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Pražský groš z Kutnej Hory
Vo Vlašskom dvore starého baníckeho mesta menili usilovní ľudia
striebro vyťažené v okolí na cinkajúce mince
Groš, ktorý je nám známy od dávnych čias, je strieborná minca,
razená vo veľkom počte od stredoveku. Minca, známa aj ako Grossus
denarius alebo tučný denár, bola ťažšia než všetky pred ňou vyrábané
platidlá a v 13. storočí nahradila brakteáty vyrábané z tenkého
plechu zo striebra a iné platidlá. Vzorom pre groš bol gros tournois,
ktorého základy položil v roku 1266 francúzsky kráľ Ľudovít IX.
v meste Tours. Úspech tourského groša, ako ho ľudia zanedlho
začali nazývať, bol taký veľký, že sa objavili snahy o jeho imitovanie.
Táto malá minca malého muža, ktorej ľudia dávali rôzne prívlastky
(pražský groš, meissenský groš, mariánsky groš, ale aj anjelský, leví,
roľnícky, ba dokonca aj jablkový alebo mečový a mnoho ďalších)
zažívala v Európe jedinečný triumf, až kým sa po početných
modifikáciách a devalváciách v súvislosti so zavádzaním eura v roku
2002 nestala už len súčasťou histórie.

Kutnej Hore, ktorá je od Prahy vzdialená asi 70 kilometrov. Krátka
vzdialenosť od strieborných baní k minciarom bola veľmi dôležitá
najmä z hľadiska nákladov, času a bezpečnosti. Z toho dôvodu
tvorili baníci a minciari jeden celok, ako je to aj vyobrazované na
maľbách a grafikách. Kráľ Václav II., „Otec“ pražských grošov,
nechal z Florencie priviesť obrábačov kovov, aby v Kutnej Hore
založili veľkú mincovňu. Mince mali mimoriadny úspech a prenikli
aj do vzdialených oblastí Rímsko-nemeckej ríše, Poľska a susedných
regiónov.

Francúzske tourské groše a pražské groše pochádzajúce z Kutnej Hory boli veľmi obľúbené pre ich vysokú kvalitu. Sú zastúpené v mnohých nálezoch mincí.

V mnohých náleziskách mincí zo stredoveku a aj neskôr boli
objavené pražské groše vo veľkých počtoch. Ľudia ich zo strachu
pred príchodom zlých časov odkladali bokom, dokonca ich aj
zahrabávali pred blížiacim sa nepriateľom. Tento návyk dopomohol
k tomu, že sa tieto a mnohé iné mince začali znovu objavovať o pár
storočí neskôr. Veľkú radosť z toho majú najmä historici, zberatelia
a obchodníci, pretože zvyčajne, keď už tieto mince neboli potrebné,
využívali sa vo veľkých množstvách ako základný materiál pre nové
peniaze alebo aj na iné účely, takže v taviarňach po nich zmizla
stopa už nadobro.

S korunou a levom
Kto si podľa názvu pražského groša s vyobrazenou korunou
a levom s dvojitým chvostom myslí, že bol razený v Prahe, hlavnom
meste Českého kráľovstva, mýli sa. Továreň na peniaze sa totiž
nachádzala v stredovekom banskom meste Kuttenberg, dnešnej
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Stredoveký chrám sv. Barbory v Kutnej Hore skrýva vzácne
nástenné maľby. Fresky v mincovej kaplnke boli znovu odkryté
až v 19. storočí.

Kutná Hora, jedno z najkrajších a najstarších miest v Českej
republike, je od roku 1995 na Zozname svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva UNESCO. Výnimočnú architektúru z čias
gotiky až po barok sa určite oplatí navštíviť v každom ročnom
období. Veľkolepé mestské domy, mohutná radnica, honosné kostoly
a kláštory, barokové jezuitské kolégium a v neposlednom rade
Vlašský dvor, bývalé sídlo českých kráľov, sú pôsobivými svedkami
bývalého rozkvetu. Po Prahe bolo toto mestečko, nachádzajúce sa
v úžľabine, kde uzrel pražský groš svetlo sveta, nazývané aj „česká
pokladnica“ , jedno z najdôležitejších sídel monarchie.
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Pod dohľadom kráľov, ktorí tu mali rezidenciu, a ich
miestodržiteľov, premieňali taliansky („vlašský“) robotníci vo
Vlašskom dvore striebro z okolia na cinkajúce mince na základe
privilégia udeleného kráľom Václavom II. po roku 1300. Pražský
groš sa tu razil do roku 1547, neskôr sa v Kutnej Hore okrem
pražského groša začalo raziť veľké množstvo toliarov a mincí
s nižšou nominálnou hodnotou, na ktorých boli podobizne a erby
Habsburgovcov, ktorí vládli v Čechách ako králi. Vďaka svojej
populácii sa Kutná Hora stala po Prahe druhým najdôležitejším
mestom v Čechách, čo dosvedčuje aj pôsobivá architektúra tohto
mesta.

striebra v baniach a pokračovať v ťažbe by sa už nevyplatilo.
Nástenné maľby plné fantázie nachádzajúce sa v prepychových
izbách Vlašského dvora pochádzajú z 19. storočia, kedy sa prebudilo
české národné povedomie. Rozprávajú príbehy o minulosti mesta,
ktorým otriasli vpády husitov, povstania baníkov a epidémie.

Saské groše nazývané aj schreckenberské groše alebo anjelské
groše boli peniaze povestného malého muža. Postupom času
však kvôli klesajúcej kvalite zliatiny klesala aj priazeň ľudu
voči tomuto platidlu.

Kráľ Václav II., od roku 1297 český kráľ a od roku 1300 ako
poľský kráľ Václav I., pozval odborníkov z Florencie do svojej
mincovne v Kutnej Hore, kde nechal raziť slávne pražské groše.
Jeho potomkovia pokračovali v jeho krokoch.

Nástenné maľ by v kostole
Na pražských grošoch sa neobjavuje ako miesto razenia Kutná
Hora, ale GROSSUS PRAGENSIS, t. j. pražský groš. Vo Vlašskom
dvore zostali zachované staré mincovne. Štíty erbov nad oknami so
špicatými oblúkmi podčiarkujú vznešený pôvod mincmajstrov.
Počíta sa, že v oblasti Kutnej Hory bolo vyťažených okolo 2500 ton
striebra a 100 000 ton medi. Baníci dosiahli hĺbku 500 metrov, čo
bol vtedy v stredovekej Európe rekord. Ten, kto zbiera mince
českých kráľov a rímsko-nemeckých cisárov, ktorí mali sídla vo
Viedni, bez ohľadu na to, či je to toliar alebo groš, tomu už určite
niekoľkokrát prešli rukami mince z Kutnej Hory. Továreň na
peniaze bola v roku 1726 zastavená pre drastický pokles výnosu

Strieborné groše razené v saskom Freibergu zo 14. a zo
začiatku 15. storočia vychádzajú z dizajnu pražského groša,
čím poukazujú na svoju rovnocennosť.
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V chráme sv. Barbory vysoko nad mestom sa v bočnej kaplnke
zachovali nástenné maľby z konca 15. Storočia, venované minciarom.
Na maľbách môžeme pozorovať výrobcov peňazí a baníkov pri ich
práci. Farebné fresky prežili nepokojné časy pod silnými vrstvami
farby. Svetlo sveta uzreli až v 19. storočí vďaka reštaurátorom a dnes
sú ako vzácne obrazové dokumenty oslavované za úsilie, ktoré
muselo byť vynaložené pri výrobe razených peňazí až do novoveku.

Od toliara k doláru
Ťažba striebra sa praktizovala nielen v Čechách. Krušné Hory
boli bohato obdarené drahými kovmi do takej miery, že grófi z rodu
Šlikovcov v Jáchymove a saskí kurfirsti boli schopní rozvíjať
pôsobivú výrobu mincí aj vo svojich banských mestách. Názov
meissenského groša, ktorý sa vyrábal v saskom kurfirstve, sa
nevzťahuje na mesto Meißen na rieke Labe, ale na markgrófstvo
Meissensko, z ktorého sa v priebehu storočí vyvinulo Saské
kurfirstvo.
Strieborné
mince
s
nápisom
GROSSUS

Vlašský dvor bol kráľovským sídlom a mincovňou, kde sa razili
pražské groše. Dnes je to významná pamiatka v Kutnej Hore,
ktorá je v tomto ohľade obdarená bohatými pamiatkami.
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MARCHIONATUS MISNENSIS boli razené podľa vzoru
pražských grošov. Na trh prišli okolo roku 1338 a udržali sa v obehu
veľmi dlho. Boli zdobené durínskym levom a ľaliovým krížom, ako
aj ďalšími motívmi. A ak boli na týchto kvalitných strieborniakoch
vyrazené značky alebo kontramarky, uznali ich ako platidlo aj na
miestach nachádzajúcich sa ďaleko od krajiny ich pôvodu. Takéto
kontramarky mali väčšinou mestský pôvod a dnes predstavujú veľmi
zaujímavú oblasť zberateľstva a výskumu.
K meissenskému grošu, ktorý si ľudia cenili pre jeho vysokú
kvalitu na hrubú váhu mince a zrna, teda obsahu drahého kovu
v minci, sa od roku 1500 pridal aj zlatníkový groš nazývaný
guldengroschen, ktorý bol však ľudom nazývaný aj Klappmützentaler
(vo voľnom preklade aj čapicový toliar), a to kvôli vyobrazeným
príslušníkom kniežacej šľachty s vtedy veľmi obľúbenou a módnou
pokrývkou hlavy. Názov nového platidla bol odvodený od
nemeckého názvu Joachimsthaler, neskôr už iba Thaler alebo Taler
(v slovenčine toliar), ktorý bol vo veľkých množstvách razený
v českom banskom meste Sankt Joachimsthal ( Jáchymov) okolo
roku 1520. Táto veľká a ťažká strieborná minca bola razená pod
rôznymi názvami a s pôsobivými podobizňami, erbmi
a monogramami, s pohľadom na mesto, nápismi a inými motívmi až
do novoveku a ako dolár sa stala globálnou menou.

veľmi málo, hoci bola ich razba pred viac ako 500 rokmi naprieč
celou Rímsko-nemeckou ríšou pomerne bežná, čo vzhľadom na ich
veľkosť nebolo jednoduché. Dôvodom tohto nízkeho počtu
zachovaných grošov je to, že boli často používané ako rezerva kovu,
takže sa nechávali roztaviť a zo získaného striebra sa vyrazili nové
peniaze.
Zlatníkové groše alebo toliare ponúkali razičom úplne nové
príležitosti pre vlastný rozvoj. Pretože na doteraz bežné groše
a fenigy bolo veľmi ťažké preniesť portréty, jazdecké portréty,
svätcov, pohľady mesta alebo náročné erby. Na nových 40
milimetrových a väčších strieborných minciach už boli možnosti
väčšie. Vďaka nim bol aj prechod na terajšiu novinku, medaily,
pomerne plynulý.

Žiadané zberateľské predmety
Napriek prísnym predpisom a hrozbám trestu sa kvalita grošov
v priebehu storočí postupne znižovala a z groša sa stala lacná, často
viac medená než strieborná minca s nízkou platobnou schopnosťou.
V polovici 18. storočia pruský kráľ Friedrich II., známy ako Veľký,
každých päť dní platil svojim vojakom osem dobrých grošov alebo
jeden 3-toliar. To bolo veľmi málo v porovnaní s množstvom krvi,

Prostriedok reprezentácie kniežat
Keďže bolo zlato na konci 15. storočia vzácnym kovom a
striebro bolo ľahšie dostupné, tak nechal arcivojvoda Žigmund
Tirolský, známy ako Bohatý alebo Plný mešec, v roku 1486 ako
súčasť mincovej reformy zo striebra zo svojich baní vyraziť neobvykle
veľké a ťažké mince v hodnote jedného dukátu. Tieto mince známe
ako zlatníkové groše (guldengroschen) boli zdobené stojacou
podobou arcivojvodu alebo jeho podobizňou na koni s erbovým
vencom. Tirolské strieborné mince vychádzali z podoby tirolských
dukátov, čím podčiarkovali svoju rovnocennosť. Pôvodné zlatníkové
groše neboli veľmi vhodné na platenie, skôr sa využívali na
reprezentačné účely. Pri každodennom platobnom styku ľudia
väčšinou platili mincami s malou hodnotou ako napríklad groš,
šiling, a pri väčších sumách používali dukáty alebo tehličky
z drahých kovov. Naproti tomu zohrávali prvé zlatníkové groše skôr
úlohu darčekového predmetu alebo objektu na obdivovanie.
Kniežatá tento groš využívali ako prostriedok svojej reprezentácie
a prezentácie svojho mesta. Zlatníkových grošov sa uchovalo iba

Liatinová doska dotvára Vlašský dvor pri Kutnej Hore a podnecuje k návšteve starého kráľovského sídla a mincovne.

ktoré regrúti museli preliať za svojho najvyššieho vojvodcu a jeho
slávu. V Berlíne i na iných miestach ľudia označovali slovom groš aj
10-fenig, 5-fenig, čiže pol groš nazývali šesták, pretože jeden groš
mal dlho hodnotu 12 fenigov. Nemecké slovo Achtgroschenjunge
označuje chlapca, ktorý je ochotný za pár grošov narobiť neporiadok.
Dreigroschenheft je grošový románový zošit, ktorým sa označuje
nevydarené dielo podradnej kvality. A Dreigroschenoper, Opera za
tri groše alebo v staršom preklade Žobrácka opera, je známe dielo
Bertolta Brechta a Kurta Weilla.

Z času na čas môžete sledovať „mincmajstra“ pri razení mincí
pri drevenom kláte, do ktorého je zapustené gravírované spodné razidlo.
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Grošom sa ušli naozaj všelijaké názvy, najmä podľa toho, čo na
nich bolo vyobrazené: prilbový groš, mariánsky groš, jazdecký groš,
korunný groš, mečový groš, leví groš, nový groš a mnoho ďalších
podobizní doslovne malého muža. Sú zaujímavými zberateľskými
predmetmi a kto sa pri zberateľskej činnosti zameria práve na ne,
získa sériu, ktorá má veľa čo povedať o živote minulých generácií
a rôznych umeleckých snahách. Išlo o pravé umelecké diela z rúk
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Rakúska dvojzlatka z roku 1887 pohľadom na gotický chrám sv.
Barbary vzdáva hold dlhoročnej tradícii ťažby rúd v Kutnej Hore
a jej obnoveniu za cisára Františka Jozefa I.

väčšinou neznámych razičov, ktorí dokázali vytvárať obrazy svätých
a portréty, čím dodali plochej striebornej razbe zaujímavý vzhľad.
Obzvlášť vyhľadávané sú kusy z gotických čias, ktoré nepochybne
držia krok so sochami a maľbami z tohto obdobia i napriek svojej
veľkosti.

Existujú groše z mesta Přísečnice?
Ak by sme si poukladali groše vedľa seba, mohli by sme
pozorovať pokles z predtým uznávanej mince na lacné platidlo.

Arcivojvoda Žigmund nazývaný Bohatý alebo Plný mešec
prišiel v roku 1486 so strieborným ekvivalentom k dukátu, ktorý
dostal názov guldengroschen alebo zlatníkový groš, čím podnietil činnosť imitátorov.

Jáchymovské toliare razené v českom banskom meste Jáchymov (Joachimsthal) grófmi z rodu Šlikovcov boli rozšírené
a veľmi obľúbené a tomuto platidlu prepožičali meno.
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Saský čapicový toliar (Klappmützentaler) je obľúbeným
zberateľským predmetom. Keďže nie je datovaný, môžeme
čas jeho vzniku iba ohraničiť, a to na základe bratov kurfirsta
Friedricha Múdreho, ktorí sú vyobrazený a menovite spomenutí
na zadnej strane týchto mincí.

Vedci a zberatelia, pričom často išlo o jednu a tú istú osobu, napísali
v barokovom období zbierky mincí so zameraním na toliare, zlatky
a dukáty ale aj groše. Tieto zbierky mali formu objemných katalógov.
Listovanie týmito katalógmi dokáže navodiť radosť, hoci je ich
obsah už zastaraný. Mimochodom, v prípade grošov môžeme
pozorovať veľké rozdiely v ich hodnote. Na rozdiel od pomerne
bežných saských grošov z obdobia pred a po roku 1500 patria tie od
kurfirstov z Brandenburska a iných území, kde neboli náleziská
drahých kovov veľké, k numizmatickým raritám, a preto boli lepšie
zaplatené v porovnaní s bežnými mincami z lepšie situovaných
území, kde boli zásoby väčšie.
Zostáva už len povedať, že sa v meste Přísečnice nachádzala
kráľovská mincovňa. Je tu však ešte veľa čo skúmať, pretože v meste
neboli nájdené žiadne groše, ktoré by sa jednoznačne dali priradiť
k tomuto starému banskému mestu, hoci sa na starých mapách
nachádza záznam „Stará mincovňa“. Staré kroniky mlčia o existencii
takejto dielne. A stavebné stopy nájdeme dnes už len ťažko, pretože
staré banícke mesto Přísečnice (Preßnitz) v Ústeckom kraji (okres
Aussig) bolo v súvislosti s výstavbou údolnej priehrady vysídlené, a
tak sa bývalá časť mesta ponorila do vody. Možno vedia čitatelia
Money trend o grošoch z mesta Přisečnice viac. Vaše listy by nás
veľmi potešili.

Kráľ Václav II., tvorca pražských grošov, tróni na medaile z roku
1983 od Českej numizmatickej spoločnosti, reliéfna scéna na
zadnej strane vychádza z medeného pohľadu zo začiatku 18.
storočia. Fotografie: Caspar
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