Stručné pohledy milovníka historie, pomocných věd historických a literatury faktu
do zajímavých kapitol české historie, zajímavých archeologických nálezů
a jejich osudů i zajímavých osobností


O největším evropském zlatém pokladu
nalezeném v r. 1771 u obce Podmokly
(okres Rokycany, kraj Plzeňský)
Obec Podmokly

Podmokly

Rodový znak Fűrstenbergů

Označení místa nálezu

Mapka okr. Rokycany (červeně Podmokly)

Zlatá keltská mince (zvětšeno)

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Tato prezentace je určena pro vnitřní potřeby ČNS, pob. Pardubice v rámci přednáškové činnosti pro její členy.
Všechny obrázky a texty jsou staženy z různých zdrojů veřejné sítě, využitím vlastního archivu
a formálně upraveny do této podoby. Autorství obrázků a textů patří jejich autorům.

*
Ing. Josef Kříž, panglotia@gmail.com, 728 881 971

Původ a život
Karel Egon I. z Fürstenbergu byl příslušníkem šlechtického rodu Fürstenbergů
původem z Německa. Narodil se 7. května 1729 v Praze jako druhý syn Josefa
Viléma Arnošta z Fürstenberg-Stühlingenu a jeho manželky hraběnky Marie Anny
Valdštejnové z Vartenberka, dědičky křivoklátského panství. Shromáždil knihovnu
s asi 20 000 svazky, která patří mezi největší a nejcennější šlechtické knihovny
v Čechách. Od roku 1881 je umístěna na hradě Křivoklát. Svou bohatou sbírku
přírodnin a uměleckých předmětů věnoval Společnosti nauk, která je dnes ve správě
Národního muzea. Podporoval řadu škol, mj. založil i první soukromou hospodářskou
školu v Rakouském císařství. Na svém panství v Podmoklech zrušil robotu už
v roce 1779, tedy několik desítek let před tím, než byla oficiálně zrušena v celém
království (1848). Zemřel v Praze na Malé Straně v r. 1787 ve věku 58 let. Pohřben
byl ve Fürstenberské hrobce v Nižboru v okrese Beroun.

Nižbor

Pohled na obec Nižbor

Majetek
Po smrti matky v roce 1756 zdědil křivoklátské panství, které zahrnovalo
velkostatek Křivoklát, Krušovice, Nižbor, Skřivaň, Podmokly, Všetaty a na
Mladoboleslavsku statky Dobrovice a Loučeň. V roce 1782 zavedl na křivoklátském
panství novátorské pěstování jetele a řepky.

Rodina
V r. 1753 se Karel Egon oženil s Marií Josefou ze Šternberka. V manželství se jim
narodily tři děti:
1. Josef Maria Václav (16.8.1754–14.7.1759) - zemřel ve věku 5 let
2. Filip Nerius Maria (21.10.1755– 5.6.1790) – zemřel ve věku 35 let
3. Karel Josef Alois (26.6.1760–25.3.1799) – zemřel ve věku 39 let

Největší evropský zlatý poklad z Podmokel
O Podmoklech, které kníže Fürstenberg vlastnil, patrně toho do roku 1771 mnoho
nevěděl. O panství se starali jeho úředníci a ani oni by si tam nešli v nečase roku
1771 umazat střevíce, kdyby je tam znenadání neposlal sám kníže pán. Ten totiž
dostal v červnu 1771 zprávu, která naráz postavila jednu z nejzapadlejších vsí

křivoklátského panství do popředí zájmu Jeho Knížecí Milosti. Dozvěděl se z ní,
že na jeho pozemcích u vsi Podmokly nalezl před několika dny jakýsi nádeník
obrovský poklad zlatých mincí, které si lidé z nejbližšího okolí mezi sebou
rozebrali. Ten nádeník se jmenoval Janota, a jen náhoda ho přivedla 12. června
1771 k potoku poblíž samoty zvané "Vystrčilka". Zde v nevysoké stráni podemleté
vodou natolik, že se za dešťů sama sesula, spatřil spoustu žlutě lesklých valounků
s podivnými obrazci. Janota byl prostý člověk, zlato v životě neviděl, natož, aby ho
držel v ruce, a tak se domníval, že našel mosazné knoflíky. Nasbíral jich tedy co
mohl, a odnesl je domů - dětem na hraní. Když si s "knoflíky" děti hrály na návsi,
povšiml si jich jakýsi židovský podomní obchodník, a odkoupil je od dětí po krejcaru
za kus. Sháněl se po dalších, a jeho zájem vyvolal u lidí podezření, že u potoka bylo
objeveno zlato. Proto každý, kdo mohl, běžel za ves, aby něco z pokladu získal
pro sebe. Mincí u potoka bylo vskutku tolik, že nikdo nepřišel zkrátka. Nacházely
se jednotlivě stále, jako by pokladu nebylo konce, neboť vytrvalý déšť vyplavoval nové
a nové zlaťáky z hlíny a bláta; i z rozvodněného potoka je lidé vybírali ...

V nálevně Anny Hobolysé bylo veselo
Mluvíme-li o obci Podmokly, jde o nevelkou vesnici v rokycanském okrese. Roku
1771 zde stál dvůr spolu s několika chudými selskými staveními a panství, jež patřilo
knížeti Karlu Egonu Fürstenbergovi. Tento šlechtic nejenom že v Čechách vlastnil
obrovské plochy lesů a lány úrodné půdy, na kterých mu pracovaly stovky nevolníků,
nýbrž zastával i úřad královského místodržícího v Praze, a byl nejvyšším
purkrabím království českého - to už bylo nějaké postavení!
V Podmoklech zatím panovala mezi lidmi radostná nálada, která kontrastovala s dny
plnými bídy a strádání. Všichni blahořečili nádeníku Janotovi, jaké štěstí přišlo
znenadání do chudých Podmokel - a to navíc v době, kdy celá Česká země stála
na prahu velkého hladomoru. Hned se v Podmoklech objevili pokoutní obchodníci,
kteří kupovali mince od šťastných držitelů. Mlynáři v sousedství znenadání "objevili"
v prázdných špýcharech dost mouky, aby ji po hrstech mohli vyměňovat za zlaté
peníze. I šenkýřka Anna Hobolysá z Podmokel měla najednou ve své nálevně
za zlaťák pro každého doušek pálenky, kterou nalezla ve sklepě, donedávna ještě
"prázdném". Načas bylo příjemně veselo. Avšak podmokelští nevěděli, jak krátké
trvání bude mít jejich štěstí. Pohroma již stála za humny.

Zásah křivoklátských drábů
Ta pohroma se objevila v podobě zvláštního pověřence knížete Fürstenberga aktuára Kašpara Růžičky, jemuž se dostalo instrukcí, aby všemi prostředky donutil
poddané k vydání nalezených mincí - a to beze zbytku - jedinému právoplatnému
majiteli - majiteli půdy, v níž byl poklad nalezen. Kníže dobře věděl, komu svěřuje
úkol. Ctižádostivý Růžička byl zárukou, že pro celou věc udělá ještě víc, než bylo
od něho požadováno. Však se také na svou úlohu trestající spravedlnosti náležitě
připravil. Vedle zástupu knížecího úřednictva v čele s nejvyšším představeným
křivoklátského úřadu si vzal k ruce i celou smečku drábů. Hned po příchodu
do Podmokel dal Růžička svolat obyvatele na náves a učinil jim krátkou a jasnou
domluvu. Upozornil, že se zpronevěřili na svém pánu a živiteli knížeti Fürstenbergovi,
protože ho oloupili o jeho právoplatný majetek. Také je strašil tím, že mohou vyrvat

své duše z osidel ďábla jen tehdy, pokud okamžitě odevzdají všechny mince, které
ještě z pokladu doma mají, a přiznají, komu dali nebo prodali další, a dále pak
upozorní na ty sousedy, kteří stále ještě nějaké zlaťáky mají a nechtějí je odevzdat.
Slovní výzvy a zastrašování však mnoho nepomáhaly, stejně jako důkladné prohlídky
stavení, uskutečňované s největší bezohledností. Růžičkovi pomocníci vytrhávali
podlahy, vylamovali truhly, párali slamníky. Teprve když se chopili svého díla
křivoklátští drábové, kteří přivazovali podmokelské muže jednoho po druhém na lavici
a mrskali je karabáčem, rozvázaly se některé jazyky k přiznání - a do vaku
se sesypávaly další části pokladu. Mezi těmi, kteří takovým způsobem přišli o svůj díl,
se snadno objevily škodolibé duše, ochotné upozornit na sousedy, kteří ještě svůj
pokládek tajili. Našli se však i jednotlivci, na které ani karabáč neplatil. Tito zatvrzelci
byli po skončení exekuce posbíráni, naloženi na vůz a odvezeni na Křivoklát, aby jim
tamní křivoklátská hladomorna rozvázala jazyk.

Jádro zůstalo v bronzovém kbelíku
Zatímco z podmokelské návsi ještě dozníval nářek a rány karabáče, Růžička s dráby
již hnal hlouček lidí k potoku na místo, kde byl objeven poklad. Když si dal přesně
vyznačit místo nálezu, přikázal rozdat motyky a lopaty. Podmokelští jimi museli
v dešti a blátě prokopávat celou stráň nad potokem. Až v pozdní odpoledne narazila
čísi motyka na kovovou překážku. Drábové se vrhli k místu, odkud se ozval kovový
zvuk. Holýma rukama odhrnovali hlínu, až nakonec byly ze země vypáčeny zbytky
velkého bronzového kbelíku, z něhož se rozlévala záplava zlatých mincí ...
Tak bylo objeveno vlastní jádro podmokelského pokladu. Chytrý Růžička správně
rozpoznal, že to, co lidé dosud nalezli po jednotlivých kusech, byla ve skutečnosti jen
ta menší část pokladu vyplavená dešti na povrch stráně, a že největší množství zlata
by mohlo být ještě skryto v zemi. Tento předpoklad se ukázal správným.

O jaký poklad se vlastně jednalo?
Tak velký poklad zlatých mincí se u nás nepodařilo nikomu objevit. Vlastně nejen
u nás, protože podmokelský poklad představuje nejrozsáhlejší soubor zlatých
mincí nalezených na evropském kontinentě v celé jeho historii. Už jen množství zlata
(cca 50 kg) vzbuzuje údiv v prvé řadě nad jeho historickou hodnotou. Poklad sestával
totiž výhradně z keltských zlatých mincí, které stojí na úplném začátku historie
mincovnictví v našich zemích. Říkalo se jim duhovky, což vychází z víry prostého
lidu, že tyto mince samy vznikají v místech, kde se duha dotkla země. Tento vskutku
lidový výklad dal podnět k tomu, že se název začal běžně používat i mezi vědci.

Smutný konec jedinečného památníku keltské civilizace
Jaký byl další osud a konec pokladu z Podmokel? Doba, ve které došlo k objevu,
tj. na sklonku 18. století nebyla příznivá tomu, aby se podmokelský poklad zachránil
ve své původní podobě – tedy, aby byl posuzován jako historická památka a zůstal
zachován do našich dnů jako jedinečný památník keltské civilizace u nás a v Evropě
vůbec. Tento poklad, kdyby přetrval v celistvosti do našich dnů, by se vyrovnal svou
historickou i hmotnou cenou jakémukoliv nejskvělejšímu pokladu na světě. Jeho osud
byl ale takový, jaký mu mohly uštědřit tehdy panující názory. Byl odsouzen k trpkému
zániku, když po „odpočinku“ trvajícím 2 000 let ve stráni nad podmokelským

potokem zanikl skoro beze zbytku v tavírně pražské mincovny. A z jeho kovu,
původně vydobytého z českých rýžovišť dávnými keltskými obyvateli naší země (ve
2.–1. století před n. l.), vznikly přetavením mince nové.
Marie Terezie povolila na žádost Karla Egona Fürstenberga narazit z části zlatých
mincí (28 kg) dukáty se svým portrétem. Fürstenberg šel ale se svojí drzostí ještě dál
- z pokladu keltské civilizace chtěl vytvořit „zlatý pomník“ v podobě vlastních mincí!
Proto opět požádal Marii Terezii - a vskutku se to povedlo: z Vídně přišlo od císařovny
zvláštní povolení, jímž se knížeti Fürstenbergovi povolovalo z mimořádné nejvyšší
milosti, jenom pro tentokrát a bez setrvání na další časy, vyrazit ze „starých“
mincí, a to z těch, které byly nalezeny na jeho pozemcích (18,48 kg), 5 000 kusů
dukátů s jeho vlastním portrétem a erbem podle platného zrna a stříže proti
zaplacení ražebného a poplatku za vyhotovení ražebních želez (razidel).

Fürstenberský zlatý dukát ražený z nalezených keltských mincí, ročník 1772 (zvětšeno)

Hodnota pokladu jde do milionů
Sečteme-li všechny dochované údaje o mincích z tohoto pokladu, pak zjistíme, že:




soubor z roku 1771, z něhož byly zhotoveny tereziánské dukáty vážil 28 kg
materiál použitý v roce 1772 k ražbě fürstenberských dukátů měl váhu 18,48 kg
předpokládejme, že se "ztratilo" asi 1 000 keltských mincí různých druhů, které si
ponechali jednotliví nálezci a které by mohly vážit cca 3,60 kg

Z toho můžeme vyvodit, že podmokelský poklad vážil asi 50 kilogramů téměř ryzího
zlata. Pokud by obsahoval jen největší druhy keltských mincí, tj. statéry, pak by jich
teoreticky bylo 6 944 kusů, každý o váze 7,2 g. Pro další odhad můžeme použít
zaokrouhlenou cifru 7 000 mincí; kdybychom vzali v úvahu, že dnes stojí jedna
taková keltská mince na sběratelském trhu asi 25 000 Kč, pak si lze snadno spočítat,
že podmokelský poklad by měl při tomto způsobu ocenění hodnotu 175 milionů Kč.
Tato suma má však posloužit jen představě, o jak veliký poklad šlo; přesné vyjádření
finanční hodnoty historických předmětů je vždy nesmírně obtížné, až nemožné.

Kdo měl vlastně na nález nárok?
Ani dnes bychom nemohli souhlasit, aby si z tak vzácného nálezu velké historické
i materiální ceny, kdokoli vzal podle libosti a naložil s uzmutým podílem podle svého.
Jak tomu ale bylo na základě práva?

Podle tehdejších zákonných ustanovení o nálezech pokladů, patřila jedna třetina
státu, jedna třetina majiteli půdy a jedna třetina nálezci. Po tom, co jsme došli
k ceně, na kterou jsme odhadli podmokelský poklad, pak jedna třetina vyplacená
nálezcům by jim zajistila báječné živobytí na hodně dlouhý čas, pro mnohé snad i na
celý život.
Ale dělení dopadlo jinak. Je známo, že císařovna Marie Terezie rezignovala na svůj
podíl ve prospěch Karla Egona Fürstenberga. Nálezci, kteří objev neohlásili (a to byli
všichni), nedostali kromě výprasku nic. A tak v podstatě celý poklad připadl knížeti
Fürstenbergovi.

A jak je to s právem nálezce u nás nyní?
Nález pokladu je historický způsob originálního nabytí vlastnictví věci, která je
pokladem. Jakožto soukromoprávní institut pokladu byl postupně nahrazen
především institutem archeologického nálezu, u kterého se už jednoznačně
projevuje veřejnoprávní zájem státu na ochraně kulturního dědictví. Po roce 1950 se
pojem nález pokladu z českého práva vytratil, a tak jde vždy buď o obecný nález
věci skryté nebo o archeologický nález, ke kterým nálezce vlastnictví nezískává.
Je pak vždy na úřadu zastupující stát, aby zvážil okolnosti spojené s nálezem
a rozhodl, jakou a zda vůbec nějakou odměnu nálezce dostane.

250 000 obětí hladomoru
Doba, v níž se to vše odehrálo, byla navýsost kritická i tragická. Stojí proto za to
připomenout si ony vnější události, které skoro absurdně rámovaly nalezení pokladu
i další jeho osudy.
Již na podzim 1769 nastal nedostatek potravin a do začátku roku 1770 vzrostly
ceny obilí pětinásobně. Tuhá zima a pozdní sníh v roce 1770 zničily část ozimů,
a jařiny pak byly postiženy silnými dešti. Nedostatek potravin zastavil prakticky celý
hospodářský život země. Pro nedostatek chleba a kvůli drahotě přicházívalo za den
do stavení, např. na Poděbradsku, až 100 žebráků.
Aby byl zahnán hlad, mlely se i žaludy a slupky z řepy na mouku, vařily se kopřivy,
košťály a různé trávy. Seškrabávala se kůra se stromů a vařila z ní polévka.
O zdechliny ovcí, na něž tehdy přišel mor, a které se tehdy ze zdravotních
a hygienických důvodů házely do potoků a řek (!!), byly sváděny pravé boje. Z hladu
se naučili lidé v Čechách jíst i odporné syrové hlízy, které do těch dob i ti nejchudší
je nechtěli dávat ani vepřům - hlízy, které cizáčtí Prusové, čili Braniboři, k nám zavedli,
po nichž byly tyto hlízy pojmenovány brambory.
K tomu připočtěme informace o soudobých sociálních poměrech mezi lidmi. Ty např.
uvádějí: "Obecný lid shledán nečistý a zanedbaný. Drůbež je celou zimu chována
a živena ve světnicích, což je příčinou výskytu nespočetného hmyzu. Lid se svléká
zřídka a mokrý oděv většinou musí schnout opět na těle. Lidé mají jen skrovné přikrytí
těla, jehož části se pro tento nedostatek za ostré zimy takřka scvrkávají". A pak tu
byla ještě robota. Takže, sečte-li se působení všech těchto vlivů, není vůbec divu,
že přišlo jakési epidemické onemocnění, dnes už přesně nezjistitelné, za normálních
okolností snad neškodné, tehdy však masově zabíjející. Od června 1771 do června
1772 - tedy za jeden rok, zahynulo v Čechách nejméně 250 000 lidí. Víme-li o těchto
okolnostech, pak tím lépe chápeme nevázanou radost vesničanů z Podmokel,

pro něž nečekaný zlatý nález mohl znamenat jistě tolik vyprošované vykoupení z bídy
a hladu.

A přece se něco zachovalo
Do dnešních dnů se zachoval jen horní okraj bronzového kbelíku s obloukovitým
držadlem zakončeným na obou koncích kachními hlavičkami.

Zbytek bronzového kbelíku

Zlatý keltský statér (duhovka) - zvětšeno

Tato část nádoby, která v sobě skrývala podmokelský mincovní soubor, je uložena
v křivoklátské sbírce; je to jeden z nejstarších nálezových přírůstků našeho národního
archeologického fondu a pro svou jedinečnost patří dodnes k prvořadě důležitým
archeologickým památkám. V křivoklátské hradní sbírce je také několik duhovek
pocházejících z podmokelského pokladu.
Národní muzeum v Praze má ve svém depozitáři asi dvě desítky těchto zlatých mincí,
ale není jisté, zda všechny pocházejí z nalezeného souboru z roku 1771. Další
exempláře jsou uváděny také v několika muzejních sbírkách zahraničních.
Překvapující objev tohoto pokladu se stal velkou „injekcí“ pro povzbuzení zájmu
a touhy tehdejších vzdělanců objasňovat původ památek z dějin naší vlasti; zjišťovat,
jací lidé a jaké národy podmokelskými mincemi platili a jaká byla jejich hmotná
kultura. Poklad byl velkým impulsem pro rozvoj archeologického a numismatického
bádání v našich zemích. Jeho první odezvou byla odborná studie z pera zakladatele
české numismatiky, učeného mnicha-piaristy Mikuláše Adaukta Voigta (*1733
Litvínov, 1787 Mikulov), vydaná pohotově ještě v roce 1771. Jeho podoba je
umělecky ztvárněna akad. soch. Karlem Zemanem na následující medaili z r. 1983:

A nakonec otázka: Komu původně patřilo tak velké množství zlata?
Kdo tedy mohl být původním majitelem tak ohromného množství zlatých mincí? Těžko
to mohl být jednotlivec, rovněž ne - byť i sebebohatší - obchodník. V souhlasu
s názory některých badatelů šlo nejspíš o keltský státní poklad (pokud se v případě
Keltů dá hovořit o státním uspořádání). Byl zakopaný v úvozu pod keltským hradištěm
zřejmě v době velkého nebezpečí hrozícího keltskému lidu snad od Germánů,
snad od Římanů. Ti lidé, kteří poklad zakopali, nejspíš zahynuli ve válečné vřavě, či
přišli o život za jiných okolností. Ať tak či onak, k vyzvednutí tohoto ohromného
bohatství se již nikdy nedostali. Slavné místo objevu největšího evropského zlatého
pokladu je dodnes označeno skromných památníkem, vlastně jen hrubě tesaným
kamenným patníkem, opatřeným letopočtem 1771. Stojí tam ve stráni nad
podmokelským potokem jako němý svědek událostí v tom podivuhodném roce bídy
i krátkého štěstí Podmokelských.
Ještě několik slov o osobě Mikuláše Adaukta Voigta:

Mikuláš Adaukt Voigt
(14.5 1733 Horní Litvínov, dnes Ústecký kraj – 18.10.1787 Mikulov na Moravě)
byl český historik německého původu, vlastenecký katolický kněz-buditel,
osvícenský vědec, lingvista, slavista, literární historik,
zakladatel české kritické numismatiky a vysokoškolský pedagog.

Život
Voigt byl synem soukenického dělníka. Po dokončení základního vzdělaní ve svém
rodišti studoval na piaristickém gymnáziu ve Slaném, kde se naučil česky, následně
pak v Chomutově u jezuitů a v Litomyšli filozofii a teologii. V roce 1747 vstoupil do
piaristického řádu (po přijetí obdržel řádové jméno Adauctus a Sancto Germano),
v dalších letech se věnoval studiu teologie, církevního práva a klasických jazyků,
na kněze byl vysvěcen roku 1758. Vyučoval latinu na řádových ústavech v Čechách
a na Moravě, poté působil jako kazatel v badenském katolicko-protestantském

Kirchenbergu, kde se seznámil s osvícenskými myšlenkami a poznal náboženskou
snášenlivost.
Po návratu do vlasti (1761) učil na řádových kolejích v Ostrově u Karlových Varů
(1762–1766), Slaném (1767–1769) a v Kosmonosích na Mladoboleslavsku (1770).
Zabýval se studiem historie, filozofie a literatury, od roku 1769 na příkaz
představených také matematiky a experimentální fyziky.
V roce 1771 byl na vlastní žádost přeložen do Prahy. Stal se zástupcem rektora
pražské piaristické koleje a zproštěn některých řádových povinností, aby se mohl
věnovat vědecké práci, zejména numismatice. Sblížil se s pražskou Soukromou
společností nauk. Postupně začalo vznikat jeho významné historické dílo, které již
bylo ovlivněno novou kritickou metodou Gelasia Dobnera (1719–1790 - byl český
katolický kněz). Prováděl také katalogizaci numismatických sbírek u biskupa
Valdštejna (1716–1789), věnoval se podmokelskému pokladu, vytvořil soupis
„tehdy známých českých mincí“. Doprovodil textem a vydal knihu ilustrovanou Janem
Jiřím Balzerem (1738-1799) o českých vzdělancích a umělcích napříč dějinami. Řada
jeho časopisecky publikovaných studií a statí se zabývala jazykovědnými otázkami
(gramatika, lexikologie, etymologie), slavistickými tématy i obranou češtiny.
V době svého pražského působení patřil k vůdčím osobnostem, které na počátku
70. let 18. století ovlivňovaly formující se novodobou českou vědu a významným
způsobem vlastenecky přispěl k šíření myšlenky slovanské vzájemnosti jako
prostředku proti německé rozpínavosti.
V letech 1777–1783 byl profesorem všeobecného dějepisu a dějin literatury na
Vídeňské univerzitě, souběžně rovněž působil jako kustod mincovního oddělení
tamní knihovny. Kvůli nesouhlasu s josefínskými reformami se stáhl do ústraní
a v jihomoravském Mikulově se staral o ditrichštejnskou knihovnu.
Jméno Mikuláše Adaukta Voigta je umístěno na zdi pod okny Národního muzea
v Praze mezi dalšími dvaasedmdesáti významnými osobnostmi. Zajímavé je, že jde
pouze o muže, a to nejen Čechy, ale např. proslulé vědce či vládce působící
v Českých zemích a na dnešním území Slovenska. Pro úplnost uvádím na
následujících stránkách seznam těchto osobností:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jméno
Kosmas
Vincentius
Petr Žitavský
Václav II.
Petr I. z Rožmberka
Karel IV.
Beneš Krabice z Weitmile
Ondřej z Dubé
Tomáš Štítný ze Štítného
Křišťan z Prachatic
Jan Hus
Ctibor Tovačovský z Cimburka

Působil v oboru - charakteristika
kronikář
kronikář
kronikář
český král
státník, šlechtic
český král a římský císař
stavitel, kronikář
státník, právník
reformátor
astronom, lékař, matematik, teolog
univerzitní mistr, reformátor, kazatel
právník, politik

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Viktorin Kornel ze Všehrd
Řehoř Hrubý z Jelení
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
Georgius (Jiří) Agricola
Sixt z Ottersdorfu
Pietro Andrea Matthioli
Jan Blahoslav
Tadeáš Hájek z Hájku
Pavel Kristián z Koldína
Martin Bacháček z Nauměřic
Daniel Adam z Veleslavína
Tycho Brahe

25

Rudolf II.

26

Adam Zalužanský ze Zalužan

27

Karel starší ze Žerotína

28

Jan Jessenius

29

37
38
39

Johannes Kepler
Vilém Slavata z Chlumu a
Košumberka
Pavel Skála ze Zhoře
Pavel Stránský ze Záp
Jan Amos Komenský
Jan Marek Marci z Kronlandu
Bohuslav Balbín
Jakub Jan Václav Dobřenský z
Černého Mostu
Tomáš Jan Pešina z Čechorodu
Jan František Beckovský
Prokop Diviš

40

Josef Stepling

41
42

Gelasius Dobner
Jan Tesánek

43

Mikuláš Adaukt Voight

44
45

František Martin Pelcl
Stanislav Vydra

46

Ignác Born

47

Josef Dobrovský

48

František Josef Gerstner

30
31
32
33
34
35
36

spisovatel, právník, univerzitní mistr
překladatel a spisovatel
spisovatel, básník
lékař, důlní odborník, přírodovědec
politik, spisovatel
lékař, autor herbáře
bratrský teolog, spisovatel, muzikolog
polyhistor
právník
astronom, matematik, pedagog
vydavatel, překladatel
astronom, matematik
římský císař, český král, mecenáš
umění a věd
lékař, pedagog
stavovský protestantský politik,
vzdělanec
lékař, filozof, jeden z 27 českých
pánů
matematik, astronom, astrolog
státník, spisovatel
právník, historik, exulant
právník, historik, básník, exulant
pedagog, filozof, vědec, spisovatel
vědec, medik, filozof, fyzik
jezuitský pedagog, historik
lékař, patolog, pedagog, vydavatel
kalendářů
historik, básník
katolický kněz, historik
vynálezce hromosvodu
matematik, geolog, paleontolog,
astronom, meteorolog
historik
matematik, fyzik, astronom
historik, numismatik, katolický
kněz, encyklopedista, lingvista
historik, buditel
matematik, pedagog
přírodovědec, sběratel minerálů a
zkamenělin, teoretik hornictví,
chemik, satirik
historik, jazykovědec, slavista,
bohemista a orientalista, osvícenec
matematik, astronom, technik

49

Alois Martin David

50

Tadeáš Haenke

51

Kašpar Maria hrabě Šternberk

52

František Josef hrabě Šternberk

53

Josef Jungmann

54

Bernard Bolzano

55

Jan Evangelista Purkyně

56

Jan Svatopluk Presl

57

Václav Hanka

58
59
60
61
62
63
64
65

František Xaver Maxmilián Zippe
Pavel Josef Šafařík
František Palacký
František Ladislav Čelakovský
František Adam Petřina
Joachim Barrande
Christian Johann Doppler
Jan Erazim Vocel

66

Josef Wenzig

67

August Karl Joseph Corda

68
69
70
71

Karel Jaromír Erben
August Emanuel Reuss
Friedrich Stein
Jan Krejčí
Jindřich Jaroslav hrabě ClamMartinic

72

astronom, kartograf, tepelský
premonstrát
botanik, lékař, etnograf
botanik, geolog, zakladatel
paleobotaniky
sběratel, mecenáš, numismatik,
politik, vlastenec
jazykovědec, historik, vlastenec,
buditel
filozof, matematik, teolog
fyziolog, lékař, zastánce slovanské
vzájemnosti
vlastenec, buditel, zakladatel české
přírodovědecké literatury
historik, „objevitel“ Královédvorského
a Zelenohorského rukopisu
mineralog
slavista
historik
sběratel slovanských básní, básník
fyzik
geolog, paleontolog, stavební inženýr
matematik, fyzik, astronom
básník, povídkář, archeolog
spisovatel, pedagog, zastánce
dobrých česko-německých vztahů
kustod Vlasteneckého muzea v
Praze, paleontolog, mykolog
básník, pohádkář, etnograf, historik
mineralog
zoolog
geolog, pedagog
politik



