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Origin of the spade-shaped staters of the Púchov Culture and the first 
contemporary forgery of that type
The spade-shaped staters from the area characterized by the Púchov Culture in 
Slovakia differ from other Celtic coins by their special spade-shaped form and 
also by their material. The known types of the spade-shaped staters were made – 
with some exceptions – of alloy with different portions of gold and silver. The first 
stater here, because of its weight, characteristic shape and finding place (near 
Dubnica nad Váhom, Slovakia), could be classified under the type preceding all 
other types of the spade-shaped staters. The second piece – a part cut from a spade-
shaped stater – represents a contemporary forgery of the same type as it is in the 
case of the previous coin. The core of the forged specimen is made of high-quality 
silver plated by a thick gold foil. This kind of forgeries is known mainly from the 
Hellenistic period, these pieces come from the Macedonian-Thracian region, and 
they appeared in the Celtic milieu starting with the 3rd century BC.

   find; spade-shaped stater; contemporary forgery; Púchov Culture; Slovakia.

   nález; lopatkovité statéry; dobové falzum; púchovská kultúra; Slovensko.

Pod vplyvom laténskej kultúry, ktorá proti prúdu riek Váh a Nitra prenikala 
smerom na sever už od dôb, kedy keltské kmene osídlili Podunajskú nížinu 
a oblasť moravskej časti Jantárovej cesty, začalo postlužické obyvateľstvo se-
verozápadného a severného Slovenska preberať od Keltov nové spoločenské 
i hmotné podnety. Pritom si však v značnej miere zachovávalo i vlastné staršie 
tradície.

Jedným z výdobytkov, ku ktorým laténska kultúra prispela, boli plnohodnot-
né peniaze zo zlata, striebra a ich zliatin. Od prelomu laténskych stupňov LT 
B2 a LT C1 sa do sídelného priestoru formujúcej sa púchovskej kultúry začínajú 
dostávať prvé keltské mince (Kolníková 2003, 225, Tabelle 1). Mince s lýrovitou 
symbolikou sú sem prinášané z juhozápadného Slovenska (Fröhlich 2015a, 55, 
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mapa 2), mince typu Athéna Alkidemos zas z moravského koridoru Jantárovej 
cesty (Fröhlich 2013, 20 mapa 2; 22, tab. 3). Tieto keltské mince mali tradičný 
okrúhly tvar, boli razené zo zlata alebo striebra a stali sa v oblasti púchovskej 
kultúry jedným z impulzov pre vznik lokálneho peňažného hospodárstva.

Celkom výnimočnú skupinu keltského mincovníctva predstavujú lopatko-
vité statéry, ktoré razili príslušníci púchovskej kultúry, čerpajúci z vlastných 
kultúrnych koreňov a domácej symboliky, nadväzujúcej na staršie kultúrne 
tradície. Popri špecifickom „lopatkovitom“ tvare, charakteristickom vypuklou 
– konvexnou stranou, na ktorej sa najčastejšie nachádza rôzne tvarovaný hr-
boľ, a konkávnou – miskovito tvarovanou stranou, nesúcou hlavnú obrazovú 
náplň mincí, sa skupina lopatkovitých statérov vyznačuje i tým, že bola, až na 
niektoré výnimky, razená predovšetkým zo zliatin zlata a striebra. Práve tieto 
zliatiny, ktoré sa u jednotlivých typov odlišujú rôznym pomerom zlata a strieb-
ra, sú pre celú skupinu lopatkovitých statérov charakteristické. Existujú však 
výnimky. Sú známe typy lopatkovitých statérov, ktorých zloženie elektrónovej 
zliatiny sa výrazne odlišuje i u exemplárov rovnakého typu (Fröhlich 2015b, 
18). Predovšetkým prvé z emisií lopatkovitých statérov boli ešte podobne ako 
ostatné keltské mince razené zo zlata a striebro v nich bolo iba nízkou, prirod-
zenou, súčasťou.

Keltská numizmatika poznala lopatkovité statéry dlho iba z hromadného 
nálezu zlatého šperku a mincí, ktorý bol objavený v roku 1879 pri oravskej 
obci Veľký Bysterec-Trniny (Gohl 1900, 224–241; Čaplovič 1960, 183–216, 
s odkazmi na staršiu literatúru) a ojedinelého exemplára lopatkovitého statéra 
(Radoměrský – Štěpková 1957, 43–45). Až na sklonku 20. storočia sa za po-
moci využívania detekterov kovov začali objavovať ďalšie nálezové exempláre 
lopatkovitých statérov, končiace vo väčšej miere v rukách zberateľov, ojedi-
nele i v muzeálnych zbierkach. Na základe zvýšeného výskytu mincí tohto 
typu, s využitím zlomkovitých informácií o nových nálezoch, vypracovala 
E. Kolníková prvý náčrt typológie pre skupinu lopatkovitých statérov (Kolní-
ková 2001). Rozšírenie stavu poznatkov o keltských minciach na Slovensku, 
vrátane nových informácií o skupine lopatkovitých statérov, priniesla iná prá-
ca E. Kolníkovej (Kolníková 2003, Tabelle 1, lokality č. 5, 13, 17, 19, 20 21; 
29, 32, 35). V posledných rokoch bolo problematike lopatkoviitých statérov 
venovaných i niekoľko drobnejších príspevkov (Ručka 2012; Soják – Kurpel 
2013; Fröhlich 2015b). Zvyšujúci sa počet ďalších nálezových exemplárov, 
ktoré sa v posledných rokoch objavujú v ponukách známych aukčných firiem, 
určite nájde patričnú odozvu v rastúcom záujme o túto špecifickú skupinu 
mincí, ako i v ďalších prácach mapujúcich problematiku lopatkovitých staté-
rov púchovskej kultúry.

K osvetleniu počiatkov razby lopatkovitých statérov môže prispieť nižšie 
vyobrazená minca. Túto je možné považovať za typ, ktorý predchádzal ce-
lej skupine lopatkovitých statérov a ktorej vznik sa dá predpokladať v začiat-
koch formovania púchovskej kultúry, datovaných K. Pietom do druhej polovice 
2. storočia pred n. l. (Pieta 2008, 55).
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Typ predchádzajúci lopatkovitým statérom zo sídelného priestoru nosi-
teľov púchovskej kultúry na severozápadnom Slovensku.

Konvexná strana: nepravidelný päťstranný hrboľ, plocha medzi hrboľom a okra-
jom je vyplnená vystupujúcim zvlnením. 

Konkávna strana: v okrajovej časti neúplne vyrazenej oválnej plochy pretiahnu-
tý symbol klinovitého tvaru. 

Mincová platnička nepravidelného tvaru má niekoľko rôzne dlhých hrán. Štyri 
vystupujúce hrany sú mierne skované, čím došlo v príslušnej časti platničky 
ku zhrubnutiu jej okraja. 

Lit.: neuvádza.
1. AV; 7,13 g; 18,4/16,4 mm; max. hrúbka mincovej platničky na sklepanom 

okraji 2,3 mm; min. hrúbka platničky 1,4 mm.
XRF: Au 97,23 %; Cu 2,77 %.1

Súkromná zbierka, p.č. 4862. 
Nálezisko: Dubnica nad Váhom-okolie (okr. Ilava) [SK], nájdená pred 2007.
Zväčšené 3:1.

Typický tvar nepravidelnej mincovej platničky, ktorá získala razbou vyvýšený 
okraj a na konvexnej strane priehlbeň s náznakom obrazu klinovitého, resp. zobá-
kovitého tvaru, nepredstavuje ešte charakteristickú formu neskorších typov lopat-
kovitých statérov. Tvar mince už opúšťa tradičnú kruhovú formu keltských peňa-
zí, vysokou hmotnosťou 7,13 g sa však čiastočne približuje hmotnostiam statérov 
typu Athéna Alkidemos, ktoré boli razené z rovnako vysokoakostného zlata.

1 Analýzu zloženia kovu oboch mincí realizoval K. Slovák v Národnej banke Slovenska na energiovo 
disperznom, röntgenovo fluorescenčnom spektrometri EAGLE III µProbe, metódou nedeštrukčnej 
analýzy z povrchu kovu do hĺbky 50 až 70 mikrometrov. Čas merania kovu bol 100 sekúnd. Na bude-
nie fluorescenčného žiarenia bola použitá RTG lampa s ródiovou anódou, napätie 40 kV, prúd 20 až 
1000µA. Priemer röntgenového lúča bol 300 µm. Detektor spektra bol polovodičový Si (Li), chladený 
kvapalným dusíkom.
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Tento statér môžeme vzhľadom k hmotnosti 7,13 g, charakteristickému tvaru, 
i s prihliadnutím k miestu nálezu, považovať za typ, ktorý bol predchodcom ostat-
ných typov lopatkovitých statérov. Na rozdiel od väčšiny nasledujúcich a ľahších 
typov tejto skupiny (s hmotnosťami od 4,9 g do 6,1–6,2 g), ktoré boli razené na-
sledovne v rôznych lokálnych strediskách púchovskej kultúry, bol tento najstarší 
typ zo skupiny lopatkovitých statérov, zrejme inšpirovaný obrazovo nevýraznými 
statérmi s obrazom Athény Alkidemos, razenými takisto z vysokoakostného zla-
ta. Zlaté statéry a ich diely zo skupiny Athéna Alkidemos, boli v dobe formovania 
púchovskej kultúry jedinými zlatými mincami, ktoré v susedstve nositeľov púchov-
skej kultúry obiehali a ktoré boli na ich územie vo väčšej miere i importované (Kol-
níková 2003, 225, Tabelle 1; Fröhlich 2013, 20, mapa 2; 22, Tab. 3). Ďalšie typy 
lopatkovitých statérov, až na ojedinelé výnimky, boli už razené z rôznych umelo 
mixovaných zliatin zlata a striebra, mali typické elektrónové sfarbenie a boli ľahšie.

 I keď všetky známe exempláre lopatkovitých statérov boli ako plnohod-
notné peniaze razené z rôznych zliatin zlata a striebra, tak časť odseknutého 
lopatkovitého statéra na ďalšom obrázku dokumentuje, že podvodné praktiky 
sa nevyhli ani mincovníctvu v oblasti púchovskej kultúry.

Časť dobového falza lopatkovitého statéra z oblasti nositeľov púchovskej 
kultúry.

Konvexná strana: časť nepravidelného hrboľa. 
Konkávna strana: časť neúplne vyrazenej oválnej plochy s ostrým zásekom do 

jadra mince. 
Mincová platnička nepravidelného tvaru mala niekoľko rôzne dlhých 

hrán. V profile rozseknutej časti mince vidieť strieborné jadro, podobne 
i v záseku na konkávnej strane.

Lit.: Soják 2015, 29 (stručné upozornenie na toto falzum uviedol M. Soják na 
základe informácie autora tohto článku).

2. AV; 2,69 g; 19/11 mm; 
XRF: zlatý plášť  – konvexná strana: Au 96,83 %; Ag 1,97 %; Cu 1,21 %; 

– konkávna strana: Au 99,12 %; Ag 0,88 %;
  jadro mince: Ag 90,38; Fe 7,69 %

; 
Au 1,42 %;

 
Cu 0,51 %.

Súkromná zbierka. 
Nálezisko: Jánovce-Machalovce, poloha Pod Hradiskom (okr. Poprad) [SK].
Zväčšené 3:1.
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Zobrazená, odseknutá časť statéra, je prvým známym dobovým falzifikátom 
zo skupiny lopatkovitých statérov a je rovnakého typu, aký na predchádzajú-
com obrázku zastupuje originálny exemplár z okolia Dubnice nad Váhom. Ja-
dro tohto falza je vyhotovené z kvalitného striebra a je pozlátené silnou zlatou 
fóliou. Takýto typ fálz je známy predovšetkým z antických mincí helénskeho 
obdobia, ktoré sa v keltskom prostredí objavujú v predopidálnej ére (Fröhlich 
2014). Falzá so striebornými jadrami sa nachádzajú predovšetkým na územiach 
bývalého barbarika, pričom sa predpokladá že tieto mince boli primiešava-
né k platbám, ktorými helénski vládcovia vyplácali žoldnierov z cudzích úze-
mí. Obľúbenými, ale i často falšovanými, boli predovšetkým statéry macedón-
skych vládcov Filipa II. a jeho syna Alexandra III. Úlohou striebra v týchto 
minciach bolo priblížiť hmotnosť fálz čo najviac k hmotnostiam originálnych 
platidiel. Odhalenie takýchto fálz bolo bez poškodenia mince málo pravde-
podobné, pretože hmotnosť fálz so strieborným jadrom dosahovala cca 90 % 
hmotnosti originálnych exemplárov. V prípade pochybností bola pravosť min-
cí overovaná skúšobným zásekom do jej jadra. To je i prípad zobrazeného 
exemplára z Jánoviec-Machaloviec, ktorý má skúšobný zásek na konvexnej 
strane. Odseknutá časť statéra zas môže indikovať, že po odhalení falza došlo 
rozseknutím k jeho znehodnoteniu.

Samotní Kelti falšovali svoje mince menej náročnými spôsobmi. Ako do-
kumentujú falzá statérov typu Athéna Alkidemos z výrobného a obchodného 
centra v Němčiciach nad Hanou (Kolníková 2012, 13–14, Tabelle 2), resp. falzá 
mušľovitých statérov zo stradonického oppida v Čechách (Militký 2015, 45–46), 
tak podvrhy keltských mincí mali prevažne bronzové jadrá, ktoré boli pozlaco-
vané menej náročnou a lacnejšou cestou amalgamovania alebo žíhania. Odhaliť 
takéto falzá bolo jednoduchšie predovšetkým v dôsledku ich nižšej hmotnosti, 
ktorá dosahovala cca 50 % hmotnosti originálov.

Technologický proces výroby dobového falza lopatkovitého statéra nazna-
čuje, že vznik tohoto typu môžeme predpokladať už v začiatkoch formovania 
púchovskej kultúry v polovici 2. stor. pred n. l. I keď to archeologické nálezy 
zatiaľ neumožňujú, tak sa nedá vylúčiť ani možnosť, že táto razba mohla vznik-
núť na území severozápadného Slovenska už i v prvej polovici 2. stor. pred 
n. l., t.j. v dobách, kedy do tejto oblasti začali intenzívnejšie prenikať keltskí 
prospektori a kolonizátori z Podunajskej nížiny a z územia dnešnej Moravy.

Časť popísaného dobového falza lopatkovitého statéra je prvým a osamote-
ným nálezom lopatkovitého statéra spomedzi množstva keltských mincí, ktoré 
boli na tomto významnom východoslovenskom hradisku a centre púchovskej 
kultúry v Jánovciach-Machalovciach zatiaľ objavené (Kolníková 2003, 224–225, 
237– č.3; Kolníková – Vízdal 2004; Soják 2008; Soják 2011; Soják 2012; Soják 
2015). I keď lopatkovité statéry musíme považovať za lokálne platidlá, prípad 
nálezu z Jánoviec-Machaloviec ukazuje, že v ojedinelých prípadoch sa tieto 
lokálne platidlá mohli dostať i za hranice územia, v ktorých boli ako platidlá, 
a v niektorých prípadoch i na kultové účely, používané. 
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 1: Hranice púchovskej kultúry. 
Územný rozsah v dobe laténskej (bodkovaná čiara) a v staršej dobe rímskej 

(prerušovaná čiara) podľa K. Piety (Pieta 2008, 58). 
Oblasť razenia lopatkovitých statérov (krúžkami ohraničené územie). 

1) Dubnica nad Váhom, 2) Jánovce-Machalovce. Doplnil J. Fröhlich.

Z oblasti púchovskej kultúry poznáme niekoľko skupín mincí, ktoré tu boli 
razené: širokú skupinu severoslovenských keltských mincí s hrboľom na averze, 
typy Nitra, Divinka, lokálne imitácie mušľovitých statérov a nakoniec i rozsiahlu 
skupinu lopatkovitých statérov, ktoré boli používané v severozápadnej časti 
tohto sídelného priestoru. Miesta nálezov lopatkovitých statérov ukazujú, že ich 
pôvod treba hľadať vo viacerých lokálnych centrách púchovskej kultúry, ktoré 
sa smerom od juhu nachádzali na strednom Považí (napr. Skalka pri Trenčíne) 
a strednom a hornom Ponitrí (hradisko Michalov vrch pri Kolačne). Severo-
východný okraj územia, na ktorom boli lopatkovité statéry razené, uzatvárala 
pravdepodobne oblasť Turca a Oravy (v okolí Dolného Kubína).

Popis dvoch nálezových exemplárov mincí zo sídelného priestoru púchovskej 
kultúry naznačuje zložitosť problematiky, ktorú vyvoláva každý nový nález z pes-
trej skupiny lopatkovitých statérov. Súčasne ukazuje, že zverejňovanie nových 
hromadných nálezov, ale i jednotlivých nálezových exemplárov, môže prispieť 
k postupnému rozširovaniu poznatkov o tejto zaujímavej skupine mincí. 



9

7 2  •  2 0 1 7  n 1 – 2

Literatúra
Čaplovič, P. 1960: Púchovské sídlisko Trniny nad Veľkým Bystercom. Slovenská archeológia 8, 183–216.
Fröhlich, J. 2013: Nález keltských mincí z Horných Orešian-Majdánu na Slovensku. Zlato a pôvod keltských 
mincí typu Athéna Alkidemos. Numismatický sborník 27/1, 9–32. 
– 2014: Vzácny nález statéra Filipa II. Macedónskeho v moravskom laténskom centre Němčice nad Hanou. 

Folia numismatica 28/1, 11–26.
– 2015a: Keltské mince s „lýrovitým“ symbolom na Slovensku z pohľadu nových nálezov. Numizmatika 25, 

45–60.
– 2015b: Keltské mince ba Slovensku v nepeňažnej funkcii. Folia numismatica 29/1, 13–24.
Gohl, Ö. 1900: Nagy Byszterczi kelta érmek. Archaeologiai értesitö 20, 224–241.
Kolníková, E. 2001: Keltské (bójske, či vindelické?) lopatkovité statéry. Numismatické listy 56, 99–105.
– 2003: Fundmünzen in den laténezeitlichen Burgenwällen und anderen Höhenlagen in der Slowakei. 

Slovenská archeológia 51/2, 223–246.
– 2012: Němčice, ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen 

am ihren Rande. Kommentierter Fundkatalog. I. Münzen. Brno.
Kolníková, E. – Vízdal, M. 2004: Mince z laténskeho hradiska v Jánovciach – Machalovciach. Slovenská nu-

mizmatika 17, 190–193.
Militký, J. 2015: Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů min-

covní výroby. Praha.
Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Archeologica Slovaca Monograhiae. Stu-

dia. Tomus XI. Nitra.
Radoměrský, P. – Štěpková, J. 1957: Tři neznámé keltské mince. Numismatický sborník 4, 43–45.
Ručka, M. 2012: Nový typ keltských mincí se středního Pováží – drobné nominály lopatkovitých statérů 

kmene Kotinů. Folia numismatica 26/1, 55–61.
Soják, M. 2008: Výpoveď nálezov antických mincí zo Spiša. Zborník Slovenského národného múzea 100, 

História 46, 31–44.
– 2011: Keltská minca veľkobystereckého typu z Jánoviec-Machaloviec. Slovenská numizmatika 19, 111–113.
– 2012: Nové nálezy keltských mincí zo Spiša. Denarius 2, 3–7.
– 2015: Lokalita Jánovce-Machalovce v kontexte nových numizmatických nálezov z doby laténskej. Numiz- 

matika 25, 22–34.
Soják, M. – Kurpel, M. 2013: Nový typ lopatkovitého statéra z Mošoviec v turčianskom regióne. Folia numis- 

matica 27/2, 187–193.



Numismatické 
NÁRODNÍ MUZEUM

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST

listy 72 • 2017 n 1–2



Vyobrazení k článku Július FRÖHLICH, Počiatky lopatkovitých statérov púchovskej kultúry a prvé známe dobové falzum  
z mincí tejto skupiny, s. 3–9.

1:  Typ predchádzajúci lopatkovitým statérom zo sídelného priestoru nositeľov púchovskej kultúry  
na severozápadnom Slovensku. Zvětšeno 3:1.

2: Časť dobového falza lopatkovitého statéra z oblasti nositeľov púchovskej kultúry. Zvětšeno 3:1. 

Titulní strana: 
Vyobrazení k článku Jan VIDEMAN, K postavení tzv. imitativních ražeb v počátcích českého (a moravského) mincovnictví 

v 10. století, s. 10–25.
 B-01: KOUŘIM (okr. Kolín), před 1999. Imitativní denár 3bodového typu. 

Sbírka: Národní muzeum. Foto Luboš Polanský. Zvětšeno 3:1.
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