podporuje zejména
názor o tom, že boční lodě kostela byly přistaveny ke kostelu při jeho obnově
po požáru v prvním desetiletí 18. století.

Interpretace
známých a neznámých nálezů mincí
v lokálním německém tisku
v letech 1847 – 1936 a v pozůstalosti
krnovského lékárníka Johanna Spatziera
Jaromír Indra
Nálezy mincí, ať jednotlivých kusů nebo velkých depotů, znamenaly téměř vždy událost vzbuzující nejen pozornost, ale i závist a nesváry. V dnešní
době, kdy je možné si za nevelký obnos pořídit detektor kovů a hledat např.
v místech již známých nálezů – jeden z důvodů enormního vzestupu prodejní
ceny do té doby téměř neprodejné publikace Emanuely Nohejlové – Prátové
- Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. – IV. díl, Praha 1956 1
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a nalezené „poklady“ vhodně zpeněžit. Na sběratelských burzách jsou nabízeny stovky zkorodovaných předmětů – knoflíky, spony z uniforem, ale i nábojnice, medaile či odznaky. Jen díky detektorům byly v posledním dvacetiletí na numismatickém trhu nabízeny konvoluty mincí pocházející bezpochyby
z činnosti hledačů. Vzpomněl bych jen několik: v polovině 90. let 20. století
se objevilo značné množství do té doby unikátního denáru českého krále
Vladislava II. (Cach č. 532) v několika variantách, řady kremnických dukátů
Ferdinanda III., dosud neznámé moravské denáry či denáry ražené údajně
pro křížové výpravy atd. Platný zákon sice zakazuje prodej nalezených mincí
a nařizuje jejich ohlášení, ale vždy se najde cesta, jak nalezený materiál
vhodně rozprodat: internet, aukce či přímý prodej sběratelům, překupníkům
či obchodníkům.
Poněkud jiná byla situace nálezce v období, jemuž je věnována tato práce.
Nálezce, resp. nálezci, jak vyplývá z jednotlivých příspěvků – často negramotní či pologramotní kopáči, zemědělští či námezdní dělníci, se v mnoha
případech pochlubili s nalezenými mincemi v hospodě nebo jimi dokonce
zaplatili útratu. Závist spolustolovníků i množství vypitého alkoholu vedla
v mnoha případech k udání, následnému zatčení, domovní prohlídce, zabavení části nálezu, soudu a vězení.
Případy zatajení, resp. rozchvácení nálezů nebyly ojedinělé, jak dokládá
dobový popis případu - tzv. „Košického pokladu“ objeveného během stavby
budovy finančního ředitelství v Košicích v roce 1935. Nalezených 2796 zlatých mincí a zlatý řetěz o celkové váze 11.23 kg v celkové hodnotě kolem půl
milionu korun bylo sice předáno vedením stavební firmy úřadům a posléze
odesláno na finanční prokuraturu do Prahy,2 ale ani zde nálezce pokladu
neodolal pokušení a část nalezených mincí zcizil. Po krátkém pátrání byl
v září 1935 spolu s dalšími osmi spolupracovníky zatčen policií pro podezření
ze zatajení části nalezených mincí. Během následné domovní prohlídky bylo
nalezeno 130 kusů zlatých mincí z 15. – 17. století, zabalených do starého
oblečení a uložených v toaletě. Podle sdělení zatčených vybírali dělníci z pokladu jen velké mince, některé z nich o průměru až 60 mm a váze 60 gramů.
Součástí pokladu měly být i zlaté šperky a prsteny s velkými brilianty uložené
v kazetě.3
Předkládaná práce vychází z novinových zpráv uveřejněných v letech
1847 – 1936 v novinách Brünner Zeitung vydávaných v Brně, Silesia, Troppauer Zeitung a Neues Tagblatt vydávaných v Opavě, Mährisch Schlesische
Grenzbote a Ostrauer Zeitung vydávaných v Moravské Ostravě, Mährisch
Schlesische Presse vydávaných ve Frývaldově (Jeseníku), Silesia v Těšíně
a ze zápisků v pozůstalosti krnovského lékárníka Johanna Spatziera uložené
v Zemském archivu v Opavě.
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První část uvádí dosud nepublikované nálezy s doslovným překladem
textů psaných novináři – laiky, druhá je věnována již publikovaným nálezům
rovněž s původními texty často se rozcházejícími s údaji v citované literatuře
a třetí vychází z dosud nepublikovaných nálezů zaznamenaných Johannem
Spatzierem.
Dosud nepublikované nálezy
Oslavany (o. Brno – venkov)
V roce 1860, ve čtvrtek před svatodušními svátky, nalezla nádenice při
polních pracích v zámecké zahradě „velmi dobře zachovalou zlatou minci
velikosti stříbrného tolaru, podle všeho z dukátového zlata o hmotnosti sedmi
dukátů s velmi vyvýšeným poprsím rytíře v brnění a s dlouhým vousem a nápisem po obvodu: Adam Herschberge Ritter von Beschowswalde 1851 a na reversu se znakem,korunou z obou stran zdobenou praporky, ve středu s jelenem
a s nápisem Gott wende es zum Gestem opatřenou třemi po obvodu spojenými
zlatými kroužky na zavěšení zlatého řetězu“. Nálezkyně minci prodala dozorci
z cukrovaru za 12 zlatých. Ten ji nejprve předložil k odhadu zlatníkovi a později ukazoval v místním hostinci hostům a popisoval okolnosti nálezu.
Následně byl zadržen policií a po výslechu na c. k. zemském soudu propuštěn.4
Unčice (o. Prostějov)
V létě roku 1864 byla na poli vyorána nádoba s asi 400 mincemi „většími
jak staré dvaceti krejcary s těžko rozeznatelnými konturami koně a nečitelnými
nápisy“.5
Klokoty (o. Tábor)
Dne 23. července 1864 nalezl pasák krav mezi skalami pod kostelem divokým prasetem ze země vyrytou měděnou nádobku, „v níž se nacházelo na 100
starých stříbrných mincí s vyobrazením Ferdinanda II. a Leopolda I. s letopočty
1626, 1634, 1660 – 1664“ . O nález se rozdělil s čeledínem z blízké papírny.6
Brno (o. Brno – město)
V dubnu roku 1867 při výkopových pracích v prostoru presbyteria v základech bývalého kostelíka sv. Anny v Brně Cejlu, v roce 1790 přeměněném
na školní budovu a v roce 1867 v majetku jistého Schöllera, bylo nalezeno
„velké množství jednostranných stříbrných denárů ze 14. – 16. století domácí
i cizí provenience“, dále několik mosazných žetonů z 18. století a malé mosazné pečetidlo se znakem Ecka von Hungersbach. Většina mincí, považovaných dělníky za bezcenné, byla zničena nebo vyhozena a jen malá část byla
předána stavbyvedoucímu Arnoldovi do úschovy. Na hřbitově v blízkosti
kostelíka bylo vykopáno množství lidských kostí, v jednom separátním hrobě
úlomky štoly a mnoho malých jednoduchých mosazných a větších dřevěných
křížků.7
8
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V březnu roku 1868 nalezl dělník při stavbě hotelu Padowetz v Brně u staré hradební zdi zlatou minci s letopočtem 1627. Minci prodal za 5 zlatých
místnímu pasíři.8
Mešno (o. Rokycany)
Počátkem září roku 1872 byly na blíže neurčeném poli vyorány „téměř
neporušené zlaté dukáty římského císaře Zikmunda, českého krále Ladislava
a dalších panovníků a asi 200 stříbrných mincí pokrytých hrubou vrstvou měděnky s vyobrazeným stojícím lvem se znakem se dvěma prázdnými poli, či se
dvěma hvězdami a křížem na straně jedné a na straně druhé straně s vyobrazeným křížem v kruhu a nápisem okolo lva, který lze přečíst jako GROSSUS
MISNENSIS“. 9
Hrozová (o. Bruntál)
V červnu roku 1877 byly při bourání starého zámku nalezeny „stříbrné
mince velikosti tolaru pocházející ze 14. století“. Počet nalezených mincí nebyl
uveden.10
Moravská Ostrava (o. Ostrava – město)
V lednu 1879 nalezli dělníci při kopání základů nového domu advokáta
Dr. Carla Richtera nádobu se stříbrnými mincemi ze 16. století.11
Opava (o. Opava)
Během stavebních úprav v areálu městského pivovaru ležícího v místě bývalého hřbitova používaného do poloviny 18. století bylo v létě roku 1887
v hloubce 1 – 1,5 metru vykopáno množství lidských kostí, mincí a amuletů.
Kosti byly uloženy na katolickém hřbitově, z mincí byla předložena jen jedna
stříbrná s portrétem Ferdinanda II. z roku 1625 a dva amulety s poškozenými
nápisy při neodborném odstraňování hlíny – jeden s vyobrazeným Janem
Křtitelem, druhý sv. Františkem Xaveriem.12
Markvartice (o. Bruntál)
Při práci na zahradě svého domu nalezl v říjnu roku 1899 drážní dělník
Hornik v hloubce asi půl metru plechovou nádobu s „90 drobnými stříbrnými
rakouskými a německými mincemi pocházejícími převážně z druhé poloviny
18. století a několika měděnými mincemi datovanými roky 1805 a 1807“ .13
Strunkovice (o. Prachatice)
Při demolici špýcharu na jaře roku 1905 nalezli dělníci pod prahem „99
kusů velmi dobře zachovalých rakouských, italských, knížecích a biskupských
mincí“ ze 17. století“.14
Zlaté Hory (o. Jeseník)
Dne 19. června 1912 nalezli dělníci při kopání příkopu nového vodovodu
v knížecím biskupském lese v hloubce 10 centimetrů stříbrné mince „velikosti
rakouské pětikoruny se dvěma zkříženými meči a s korunou z roku 1628 a s velkým znakem na reversu“. Nález byl rozchvácen, jednotlivé kusy se nacházely
u obyvatel města.15
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Bażanowice (Bazanowitz) dnes Polsko
V roce 1925 bylo v obci nalezeno při kopání cihlářské hlíny „velké množství starých mincí z 12. století velmi primitivně ražených (primitive Prägung),
na jedné straně s českým lvem a nápisem ‚Pragenser grossi' druhé s opisem
‚Wenceslaus secundus Rex Bohemie'.“ 16
Šumvald (o. Olomouc)
Při zemních pracích v obci byla v roce 1926 vykopána nádoba s 211 stříbrnými mincemi z 15. a 16. století, kyrysnická helma, část halapartny a rukoje šavle. Vše bylo odevzdáno do městského muzea.17
Mladkov (o. Ústí nad Orlicí)
V jednom z trámů dne 23. května 1928 vyhořelého domu starosty
Wenzela Ullricha nalezli dělníci množství tolarů Marie Terezie v celkové váze
kolem dvou kilogramů ukrytých a zazděných bu během sedmileté války
o Slezsko nebo prusko – rakouské války v roce 1866.18
Uhelná (o. Jeseník)
Při opravě domu byl v dubnu 1931 nalezen balíček s mincemi a bankovkami z dob Rakousko - Uherska.19
Goleszów (Neuhof) dnes Polsko
Po odstřelu v místním lomu bylo v červnu 1937 nalezeno značné množství
stříbrných pražských grošů Václava II. Z celkového množství odhadovaného
na několika set kusů mincí bylo zachráněno jen několik exemplářů, většina
byla rozkradena dělníky. I když byly mince ve velice špatném stavu, byl jejich
nález významný pro dějiny Těšínska a dokládal existenci obchodních stezek
vedoucích tímto územím.20
Rozhled (o. Děčín)
Při likvidaci pozůstalosti po zemřelé majitelce domu a polností v listopadu 1916 nalezli četníci v posteli zemřelé pytel obsahující 15 kilogramů
zlatých a velké množství stříbrných rakouských a německých mincí.21
Šumperk (o. Šumperk)
Počátkem června 1935 bylo nabídnuto nejmenovanému obchodníku se
starým železem 30 000 kusů rakouských mincí v hodnotě 1 krejcaru nalezených při bourání části chléva.22
Již publikované nálezy
Ivančice (o. Brno – venkov), č. 171223
Po vytrvalých deštích v létě roku 1861 byla na poli na úpatí kopce nalezena „velká nádoba obsahující asi 6000 malých stříbrných mincí. Mince byly
prodány po 3 krejcarech do Brna a s výjimkou 24 kusů roztaveny, čímž vznikla
značná škoda, protože mince patří k velkým vzácnostem, na něž všichni sběratelé mincí podnikají lov. Mince s portrétem knížete na aversu a nápisem Sanctus
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Petrus a církevní stavbou na reversu, která beze vší pochybnosti zobrazuje kostel
na Petrově v Brně byly určeny jako brněnské ražby Konráda Brněnského z první
poloviny 11. století“.24
Rakvice (o. Olomouc), č. 1725 25
Na Velký pátek roku 1886 vyoral sedlák při přeorávání neobdělaného
pozemku „velký hnědý hliněný hrnec bez glazury obsahující 2400 mincí z 11.
a 12. století většinou moravských denárů tehdejších údělných moravských knížat se jmény sv. Petra, sv. Jana, sv. Mikuláše a sv. Václava, počínaje mincemi
Vratislava II. knížete olomouckého v letech 1055 – 1086 a pozdějšího českého
krále až do prvních let vlády Soběslava I., jehož mince byly v nálezu zastoupeny
jen několika kusy, takže uložení nálezu lze datovat do neklidného roku 1126,
ve kterém se Soběslav I. pokusil zajmout moravského vévodu Břetislava. Vedle
těchto, pěkných a kulatých moravsko - českých denárů, se v nálezu nacházelo na
400 kusů větších mincí zcela jiného typu – hrubých ražeb s nerovným okrajem,
často jako by zastřiženým a hrubého zrna. Jedná se zřejmě o ražby bavorských
vévodů Welfa I. (1071 – 1101) a Welfa II. (1101 – 1120) pocházející z mincovny
v Řezně a rakouských vévodů Leopolda III. (1082 – 1096) a Leopolda IV.
Svatého (1096 – 1107) z vídeňské mincovny. Nápisy na těchto mincích jsou
většinou konfusní a lze je jen velmi těžko dešifrovat. Velká část nálezu, asi jedna
šestina, dokládá velmi čilý ruch mezi Moravou a Rakouskem v těchto raných
dobách. Díky tomuto nálezu je možné bez pochyb tvrdit, že moravská knížata
plně využívala mincovní právo. Dále je prokázáno, že uctívání obou slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje bylo v té době již zapomenuto, protože se
jejich jména nevyskytla ani na jedné z nalezených mincí, ačkoli na ostatních
byly kromě zemského patrona sv. Petra, sv. Jana Křtitele a z Rakouska převzatého sv. Mikuláše, kterého si vážil Leopold IV. Svatý. V nálezu jsou zastoupeny
také pravé „Brněnské děti“ (Brünner Kinder), s poprsím sv. Petra na jedné a sv.
Jana na druhé straně mince. Jedna pozoruhodná mince krále Vladislava nese
kromě jeho jména a církevní stavby na jedné a „čertovského spratka“ (Teufelsfratze) a zřetelný nápis SATANAS na straně druhé – numismatické kuriózum.
Mnohé mince vykazují v portrétech mincovních pánů tak charakteristické rysy,
že jsou si všechny téměř podobné.“ 26
Opava (o. Opava), č. 1918 27
Během výkopových prací při stavbě Josefské školy v roce 1895 bylo
v hloubce pěti metrů nalezeno 19 kusů brakteátů, některé rozpůlené, dva
ostřižené a nečitelné. Podle neznámého autora článku se jednalo o následující mince:
1. Meklenbursko, mince s hlavou vola (Ochsenkopf) z let 1250 - 1300
2. Brandenbursko, mince s postavou muže držícího v pravé ruce meč, v levé
ruce kříž z let 1230 – 1270 z období vlády Václava II.
3. Čechy, brakteát z doby Přemysla Otakara II.

ČLÁNKY

11

4. Slezsko, brakteát českého typu, nejspíš z Volavy
5. Slezsko, neznámý typ, pocházející nejspíš z Ratiboře nebo Volavy
28
6. Slezsko, neznámý typ, nejspíš těšínské provenience nesoucí nápis MILOSZT
29
Starý Hrozenkov (o. Uherské Hradiště), č. 2002
V červnu 1910 nalezla nejmenovaná hospodyně na zahradě svého domu
„12 kusů zlatých mincí ve velikosti rakouského dvouhaléře s letopočty 1346
až 1378“. Šest kusů bylo uloženo na obecním úřadě, šest kusů na místní četnické stanici.30
Osoblaha (o. Bruntál), č. 2094 31
Během pozemních prací na podzim roku 1885 v areálu cukrovaru narazili
kopáči na nádobu „se 143 kusy celých a 10 kusy zlomků pražských grošů Václava II“. Po očištění od zeminy a měděnky byla celková hmotnost nálezu 396
gramů. Nález byl odevzdán úřadu starosty v Osoblaze.32
Košatka (o. Frýdek Místek), č. 2314 33
Dne 16. května 1908 nalezl cihlář J. Maralik na zahradě patřící vdově Johanně Tylečkové „31 zlatých a 380 stříbrných mincí z doby císaře Zikmunda
(1368 až 1437.“ Mince byly uloženy na obecním úřadě v Košatce.34
Šaratice (o. Vyškov), č. 2333 35
Při stavbě nové stáje v květnu roku 1865 nalezla Francizska Bakešová,
majitelka půllánového hospodářství č. 39, nádobu o objemu asi 2 1/2 žejdlíku plnou stříbrných mincí – „feniků Zikmunda Uherského a pražských grošů
Václava III“ .36
Tichov (o. Zlín), č. 2946 37
Dne 15. června 1905 nalezl majitel domku č. 1 nádobu „se zlatými mincemi velikosti rakouské koruny pocházejícími z 16. a 17. století, se jmény Bathory, Rudolf a Ladislaus, norimberskými a polskými dukáty a mincemi bez
38
znaků a opisů, značenými jen hieroglyfy“.
Komňa (o. Uherské Hradiště), č. 3106 39
Dne 15. června 1910 nalezla skupina studentů při sběru hub v lese poblíž
obce nádobu s „800 stříbrnými mincemi různých velikostí s letopočty 1566,
40
1603 a 1609“ .
Frývaldov (dnes Jeseník – o. Jeseník), č. 3160 41
V lokalitě Svoboda (Freiheit), na pozemku bývalé zahrady patřící cukráři
Gideonu Täuberovi, nalezli dělníci na podzim roku 1926 v rozebírané staré
zdi při stavbě obytného domu a obchodu kolem „60 kusů velmi dobře zachovalých zlatých mincí nesoucích na přední straně královský korunovační ornát
s malým uherským znakem, na reversu portrét Matky Boží s jezulátkem a letopočty1618 a 1654. Na dalších mincích jsou nápisy cyrilikou, obraz na mincích
je nezřetelný“. Poklad byl jistě zakopán během I. světové války.42
Šebetov (o. Blansko), č. 3180 43
V červnu 1864 při kopání základů pro znovu vystavění dne 1. ledna 1864
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vyhořelého domu č. 46 Franze Filipa nalezli dělníci váček s větším množstvím stříbrných mincí, z nichž 33 bylo kusů předáno prostřednictvím hraběte Maurize von Strachwitz do Františkova muzea v Brně. Jednalo se
o „pražské groše Vladislava II., tří a čtyřiadvaceti krejcary různých mincovních
pánů a měst z doby císařů Rudolfa II., Matyáše a Zikmunda, rovněž mince
Augusta vévody Saského taktéž s mincovními značkami jednotlivých mincmistrů a jeden tří krejcar moravských stavů z roku 1619“.44
Kunovice (o. Kroměříž), č. 3201 45
Při přeorávání pastviska v roce 1832 „bylo nalezeno větší množství stříbrných mincí ražených v roce 1620 během stavovského povstání na Moravě“.46
Němčice (o. Prostějov), č. 3248 47
Během jarních prací bylo na poli vyoráno „5 kusů bezvadně zachovalých
stříbrných mincí velikosti rakouské pětikoruny z let 1612 – 1625.“Majitel pozemku projevil zájem si mince ponechat, o jejich osudu měl rozhodnout památkový úřad v Brně.48
Děhylov (o. Opava), č. 3453 49
Při výkopových pracích na stavbě rodinného domku v dubnu 1937,
v místě bývalého fojtství hlučínského panství, nalezl Franz Osmanczik malou
nádobu s „326 stříbrnými mincemi datovanými kolem roku 1650 zabalenými
do žlutého plátna a jeden „Silberdukat“ s portrétem Ferdinanda III. a letopočtem 1646“. 50
Děhylov (o. Opava), č. 3467 51
Dne 28. dubna 1870 byla na železniční trati mezi zastávkami Děhylov
a Háj ve Slezsku nalezena nádoba se zlatými a stříbrnými mincemi. Zlaté
mince byly datovány letopočty 1609 a 1613, datace stříbrných mincí nebyl
uvedena.52
Ostrov u Macochy (o. Blansko), č. 3658 53
Při jarních pracích v roce 1912 nalezla domkářka Josefa nádobu s „200
kusy stříbrných mincí ražených v letech 1620 – 1659.“ Mince byly odevzdány
na obecní úřad.54
Slezská Ostrava (o. Ostrava – město), č. 3700 55
Při kopání základů kruhové cihlářské pece na pozemku hraběte Hanse
Wilczka v blízkosti tzv. Mundlochu nalezli v červenci roku 1891 předák Felix
a dělník Rozum v hloubce jednoho sáhu velký mincovní depot asi „2000 ks
stříbrných mincí různých velikostí pocházejících z doby panování císaře Leopolda I.“ Nález byl předán cestou hospodářského úřadu v Hrušově hraběti
Wilczkovi.56
Frývaldov (dnes Jeseník – o. Jeseník), č. 3733 57
Během výkopových prací v městském lese při stavbě nového vodovodu
nalezl italský dělník v červenci roku 1897 „stříbrný tříkrejcar meklenbursko –
schwerinského vévody Wallensteina s portrétem panovníka a nápisem ALBERT
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DUX MEC. se znakem s knížecím kloboukem a opisem COM SVER DO ROS. Jedná se o minci Alberta vévody Meklenburského, hraběte Schwerinského a pána
Rostocku“.58
Morkovice (o. Kroměříž), č. 3805 59
V červnu 1936 nalezli dělníci při přemís ování sochy sv. Jana z roku 1735
pod kamenným podstavcem plechovou krabici plnou stříbrných mincí. „Dvě
mince Karla VI. s letopočtem 1724 a 1735, jedna Leopolda I. s letopočtem 1667,
jeden pražský groš Václava II., jedna pruská mince Friedricha III. s letopočtem
1697, jedna polská mince Friedricha Augusta s letopočtem 1727, jedna mince
Christiana Ludovica z roku 1659, jedna mince olomouckého kardinála Dietrichsteina a další.“ Nález byl odevzdán do muzea.60
Krnov (o. Bruntál), č. 3852 61
Při demolici starého domu na Opavské ulici v červenci 1909 byla nalezena
nádoba obsahující na „2000 kusů mincí z let 1622 – 1756“. Nález byl s největší
pravděpodobností zakopán během sedmileté války mezi Pruskem a Rakouskem.62
Nálezy uvedené ve Spatzierově pozůstalosti
V rozsáhlé pozůstalosti krnovského lékárníka Johanna Spatziera byly nalezeny i dva zápisy o dosud nepublikovaných nálezech.
Krnov (o. Bruntál)
Během bourání a odstraňování velké hradební šance u pivovaru byly dne
30. května 1847 nalezeny „stříbrné mince s obrazem říšského jablka a označené hodnotou 3 s letopočtem 1623“. 63
Kyjovice (o. Opava)
Kolem roku 1869 byl na poli poblíž obce vyorán „ zcela zkamenělý hrnec
včetně víka plný dukátů a stříbrných mincí, nichž nejstarší pocházely ještě od
Jindřicha Ptáčníka, byly tedy starší než dosud známé německé brakteáty (Blechmünzen)“. Spatzeir si 1.5.1881 poznamenal, že téměř celý nález byl roztaven, několik mincí bylo zachráněno pro muzeum v Opavě, dvě z nich si ponechal. 64

Poznámky
1/ NOHEJLOVÁ – PRÁTOVÁ, Emanuela: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1956-1957,
díl I. – IV; 2/ In Kaschau, Mährisch Schlesische Presse Freiwaldau, (dále jen MSPF) č. 36 ze 7.9.1935; 3/ Ein
Goldschlag, MSPF č. 41 z 12.10.1935, více o nálezu viz NOHEJLOVÁ – PRÁTOVÁ, E.: Košický poklad. Nález
zlatých mincí 15. – 17. století v Košicích r. 1935. Praha 1948; 4/ Fund einer alten Deutschmünze, Brünner
Zeitung Brünn (dále jen BZB) č. 128 z 5.6.1860; 5/ Alte Münzen, BZB č. 258 z 6.6.1864; 6/ Münzfund, BZB
č. 350 z 1.8.1864; 7/ Münzenfund, BZB č. 100 z 1.5.1867; 8/ Brünn – Münzenfund, BZB č. 78 z 3.4.1868;
9/ Münzenfund, Troppauer Zeitung Troppau (dále jen TZT) č. 223 z 27.9.1872; 10/ Aus dem Hotzenplotzer
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Bezirk – Geldfund, Silesia Troppau (dále jen ST) č. 85 z 18.7.1877; 11/ Mähr. Ostrau – Das Jahr 1878,
Mährisch Schlesische Grenzbote Mährisch Ostrau (dále jen MSGMO) č. 3 z 9.1.1879; 12/ Troppau - Alte
Funde, TZT č. 200 z 2.9.1887; 13/ Münzenfund, MSGMO č. 121 z 18.10.1889; 14/ Münzenfund, Ostrauer
Zeitung Mährisch Ostrau (dále jen OZMO) č. 82 z 11.5.1905; 15/ Zuckmantel – Münzenfund, OZMO č. 144
z 25.6.1912, viz též Zuckmantel – Münzenfund, TZT č. 142 z 25.6.1912; 16/ Münzenfund, MSPF č. 8
z 21.2.1925, viz též Münzenfund, ST č. 33 z 29.1.1925; 17/ Alte Münzen ausgegraben, MSPF č. 15
z 10.4.1926; 18/ Grulich – Münzenfund, MSPF č. 27 z 30.6.1928; 19/ Sörgsdorf - Geldfund, MSPF č. 19
z 9.5.1931; 20/ Ein Münzfund aus dem 13. Jahrhundert, Neues Tagblatt Troppau (dále jen NTT) č. 153
z 1.7.1937; 21/ 15 Kilogramm Münzen im Bett, ST č. 296 z 24.12.1916; 22/ 30.000 Altösterreichische
Kreuzer, ST č. 127 z 5.6.1934; 23/ NOHEJLOVÁ – PRÁTOVÁ, E.: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, Praha 1956, díl II. s. 65, dále jen Nálezy; 24/ Brünn – Münzenfund, BZB č. 146 z 28.6.1861;
25/ Nálezy II., c.d. s. 68; 26/ Alte Münzen, TZT č. 189 z 20.8.1887; 27/ Nálezy II., c. d. s. 107; 28/ Der
Münzfund in Troppau, TZT č. 207 z 8.9.1895; 29/ Nálezy II., c.d. s. 127; 30/ Münzenfund im Walde, BZB
č. 165 z 23.6.1910; 31/ Nálezy II., c.d. s. 143; 32/ Münzfund in Hotzenplotz, TZT č. 263 ze 17.11.1885;
33/ Nálezy II., c.d. s. 179; 34/ Fund alter Gold und Silbermünzen, BZB č. 119 z 22.5.1908; 35/ Nálezy II.,
c.d. s. 182; 36/ Brünn – Münzenfund, BZB č. 121 z 27.5.1865; 37/ NOHEJLOVÁ – PRÁTOVÁ, E.: Nálezy
mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl, Praha 1957, s. 12; 38/ Münzenfund, OZMO č. 115
z 21.6.1905; 39/ Nálezy III., c.d. s. 43; 40/ Münzenfund im Walde, BZB č. 165 z 23.6.1910; 41/ Nálezy III.,
c.d. s. 52; 42/ Ein bemerkenswerter Münzenfund, DPT, č. 278 z 26.11.1926. Nejnověji GROWKA, Květoslav:
Tolarový poklad z Jeseníku r. 1926 (Nálezy č. 3160). Numismatik, Brno 2004. č. 3-4, s. 7-9. 43/ Nálezy III.,
c.d. s. 57, uvádí chybně dobu odkrytí 1. ledna 1864; 44/ Münzenfund, BZB č. 283 z 20.6.1864; 45/ Nálezy
III., c.d. s. 62; 46/ Zemský archiv Opava, fond Spatzierova pozůstalost, tom XX., s. 507, Spatzier si poznamenal, že získal jeden exemplář z nálezu od faráře Františka Palky z Litenčic; 47/ Nálezy III., c. d. s. 73;
48/ Fund alter Münzen, ST č. 55 z 9.3.1925; 49/ Nálezy III., c. d. s. 116; 50/ Troppau – Ein Geldschatz, MSPF
č. 15 z 10.4.1937; 51/ Nálezy III., c.d. s. 119; 52/ Münzfund, TZT č. 98 a 99/1870; 53/ Nálezy III., c.d.
s. 156, dobu odkrytí uvádí v roce 1911; 54/ Ein interessanter Münzenfund, OZMO č. 92 z 22.4.1912;
55/ Nálezy III., c.d. s. 163; 56/ Münzfund, OZMO č. 58 z 12.7.1891; 57/ Nálezy III., c.d. s. 167; 58/ Freiwaldau – Münzfund, OZMO č. 90 z 29.7.1897; 59/ Nálezy III., c.d. s. 179; 60/ Fund alter Münzen, Neues Tagblatt Troppau č. 173 z 26.7.1936; 61/ Nálezy III. c.d; 62/ Jägerndorf – Münzenfund, ST č. 159 ze 6.7.1909,
„Nálezy“ uvádějí datum odkrytí 19.7.1907, zpráva v novinách byla zveřejněna 6.7.1909 a počet 1120 stříbrných a měděných mincí, nejmladší z roku 1762; 63/ Zemský archiv v Opavě, fond Spatzierova pozůstalost,
tom IV., s. 146; 64/ Zemský archiv v Opavě, fond Spatzierova pozůstalost, tom XX. s. 231.

Drobnosti
Další opavská krasobruslařská medaile - slečny Strasilly či
Janotty ?
Když jsem ve 13. čísle Slezského numismatika publikoval příspěvek Medaile opavské krasobruslařky Margarete Janotty z Vratislavi z roku 1914,
nevěřil jsem, že se ještě někdy setkám s další medailí mající vztah k opavskému krasobruslení. Jak jsem v článku uvedl, byly poháry, medaile a diplomy uložené ve vitrínách klubovní místnosti na stadionu rozkradeny a mnohdy úmyslně zničeny během a po osvobození Opavy v roce 1945. Jen nepatrný
zlomek medailí skončil v rukou sběratelů – nevzpomínám si, že by se s výjimkou krasobruslařských odznaků nacházely ve velkých sbírkách bývalých
opavských sběratelů – pánů Bohumíra Vojtoviče či Kurta Růžičky, které jsem
1
měl možnost si osobně před mnoha léty prohlédnout.
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Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že krásná stříbrná ma arská
klipa z roku 1913, která mi byla předložena, má vztah k Opavě, konkrétně
k jejím krasobruslařským „hvězdám“ z dob před první světovou válkou slečnám Margarete Strasilla, resp. Margarete Janotta. Obě se totiž zúčastnily
v neděli 26. ledna 1913 mezinárodních závodů v krasobruslení v Budapešti,
2
kde v soutěži seniorek obsadily první dvě místa v pořadí Strasilla, Janotta.
Grete Janotta získala navíc v soutěži juniorek v konkurenci 10 závodnic
z Berlína, Vídně a Budapešti třetí místo, což přičítala špatně čitelným povinným cvikům vzhledem k teplému počasí a špatné kvalitě ledu. Ve funkci
3
sudího působil i opavský Ing. Erich Bartel. Které z obou dam byla cena udělena, se zjistit nepodařilo.

Popis klipy:
av: krasobruslař předvádějící povinný cvik, po obou stranách rozhodčí,
v pozadí diváci, vlevo dole vyryté datum 1913. I. 26. a nápis NEMZETKÖZI
VERSENY, vpravo uprostřed překrývající se písmena BÖP
rv: okřídlená brusle s akantovou ratolestí, nahoře nápis • BVDAPESTI • /
• KORCSOLYÁZÓ • / • EGYLET• , dole ALAKVLT : 1869, pod bruslí vpravo
signatura BECK Ö. F
Stříbro, rozměr 36,5 x 36,5 mm, hmotnost 26,5g, hrana hladká, přiletovaný závěs
Autorem klipy je ma arskýsochař a medailér Philip Ö. Beck narozený
23. června 1873 ve městě Pápa. Studia zahájil na umělecké akademii v Budapešti a později na Exile des Beaux Arts v Paříži, jako žák Ponscarma. V roce
1896 získal cenu za medaili k uherskému miléniu. Krasobruslařská medaile
byla zhotovena v roce 1899.4
Jaromír Indra
Poznámky
1/ INDRA, Jaromír: Medaile opavské krasobruslařky Margarete Janotty z Vratislavi z roku 1914. Slezský
numismatik č. 13/2010, str. 26 – 27.
2/ Kunstlaufen in Budapest, Freie Schlesische Presse Troppau, č. 22 z 28.1.1913.
3/ Troppauer Eislaufverein, Freie Schlesische Presse Troppau č. 26 z 1.2.1913, resp. Troppauer Zeitung
Troppau č. 26 z 1.2.1913.
4/ FORRER, L.: Biographical Dictionary of Medallists, London 1923, Vol. VII. str. 59.
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Pozor při nákupu vzácné opavské medaile z roku 1820!
Na několika internetových aukčních serverech, ale také v aukcích renomovaných aukčních firem se v poslední době objevila stříbrná tzv. biřmovací
medaile původem z Opavy. Jednu z těchto medailí jsem měl možnost blíže
prozkoumat a na základě níže uvedených skutečností se domnívám, že jde,
velmi mírně řečeno, o novodobý výrobek, který nemá s originálem z roku
1820 nic společného.
Popis medaile:
av: motiv biřmovací medaile – biskup žehná biřmovancům před kostelem, za nimi přihlížející zástup, nad nimi v záři holubice. V úseči pod motivem signatura medailéra - Heuberger.
rv: stříbrná destička o něco většího průměru než avers medaile, uprostřed
mírně prohnutá dovnitř s rytým textem v 11 řádcích: Zum / Andenken / von /
Herrn Johan Loib / k.k. Tafeldecker / seinem Firmpathen / Karl Pospiech / zu /
Troppau / den 28t 9ber / 1820 (Na památku od Johanna Loiba, c.k. komorníka, svému kmotřenci Karlu Pospiechovi z Opavy 28. listopadu 1820).
Stříbrná medaile o průměru 46 mm je vsazena do stříbrného ozdobného
mezikruží tvořeného dvěma kroužky spojenými filigránovým zdobením.
Vnější průměr mezikruží je 61 mm. V horní části je opatřeno kolmo postaveným ouškem ze zakrouženého lichoběžníkového plechu po stranách zdobeného rýhováním. Na oušku jsou znaky připomínající vídeňský punc pro
stříbro ryzosti 13 lotů (812,5/1000). Celek vážil 48 g.
Zde nutno upozornit na okolnosti vzniku originálu této medaile. Na podzim 1820 se v Opavě konal kongres tzv. svaté aliance za účasti rakouského
císaře, pruského krále a ruského cara. Mezi četnými hosty byl i kardinál, olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf, který zde dle kroniky Erasma Kreuzingera mezi 15. listopadem a 23. prosincem biřmoval úctyhodných 14 572 věřících. Nebude proto překvapením, že prestižními kmotry, kteří by mohli
otevřít dveře do velkého světa, se kromě významných osobností stávali i členové jejich doprovodu a služebnictva, jako v našem případě. Celek působí
velmi věrohodně, nese stopy opotřebení i černých povlaků typických pro stříbro.
Hlavním důvodem, proč pochybovat o této medaili, byl výskyt více medailí s naprosto stejným textem a také naprosto shodným provedením rytí (!)
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na reversu. Dalším vyhledáváním na internetu bylo zjištěno, že se medaile
s uvedeným textem v poslední době prodávala minimálně v šesti aukcích,
resp. byla v nabídce internetových obchodů (konkrétní firmy nebudu uvádět,
zájemci si jistě snadno vyhledají). Ve všech případech bez jakékoli pochybnosti o pravosti a za cenu odpovídající cenám obdobných originálů. V jednom
případě šlo o odlišné provedení se shodným reversem – na líci však nese biblický motiv s Janem Křtitelem křtícím Krista. U této medaile je také odlišný
filigránový rámeček ve tvaru květiny s drátěným ouškem a udaná hmotnost
74g (!).
Při dalším průzkumu výše uvedené medaile byly zjištěny následující
znaky, které pochybnosti o její pravosti podpořily:
- Filigránový rámeček není vyroben ze svinutých a tvarovaných stříbrných drátků jako obvykle, ale jde o velmi precizní odlitek z jednoho kusu. Na
některých částech pak jsou pod lupou znatelné vady odlitku – nedolití detailů, otřepy a zbytky po dělící rovině formy.
- Při manipulaci s medailí došlo k vypadnutí středové části, která byla do
rámečku vlepena syntetickým lepidlem (stejné stopy lepidla byly na detailních obrázcích jedné z internetových aukcí).
- Střední díl po vypadnutí nebyl, jak bychom očekávali, ražená medaile
s přiletovaným kruhem s rytým věnováním, ale odlitek z jednoho kusu (provedením jemných detailů velmi připomínající ražbu !).
Neměl jsem možnost posoudit ryzost použitého kovu na první pohled
připomínající stříbro – kromě 74 gramové medaile s Janem Křtitelem udávali
prodejci hmotnosti medaile podobné - 48,49 g, resp. 46 g.
Tato medaile s největší pravděpodobností existuje. Tak jak to odpovídá
jejímu účelu a dobovým zvyklostem, však pouze v jednom originále. Ten se
stal bohužel předlohou pro neznámého podnikavce... Pro kolegy sběratele
pak budiž tento příspěvek varováním, že se dnes bez potřebné vysoké míry
ostražitosti může stát z vysněné ozdoby sbírky bezcenná bižuterie.
Marek Wolf
Doplňky soupisu opavských ražeb
II.7 50. výročí řemeslnického spolku v Opavě 1929
V internetové aukci AUKRO byla nabízena pod č. 2408 197 479 medaile
pozlacená.
III.10 Jubilejní odborná výstava 1898
Aukce ČNS pobočky Šumperk č. 67 z 12. 11. 2011 dražila pod č. 2099
bronzovou medaili o průměru 52 mm.
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III.30 Biřmování v Opavě
V aukci olomoucké firmy NUMMUS č. 46 z 4. 2. 2012 se jako položka
č. 2339 dražila mosazná medaile o průměru 31 mm a váze 11,68 g. Existence
mosazné medaile by mohla dokazovat, že k ražbě skutečně došlo, ač byl
znám pouze vzorek medaile ve stříbře.
V.21. Medaile Galena a.s.
V aukci olomoucké firmy NUMMUS č. 46 z 4. 2. 2012 se jako položka
č. 2342 dražila stříbrná medaile o ryzosti 900/1000, průměru 50 mm a váze
79,6 g. Medaile byla na hraně číslována 110.
Plaketa Pěvecké slavnosti v Opavě 7. – 9. 6. 1930
V aukci pob. ČNS Třinec byla pod č. 102 nabízena plaketa ve tvaru kosočtverce 200 x 124 mm, ražená z prolisovaného mosazného plechu, známá
údajně ve 2 ks. Na pozadí Hlásky s městským znakem se v celé ploše vine
houslový klíč se záznamem textu a melodie. Nápis Sängerfest – des Gaues/
Deutscher – Sängerbund/ in Schlesien – Troppau/ 7. 8. u. 9. – Juni/ 1930.

Nové ražby ze Slezska
Nová ražba a odznak Slezské univerzity
V loňském roce slavila impozantním způsobem dvacáté výročí svého založení Slezská univerzita v Opavě. Několikaměsíční jubilejní program oslav
zahrnoval dlouhou řadu odborných, společenských a kulturních akcí. Jejich nesporným vrcholem bylo celostátní zahájení akademického roku
2011/2012 na českých vysokých školách, které se konalo v Opavě dne
3. října v prostorách bývalého dominikánského kláštera a kostela sv. Václava.
Mezi pozvanými oficiálními hosty byl český premiér P. Nečas, tehdejší ministr
školství J. Dobeš, reprezentanti České konference rektorů a Rady vysokých
škol a několik desítek rektorů nebo prorektorů vysokých škol z České a Slovenské republiky a z Polska. Přítomní byli také nynější i dřívější členové akademické obce Slezské univerzity, představitelé mnoha měst i obcí, společenských organizací a firem univerzitu podporujících. Mnozí významní představitelé veřejného života včetně premiéra a ministra školství vystoupili se
slavnostními nebo hodnotícími projevy. Byla předána ocenění mnoha osobnostem, které se zasloužily o vznik a zdárný rozvoj tohoto vysokého učení
NOVÉ RAŽBY ZE SLEZSKA
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a došlo i na kulturní program a společenské setkání přítomných s pohoštěním. Na závěr všichni přítomní obdrželi pamětní list a pamětní medaili, která
tak zůstane trvalou numismatickou památkou nejen na jubileum univerzity,
ale i na mimořádné setkání, jakých je v novějších dějinách Opavy jen málo.
Popis:
av: čelní pohled na budovu rektorátu, po obvodu opis UNIVERSITAS SILESIANA OPAVIENSIS + 1991 – 2011+
rv: replika jedné strany medaile Z. Kolářského z r. 1990 – znak Slezské university (slezská orlice nad rozevřenou knihou) a na obvodové stuze stejný
opis jako na aversu doplněný letopočtem založení univerzity římskými číslicemi MCMXCI
Medaile o průměru 60 mm je vyrobena odstředivým litím do gumové formy
ze zinku (podle označení výrobce ZAMAK 1), o váze 46 g, povrchová úprava
je stírané staré stříbro. Návrh připravili pracovníci výrobce podle podkladů
dodaných sekretariátem kvestora Slezské univerzity a jsou na nich užity motivy známé z jiných univerzitních materiálů a ražeb. Medaili vyrobila firma
Oldřicha Kodeta, zinková slévárna, Světlá Hora, vyrobeno celkem 500 ks.
Medaile není prodejná. Podle informace kvestora existují tři zkusmé kusy, na
nichž opis na reversu není proveden v podobě stuhy, ale v obvodovém mezikruží.
Jubileum využila Slezská univerzita také
k vydání drobné plastiky - nového univerzitního odznaku. Protože dřívější je již zcela
vyčerpán a v našem periodiku nebyl dosud
publikován, uvádíme o něm základní údaje:
Stříbrný zapichovací odznak Slezské univerzity byl ražen v roce 2006 v Mincovně Kremnica v počtu 1000 ks v podobě shodné se
znakem univerzity podle medaile Z. Kolářského z r. 1990 – slezská orlice nad rozevřenou knihou, opis v obvodovém mezikruží
UNIVERSITAS SILEZIANA OPAVIENSIS MCMXCI, průměr odznaku je 25 mm.
Odznak byl neprodejný a dostávali jej akademičtí funkcionáři a vybrané
osobnosti od kanceláře kvestora podle pokynu vedení univerzity.
Nově v jubilejním roce vydaný univerzitní odznak je stejný, místo zapichovacího špendlíku je však opatřen hrotem a pucletou. Opis stejně jako obvodové
mezikruží jsou však nepatrně menší, hrany a kontury jsou méně ostré proti
předchozímu. Byl vydán ve třech provedeních: bronzový – povrchová úprava
je přeleštěná starobronz, dosud vyrobeno 230 ks, stříbrný – povrchová
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úprava stažené stříbro, vyrobeno taktéž 230 ks a zlatý – povrchová úprava
přeleštěná patinovaná mosaz, vyrobeno 110 ks. Výrobcem byla stejně jako
u medaile zinková slévárna Oldřich Kodeta ve Světlé Hoře. Ani tento odznak
není prodejný a vydává je odbor kvestora obdobně jako u předchozího
hostům a pracovníkům Slezské univerzity.
V. Kočvara

Repliky historických mincí Přemka I.
Česká mincovna a.s. vydala v srpnu 2011 repliky dvou mincí Přemka I.
Opavského (1365–1433), který byl nejmladším synem Mikuláše II. a jeho
třetí ženy Jitky Nemodlínské, vnukem Mikuláše I., nemanželského syna českého krále Přemysla II. Otakara a Anežky z Kuenringu. Měl tři starší bratry
– Jana I., Mikuláše III. a Václava II., sám se pravděpodobně narodil až po
smrti svého otce. Do zletilosti nejmladších bratrů Václava a Přemka byl jejich
poručníkem nejstarší Jan I. Od r. 1377, kdy byli uznáni plnoletými, společně
vládli polovině Opavska; první čtvrtinu – krnovskou spolu s Ratibořskem
– držel nejstarší Jan I., druhou – hlubčickou – Mikuláš III.
Po smrti Václava II. v r. 1381 se Přemek stal suverénním pánem poloviny
Opavska, ke které roku 1394 po smrti Mikuláše III. připojil i hlubčickou čtvrtinu. Přemek I. Opavský je významnou osobností dějin přelomu 14. a 15. století. Jako švagr moravského markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra císaře Karla IV., a strýc jeho tří synů Jošta, Prokopa a Jana Soběslava, patřil
k nejvyšším elitám lucemburské doby. Byl proto přímým účastníkem nejen
rodinných bojů mezi znesvářenými posledními Lucemburky, ale i následujícího náboženského konfliktu mezi katolíky a husity.
Stříbrná pamětní medaile – replika haléře Přemka I.
Na av. haléře je vyobrazen znak opavského vévodství ve tvaru půleného
erbovního štítku, s opisem MONETA DUCIS, rv. nese motiv helmy se dvěma
rohy, křídlem v pozadí a opisem OPPAVIENSIS.
Autor ak. soch. Jan Lukáš. Materiál: stříbro Ag 999, průměr 40 mm,
hmotnost 29 g, provedení standard, hrana hladká s opisem, náklad 1.000 ks.
(Cena 1.340,- Kč)
Zlatá pamětní medaile - replika dukátu Přemka I.
Na av. unikátního dukátu je vyobrazena postava panovníka v rouchu,
s atributy moci a opisem DUX OPPAVIA. Rv. nese znak opavského vévodství
ve tvaru čtvrceného erbovního štítu, první a čtvrté pole je polcené, druhé
a třetí pole s orlicí. Motiv uzavírá opis PRSEMISLAVS DEI GRACIA.
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Autor ak. soch. Jan Lukáš, rytec Lubomír Lietava. Materiál: zlato
986/1000, průměr 20 mm, hmotnost 3.49 g, provedení standart, hrana
hladká, náklad 500 ks. (Cena 5 900,- Kč)
Součástí edice je mosazná pamětní medaile Přemka I.
Na av. vidíme idealizovanou podobiznu Přemka Opavského v dobovém
obleku. Portrét je doplněn čtvrceným erbem, se dvěma polcenými poli
a dvěma poli s orlicí. Po obvodu medaile se vine opis PŘEMEK I. • KNÍŽE •
OPAVSKÝ. Rv. nese fragment z aversní strany jezdecké pečeti Přemka
Opavského z roku 1433. Motiv je v horní části medaile doplněn v opise životními daty Přemka Opavského 1365 – 1433.
Autor ak. soch. Jan Lukáš. Materiál: mosaz, průměr 50 mm, hmotnost
45 g, provedení standard, hrana hladká, náklad 500 ks. (Cena 350,- Kč).
Medaile Zemského archivu v Opavě
Z rozhodnutí ředitele PhDr. Karla Müllera vydal Zemský archiv v Opavě
pamětní medaili. Ředitel archivu požádal o návrh ak. sochaře Michala Vitanovského, který podal několik variant, z nichž jedna byla zvolena k realizaci.
Popis:
av: vpravo nahoře symbol používaný Zemským archivem v Opavě
– polovina erbu na budově archivu kombinována s jeho bočním průčelím.
Pod ním obrysy všech okresů, jejichž archivy spadají pod opavský Zemský
archiv. Sídla státních okresních archivů jsou označeny tečkou, přitom od
Opavy vychází několik soustředných kružnic. Na levé straně medaile opis
ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ, vpravo jméno autora Vitanovský.
rv: profil lidské hlavy pro atý historickou listinou s pečetí, v pozadí pohled
na archivní kartony uspořádané v depozitáři, v horní části profilu hlavy jsou
kombinace řady čísel dvojkového systému – tedy 1 a 0 jako symbol digitalizace. Opis vlevo dole AD MEMORIAM.
Medaili o průměru 60 mm v nákladu 100 ks z tombaku razila firma TRIGA-K Petr Kazda, hmotnost medaile 79 g. Každá medaile je uložena v etuji
a je opatřena certifikátem. Je neprodejná a je předávána ředitelem Zemského
archivu jeho pracovníkům při odchodu do důchodu nebo k významnému životnímu jubileu, případně jsou jí oceněny osoby za významnou spolupráci
s opavským Zemským archivem nebo za zásluhy o archivnictví vůbec.
V. Kočvara
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Turistická drobná plastika
Rozvoj soukromého podnikání umožnil návrat některých živností, které byly
bu zapomenuty, nebo státem monopolizovány. K nim patří soukromé
ražebny drobné plastiky – příležitostných medailí, žetonů, odznaků, turistických štítků. Velký rozvoj turistiky od počátku tohoto století vyvolal zájem
o sbírání turistických artefaktů, jakými byly nejprve dřevěné turistické
známky. Poté se objevily na trhu i dříve tolik vyhledávané štítky na hole: nejprve hliníkové, s barevným potiskem, poté i ražené mosazné. Řada výrobců
ovšem používá nejnovější technologii, kdy grafický návrh počítač přímo přenese na razidlo. Tyto štítky proto nemohou dosáhnout co do medailérského
zpracování předválečné kvality. Výjimku tvoří firma Turistické známky
s.r.o. z Rýmařova - Janovic, která přišla na trh s novým produktem
STAMP štítků a medailí. Principem je jejich sbírání jako geograficky výuková
sběratelská hra. Kovové (bronzové, resp. mosazné) kulaté jednostranné štítky lze klasicky přibít na hůl nebo také díky silikonové samolepce přilepit na
jakýkoliv materiál (například sešit, vitrína, album, batoh, součást oblečení,
kapotu auta atd.). Navíc se forma chce vyhnout děrování, nutnému pro přibíjení štítků hřebíčky, které je podle firmy určitým znehodnocením "numismatické" hodnoty klasicky ražených „stampek“. Kdo by chtěl přesto stampky
přibít, může si sám bez problémů potřebné otvory prorazit. Průměr štítku
i medaile je 40 mm. Medaile (mosazná, postříbřená) je oboustranná s logem
produktu. Doporučená prodejní cena štítků je 35,- Kč, medaile za 69,- Kč
včetně DPH. Když nasbíráte řadu 12 STAMP štítků nebo medailí, každý z jiné
geografické oblasti (Jeseníky, Beskydy, Český ráj aj.), získáte od firmy neprodejnou prémii. V Jeseníkách najdete např. stampku Rýmařov, hrad Sovinec,
Praděd, Šerák a Obří skály a mimořádně zdařilou Priessnitzovy léčebné
lázně.
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S obdobným produktem přišla firma Pamětník s.r.o. Kladno, založená
roku 2004, která se specializuje na výrobu upomínkových předmětů z kovu.
Vyrábí zejména medaile, odznaky, klíčenky, plakety, štítky na hole a další
kovové suvenýry podle přání klientů. Hlavní výrobní program je zaměřen na
výrobu originálních pamětních medailí edice Pamětník. Záměrem edice je
poskytnout návštěvníkům významných památek - tj. hradů, zámků, muzeí
a významných míst - v naší republice hodnotnou upomínku v jednotné podobě a za dostupnou cenu. Její hlavní charakteristické znaky a název jsou
chráněny ochrannou známkou, průmyslovým a užitným vzorem. Jedná se
o mosazné medaile ražené z leštěných raznic, o jednotném průměru 36 mm
a tlouš ce 2 mm. Edice zachovává na všech medailích jednotné základní
charakteristické znaky, ale jednotlivé medaile emise jsou číslované. Doporučená prodejní cena medailí činí na všech památkách 50 Kč. Medaile jsou
prodávány výhradně na místech jednotlivých památek. Tato prodejní místa
jsou vyznačena výrazným logem společnosti a edice. Můžete tak získat
medaili zámků Hradec nad Moravicí, Jánský Vrch, Kravaře, Kunín, Hukvaldy,
Žerotínský zámek – Muzeum Novojičínska, či Památníku J. A. Komenského
ve Fulneku a Památníku F. Palackého v Hodslavicích.
Věříme, že tyto artefakty medailérské povahy podnítí oživení dětského sběratelství, které snad jednou připraví novou generaci zanícených numismatiků.

Kronika
Soupis numizmatických předmětů ve stálé expozici Slezska
ve Slezském zemském muzeu
Zrekonstruovaná historická výstavní budova s novou expozicí Slezsko
byla slavnostně otevřena 19. května 2012.
Expozice Slezsko je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény
v současnosti nejmenší historické země České republiky – Slezska. S ohledem
na velmi bohatý sbírkový fond Slezského zemského muzea a vzhledem
k omezenému prostoru je nový koncept řešením, které umožňuje seznámit
návštěvníky s co nejširším spektrem sbírkových předmětů a témat vztahujících se k přírodnímu a kulturnímu bohatství Slezska. Expozice Slezsko zahrnuje všechna tři podlaží historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii
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jsou zpřístupněny i sklepní prostory. První oddíl expozice nese název PŘÍRODA SLEZSKA, druhá část KŘÍDLA MYŠLENEK, část třetí se jmenuje ENCYKLOPEDIE SLEZSKA a závěrečný oddíl je nazvaný HISTORIE SLEZSKA.
Je velmi potěšitelné, že nepřehlédnutelnou roli mezi exponáty hrají mince
a medaile. Netvoří však samostatný celek, ale logicky doplňují jednotlivé
výstavní ideové segmenty. Kurátorka numismatické sbírky a spoluautorka
scénáře Mgr. Ilona Matejko, Ph.D. poskytla našemu periodiku jejich stručný
seznam. Vzhledem k tomu, že se jedná o originály a nikoli muzejní kopie,
rozhodně se vyplatí jít si novou expozici prohlédnout.
a) mince, papírové peníze a jiný numismatický materiál:
Opolské knížectví
Brakteátový haléř, 15. stol. (I/3491)
Město Vratislav
dukát 1554
Vratislavské biskupství
Martin Gerstmann, dukát 1576 (I/321)
Jan VI. ze Žiče, dvoudukát 1603 (I/320)
Minsterbersko-olešnické knížectví
Jan I., dukát 1555 (I/322)
Lehnické knížectví
Václav I., florén, 14. stol. (I/328)
Opavské knížectví
Karel z Lichtenštejna, tolar 1614 (I/96)
Krnovské knížectví
Jiří Fridrich, dvoutolar 1599 (I/120)
Jan Jiří, tolar (I/122)
zlatá medaile se závěsem krnovského knížete Jana Jiřího 1609 (II/3)
Těšínské knížectví
Fridrich Vilém, dvanáctikrejcar 1621 (I/133)
Alžběta Lukrécie, tolar 1650 (I/136)
Lehnicko-břežské knížectví
Jan Kristián a Jiří Rudolf, dukát 1610 (I/324)
Jiří, Ludvík a Kristián, dukát 1661 (I/327)
Samuel Koller, pamětní medaile vydaná u příležitosti úmrtí lehnickobřežského knížete Jiřího Viléma 1675 (II/321)
Johann Buchheim, pamětní medaile břežského knížete Jiřího III., 17. stol.
(M. 1082)
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Slezsko vládní
Ferdinand III. Habsburský, dvoudukát 1645, Vratislav (I/326), 1646,
Vratislav (I/325)
Karel VI. Habsburský, tolar 1713, Vratislav (I/2996)
Z pozůstalosti F. Papouška (Nu 54/1966) byly vystaveny zajímavé účelové známky: záložní známka na láhev mlékárny Korzer v Opavě, 1. pol.
20. stol., mosaz; žeton v hodnotě 20 haléřů Dělnického konzumního spolku
v Opavě, 1. pol. 20. stol., pozinkovaný plech; žeton v hodnotě 10 haléřů
Dělnického konzumního spolku v Krnově, 1. pol. 20. stol., zinek; pivní známka pivovaru Bocheta-Pochhütte v hodnotě litru piva, nedatováno, Nový Jičín
-Loučka, mosaz; žeton v hodnotě 1 polévky vydaný Vítkovickými železárnami, nedatováno, Ostrava, mosaz. K nim přibyly mosazné žetony opavské
tramvajové dopravy z r. kolem 1918 v hodnotě 5, 6 a 10 haléřů (I/483,
I/484, I/489), hliníkový v hodnotě 11 haléřů (I/490) a bez hodnoty (I/681).
Jen na dokreslení zde najdeme několik papírových platidel: Rakouské císařství, bankocetle v hodnotě 25 zlatých, 1806 (IIIB/176); poukázka na
mince v hodnotě 10 krejcarů, 1849 (IIIB/186); Rakousko-Uhersko, bankovka v hodnotě 2 korun, 1914 (IIIB/215) a nouzové platidlo v hodnotě
50 haléřů, 1919, Těšín (IIIA/18828).
Nejzajímavějším numismatickým nálezem vystaveným ve stálé expozici
je římský denár císaře Trajána nalezený v Slezské Ostravě v roce 1823
z 1. stol. n. l. (Nu 24/1972). Jiný numismatický materiál reprezentují tři razidla pražských grošů Jana Lucemburského nalezená v Dlouhé Vsi (o. Bruntál), 1. pol. 14. stol., železo (Nu 3952/1966) a razidlo grošů krnovského knížete Jana Jiřího 1616, železo (Nu 3952/1966). Dokladem zániku staré
numismatické sbírky je soubor mincí ze sbírek Slezského zemského muzea
poškozených na konci 2. světové války (Nu 4000/1966). Návštěvníky zajisté
upoutá meč sestavený z čínských mosazných mincí, konec 19. stol. (VII/1).
Krásným exponátem je kazeta mincovních vah a závaží určených ke kontrole
hmotnosti mincí, Johann Caspar Mittelstenscheid, 1811, Lennep (VII/2-24).
b) medaile a plakety
Nová expozice využila projektu výstavy Pamě Slezska (památky a paměové instituce českého Slezska v 16. – 19. století), která se uskutečnila v minulém roce. Byly na ní představeny tři velké celky medailí. Prvním z nich byla
kolekce věnovaná prusko-rakouským válkám o Slezsko, druhá reprezentovala medaile, které na světových výstavách získala textilní firma Regenhart
& Raymann z Jeseníku, třetí tvořily jednotlivé medaile a plakety k slezským
osobnostem a k důležitým akcím. Zájemce o jejich studium je najde v roz-
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sáhlém výstavním katalogu. Mnoho medailí poté našlo své místo i ve stálé
expozici.
Georg Wilhelm Kittel, pamětní medaile na mírová jednání ve Vratislavi,
1742, stříbro (II/23)
Johann Christian Reich, pamětní medaile na uzavření míru v Těšíně
1779, cín, původně smaltováno (II/153)
Johann Friedrich Stieler, pamětní medaile na uzavření míru v Těšíně
1779, stříbro (II/164, 166)
Johann Leonhard Oexlein, pamětní medaile na uzavření míru v Těšíně
1779, cín (II/169)
Johann Leonhard Oexlein, pamětní medaile na uzavření míru v Hubertsburku, 1763, stříbro (II/317)
Ludwig Heinrich Barbiez, pamětní medaile na hold dolnoslezské šlechty
ve Vratislavi, 1741, stříbro (II/22)
Daniel Loos, pamětní medaile na hold slezských stavů ve Vratislavi 1786,
stříbro (II/316)
*
Josef Daniel Böhm, pamětní medaile z průmyslové výstavy ve Vídni 1839,
zlato (II/356)
Josef Daniel Böhm, pamětní medaile z průmyslové výstavy ve Vídni 1845,
zlato (II/355)
William Wyon, pamětní medaile ze světové průmyslové výstavy v Londýně,1851, mě (II/1200)
Carl Friedrich Voigt, pamětní medaile ze všeobecné průmyslové výstavy
v Mnichově, 1854, mě (II/1199)
François Hubert Ponscarme, pamětní medaile ze světové všeobecné výstavy v Paříži 1867, mě (II/1201)
Henry Mitchell, pamětní medaile z mezinárodní výstavy ve Filadelfii
1876, mě (II/1203)
Jacques Elion, pamětní medaile z umělecko-průmyslové výstavy v Amsterdamu, 1877, zlato (II/726)
Jules-Clément Chaplain, pamětní medaile ze světové výstavy v Paříži
1878, zlato (II/152)
Václav Kříž, pamětní medaile z mezinárodní odborné výstavy hospodářského průmyslu v Praze, 1879, stříbro (II/1197)
Carl Waschmann, pamětní medaile z jubilejní výstavy ve Vídni 1898,
bronz (II/1202)
*
Samuel Koller, pamětní medaile vydaná u příležitosti úmrtí lehnicko-břežského knížete Jiřího Viléma, 1675, stříbro (II/1115)
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Leonard Charles Wyon, pamětní medaile ze světové výstavy v Londýně
pro Hedvábnický spolek Rakouského Slezska 1862, bronz (II/1649)
Josef Tautenhayn st., medaile ze Slezské živnostenské výstavy v Opavě,
1886, bronz (II/12)
Josef Christlbauer, Medaile (odražky) ze Slezské živnostenské výstavy
v Opavě, 1886, bronz (II/291, II/292)
Josef Christlbauer, medaile udělené Josefu Ochsnerovi na Slezské živnostenské výstavě v Opavě (čtyři odražky dvou medailí), 1886, stříbro
a bronz (VII/55)
Josef Tautenhayn st., medaile ze Slezské živnostenské výstavy v Bílsku,
1890, stříbro (II/14)
Pamětní medaile ke 100. výročí narození umělkyně Terezy Kronesové,
Bruntál,1901, mě (II/199, II/201)
Pamětní medaile k 300. výročí trvání Střelecké společnosti v Opavě 1893,
stříbro (II/212)
Helena Scholzová-Železná, plaketa k 60. narozeninám prezidenta Obchodní a živnostenské komory Heinricha Janotty, 1916, bronz (II/257)
Josef Beyer, plaketa k 50. výročí založení Schubertova pěveckého sboru
ve Vídni, 1913, bronz (II/259)
Helena Scholzová-Železná, upomínková medaile Edmunda Wilhelma
Brauna,1. pol. 20. stol., bronz (II/267)
Hans Schaefer, plaketa k 25. výročí služby v úřadu zemského hejtmana
hraběte Jindřicha Larisch-Mönnicha, 1911, bronz (II/275)
Pamětní medaile k 700. výročí založení města Zlaté Hory, 1924, postříbřeno (II/237)
Medaile z Německých bojových her v Krummhübelu (Karpacz) 1930, Dolní Slezsko, mě (II/1467)
Marie Uchytilová-Kučová, medaile k 85. narozeninám Petra Bezruče,
1952, stříbro (II/262)
Marie Uchytilová-Kučová, pamětní medaile na působení Pavla Křížkovského v Opavě vydaná k 70. výročí jeho úmrtí, 1955, tombak (II/688)
Zdeněk Přikryl, pamětní medaile ke 100. výročí Pěveckého sboru Křížkovský v Opavě, 1987, obecný kov (II/1824)
Opavská pobočka ČNS v roce 2011
Činnost pobočky roce 2011 nevybočila z poklidu posledních let, kdy se
udržuje při životě jen pravidelnými schůzkami a zajiš ováním mincovních
novinek pro své členy. Členské schůze se konaly každý měsíc mimo prázdninové období, z počtu deseti byla březnová výroční schůzi s volbou výboru
a předložením výročních zpráv, které sumarizovaly celkový stav pobočky.
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Z nich vyplývá, že členská základna zůstala v tomto roce beze změny – 17 členů České numismatické společnosti, kteří tvoří základ pobočky a 49 členů přidružených, celkem tedy bylo v pobočce evidováno 56 numismatiků
z Opavska a Krnova. Z nich se jen 22 členů zúčastnilo alespoň jedné členské
schůze. Průměrně se členských schůzí zúčastňovalo 10 členů, pouze předseda pobočky a jeden další člen měli stoprocentní účast. Největší účast byla na
schůzích v květnu a říjnu – po 13 osobách, nejméně členů, sedm, bylo na prosincové schůzi. Výroční členská schůze byla volební, které však proběhly
pouze potvrzením stávajícího čtyřčlenného výboru, protože nikdo jiný z členů pobočky neměl zájem do výboru kandidovat. Nově byl zvolen do revizní
komise Ing. M. Macášek místo Ing. Neugebauera, který členství v pobočce
ukončil. Kromě výroční schůze měly ostatní informační charakter: Jednalo se
o záležitostech pobočky, pravidelně byly podávány informace z ústředí ČNS
podle došlých zápisů z jednání, informace o numismatických novinkách v literatuře a nových ražbách, zejména regionálních. Odběratelům byly vydávány nové mince a objednané medaile. Nepravidelně probíhala výměna sběratelského materiálu z novinek či přebytků členů pobočky. Předseda pobočky
zajiš oval pro členy pamětní mince a příležitostné ražby, které pobočka odebírala v počtu 76 kusů u stříbrných mincí, 12 u zlatých a u oběhových sad
v běžné a špičkové jakosti v počtu 57 ks. Pro několik zájemců byly zajištěny
repliky opavských historických mincí, které vydala Česká mincovna.
Odborná knihovna pobočky byla doplněna o 2 nové publikace a o aukční
katalogy pražské pobočky a firmy Aurea numismatica, které pro jejich kvalitu
pobočka do své knihovny zařazuje. Knihovna je také doplňována numismatickými časopisy, které do pobočky přicházejí. V průběhu roku využilo bohatý
fond knihovny několik členů a počet výpůjček oproti minulému roku se mírně zvýšil. Kromě knihovny vlastní pobočka také sbírku vlastních ražeb a
získaných numismatických materiálů, u nichž nebyl v roce 2011 zaznamenán žádný přírůstek. V majetku pobočky jsou také zůstatky starších medailí
vydaných pobočkou k 50. a 60. výročí jejího založení, které jsou nabízeny
členům k prodeji. Pobočka pokračovala ve vydávání vlastního nepravidelného časopisu Slezský numismatik, jehož 14. číslo vyšlo v říjnu 2011 v nákladu 180 ks. Hospodaření pobočky bylo v roce mírně ztrátové, kdy proti
vlastnímu příjmu ve výši cca 13.700 Kč byly výdaje o 1000 Kč vyšší. Podstatně
se však zvýšil obrat při zajiš ování nových mincí a medailí pro členy vyvolaný
jednak jejich zvýšeným zájmem o nové ražby, a také zvýšením nominálu
jedné z pamětních stříbrných mincí na 500,- Kč, takže celkově bylo dosaženo
příjmu ve výši cca 776 tisíc korun, kterému adekvátně odpovídaly výdaje na
jejich nákup. V těchto položkách lze očekávat ještě další navýšení v roce
2012, kdy bude vydána mince k výročí vydání Zlaté bully sicilské s nominálem 10.000 korun.
V. Kočvara
KRONIKA
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Literární hlídka
Časopis a o mincích a bankovkách M&B 3/2011 přinesl soupis
opavských psích známek z 19. století pořízený Věrou Michnovou. Autorka
podává i kuriózní putování známek á la „kam s nimi?“ – od zařazení do numismatické sbírky po jejich vyřazení a přiřazení do sbírek historických. Nejstarší opavská známka pochází z r. 1874, od té doby jich autorka podchytila
celkem 24, poslední byla vydána r. 1900. Každá známka je zde precizně popsána a provázena kvalitní fotografií z dílny M. Feretové. Článek může posloužit jako metodický návod pro zpracování opavských psích známek z 20.
století.
Numismatické listy 2011/1 přinesly zásadní příspěvek Petra Vorla k určení slezského vládního haléře Ferdinanda I. raženého Konrádem Sauermannem podle mincovní instrukce z r. 1532. Na reversu obsahuje písmeno S bez
letopočtu. Haléře ražené mincmistrem Westermaierem od r. 1546 nesou již
letopočet.

Staronový Numismatický časopis
Česká numismatická společnost přistoupila v roce 2012 k vydávání samostatného spolkového periodika – Numismatického časopisu, který navazuje
na stejnojmenný prvorepublikový časopis. Vyšla dvě dvoučísla s tímto obsahem:
2012/1-2
Z. Petráň: Římský císař Clodius Albinus a jeho mince
J. Fridrichovský: Jošt Lucemburský, markrabě moravský, nedoceněná
osobnost našich dějin
J. Videman: Dvě zajímavé mince olomouckého biskupa Leopolda Viléma
z vyškovské mincovny
J. Kounovský: Rusko-turecká válka v 19. století a její celoevropský dopad
na faleristiku
2012/3-4
M. Mašek: Úvod do řecké numismatiky
J. Chvojka: Malá poznámka k spintriím
V. Pinta: nejnovější rozbor pražských grošů Karla IV. ražených v letech
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1370-1378, I. Ikonografický rozbor královské koruny
L. Král: Numismatický příspěvek ke kutnohorské výstavě o Jagelloncích
L. Sadílek: Pražský groš se jménem Václava IV. z roku 1434
Z. Nechanický: český kruhový peníz střížkem pro vídeňský fenik
V. Kočvara: Příběh medaile
P. Vykoukalová: Světový úspěch českého medailéra
Pravidelnou součástí časopisu jsou zprávy o výstavách, literatuře a dění
v ČNS.
Pokud není uvedeno jinak, je autorem K. Growka
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