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 Málokterý panovník bývá všemi tak zavrhován jako Zikmund, poslední Lucemburk na českém a po-
sléze i římském trůnu. Jeho osobnost je však mnohem složitější a zajímavější. Jaký byl doopravdy? Byl  
to křivopřísežník, Husův vrah, člověk bez cti nebo zachránce Evropy v době papežského schizmatu?  I přestože 
Zikmund nebyl svým otcem Karlem IV. preferován tak jako jeho starší bratr Václav, svého otce obdivoval  
a podle svých možností se snažil jít v jeho stopách. Nedostal všechno darem jako Václav IV. Od svých prvních 
politických krůčků se musel tvrdě bít za to, co mu patřilo a bylo upíráno. Tak tomu bylo i v případě Českého 
království, které zdědil po bratrovi. Musel vybojovat bitvy, o které nestál, a měl za nepřátele ty, kteří mu měli 
pomáhat. Chtěl také nastolit řád, který zemi tolik chyběl, a to se mnohým nezamlouvalo. Nechtěl mnoho, jen 
vládnout z trůnu, který mu náležel. Čeho by asi dosáhl, kdyby měl možnost naplno projevit své vladařské 
schopnosti a nemusel ztrácet síly a čas v nesmyslných bojích a půtkách? Není příliš známo, že zatímco Karel 
IV. byl ještě svou politikou pevně zakotven v gotice, jeho syn už byl renesančním panovníkem. Mohl českým 
zemím přinést také mnoho dobrého, kdyby mu v tom nezabránila husitská revoluce.

 Druhý syn Karla IV., Zikmund, byl posledním Lucemburkem, který usedl na český trůn. V Čechách  
je většinou vnímán negativně jako liška ryšavá, která nechala upálit Mistra Jana Husa. Ve skutečnosti je  
to ovšem trochu jinak. 
Poněkud nezvyklé jméno dostal Zikmund po burgundském světci z 6. století, jehož ostatky získal Karel IV. 
pro Svatovítskou katedrálu jen o několik let dříve. Jeho matkou byla Alžběta Pomořanská. Už pár dní po 
narození domlouval šťastný otec vhodný sňatek. Ve středověku byly v otázce sňatku důležitější dynastické 
zájmy než osobní city. Na vlastní kůži to poznal Karel IV. i jeho syn Zikmund Lucemburský. Bystrý a in-
teligentní hoch s jazykovým nadáním ovládal kromě češtiny, němčiny, latiny, francouzštiny a italštiny také 
maďarštinu a polštinu. Karel zemřel, když bylo malému Zikmundovi deset let. Těsně před smrtí mu ale zajistil 
titul markraběte braniborského, což obnášelo i kurfiřtský hlas, tolik důležitý při volbě římského krále.
 Záhy byl poslán na uherský dvůr, prostředí Uher na něj silně zapůsobilo. V devatenácti letech se díky dyna-
stickému sňatku s Marií Uherskou stal uherským králem. Nejednalo se o příliš vydařené manželství. Po smrti 
manželky roku 1395 zůstal tedy Zikmund dlouho svobodný. 

 Mocný panovník musel uzavřít nový politický sňatek a hlavně zplodit syna. Po dlouhém vyčkávání  
a několika nezdařených vyjednáváních padla jeho volba na Barboru Cellskou, dceru jednoho z jeho věrných 
uherských spojenců, hraběte Heřmana Cellského. 
 Po celou dobu vlády na uherském trůně Zikmund odrážel osmanské nájezdy a zažil nejednu porážku. Roz-
pínavou říši, ale alespoň načas zastavil. Poslední vzbouřence zlikvidoval až v roce 1404. Nakonec na uherském 
trůně vydržel celé půlstoletí. Vztahy s bratrem Václavem měl Zikmund komplikované. V roce 1404 se ale oba 
bratři usmířili. 

Zikmund Lucemburský a Marie Uherská
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 S Václavovým souhlasem byl Zikmund 21. července 1411 zvolen hlasy pěti kurfiřtů římským králem. Na 
popud Zikmunda jeden z papežů, Jan XXIII., svolal v roce 1414 církevní koncil do jihoněmeckého města 
Kostnice. Ten měl vyřešit mocenské spory v církvi. A to se po dalekosáhlých jednáních podařilo. Hlavní zás-
luhu na tom měl právě Zikmund. Pro český národ klíčová událost odsouzení Mistra Jana, znamenala pro koncil 
spíše okrajovou záležitost. 
 Smrt Mistra Jana kladli husité i dějepisci 19. století neprávem za vinu především Zikmundovi. Husův pro-
ces byl ale zahájený již několik let před koncilem a spadal jednoznačně pod církevní právo, pravomoci císaře 
byly výhradně světské. Zikmund vyslal ještě den před popravou za neústupným knězem poselstvo. Neúspěšně. 
Po smrti Václava IV. se Zikmund snažil prosadit jako nový český panovník. Přestože byl roku 1420 právoplatně 
korunován ve Svatovítské katedrále, českým králem byl uznán teprve šestnáct let poté. Nepomohlo mu  
ani několik antihusitských křížových výprav. To už se však blížil konec Zikmundova života. Brzy po popravě 
Jana Roháče z Dubé opustil Prahu a vyjel bránit Uhry před Turky. Počátkem prosince dorazil do Znojma, kde 
na něj čekala smrt. Vsedě na trůně ještě vyslechl bohoslužbu a ve večerních hodinách 9. prosince 1437 na-
posledy vydechl na znojemském hradě. 
 Dle svého přání byl pohřben v katedrále ve Velkém Varadíně (dnes rumunská Oradea) vedle první manželky
a oblíbeného světce sv. Ladislava. Po dobytí města tureckými vojsky byl chrám zničen a v jeho místech vznikla 
pevnost. V roce 1755 narazili kopáči studny na hrob. Spočíval v něm muž s korunou na hlavě, říšským jablkem 
v ruce a Dračím řádem na prsou. Byl to Zikmund Lucemburský, braniborský markrabě, uherský král, římský 
král, slezský vévoda a lužický markrabě, moravský markrabě, český král, lombardský král a římský císař, 
řazený dnešními historiky k nejvýznamnějším panovníkům pozdního středověku. 
 Osobnost Zikmunda Lucemburského nelze posuzovat jen optikou českých událostí a jeho podílu na nich. 
Zikmund byl panovníkem, jehož politické usilování mělo celoevropskou dimenzi. Podařilo se mu uhájit uher-
ský trůn. Získal hodnost římského krále ztracenou pro lucemburskou dynastii sesazením Václava IV. Byl ko-
runován jako římský král a císař. Imponující jsou jeho cesty, např. v letech 1396-1397, se Zikmund dostal přes 
Nikopol do Konstantinopole a zpět do Uher se vrátil přes Dalmácii. V letech 1415-1416 podniknul dlouhou 
cestu do Savojska, Francie a Anglie. Během svého života se Zikmund osobně setkal s řadou evropských 
panovníků. S mnoha dalšími jednal prostřednictvím poselstev. Podporoval velké reformní koncily v Kostnici 
a v Basileji a sehrál nemalou úlohu při snaze o odstranění papežského schismatu. Pokoušel se o urovnání 
vleklého konfliktu mezi Anglií a Francií. Jako první vytvořil z uherského a českého království podunajské 
soustátí, které zřejmě mělo být hrází proti dravé osmanské expanzi. Jako svého nástupce v českém a uherském 
království a v Říši prosazoval v Rakousku vládnoucího Albrechta Habsburského. Usiloval tak o sjednocení 
velké části evropského kontinentu pod jedním vladařem.
 Zikmund nezanechal mužského potomka, po jeho smrti tedy vymřela linie Lucemburků. Svou jedinou dce-
ru Alžbětu provdal za Albrechta Habsburského. Z tohoto manželství se narodil syn Ladislav, zvaný Pohrobek. 
Posledním známým potomkem lucemburského rodu byl nemanželský syn Prokopa Lucemburského, bene-
diktinský mnich v Monte Casinu, Jiří Lucemburský. Vzhledem ke svému nelegitimnímu původu nemohl 
uplatňovat dědická práva na majetky svých předků.

Slovo autora sbírky.

Proč Zikmund? Protože tento panovník ze slavného rodu je vnímán námi Čechy rozporuplně až negativně a mě vždy 
zajímalo proč. Začalo to knížkami, beletrií, historií a tak to nemohlo skončit ani u mincí. V jeho mincích nám ožívají 
staré příběhy od Balkánu až po Severní moře. Snad i vás, vážení sběratelé, také zaujmou a přesvědčí alespoň trochu,  
že Zikmund byl více než schopný následovník svého otce.

Michal Švambera
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 Uhersko či Uhry (maďarsky Magyarország, německy Ungarn, latinsky Hungaria), oficiálním názvem Uherské 
království byl historický mnohonárodnostní státní útvar s maďarskou hegemonií, rozkládající se od 10. století do roku 
1918 na pomezí střední a jihovýchodní Evropy.
 Uherský dukát představuje zvláštní případ mezi reliéfními ražbami. Až do roku 1553 si zachoval původní celkovou 
hmotnost (včetně složek z jiných drahých kovů) 3,55 g s čistotou 23 ¾ karátů, a také čistou hmotnost (hmota drahého 
kovu obsažená ve slitině) 3,51 g.To bylo možné díky vlastním bohatým ložiskům zlata v Karpatech.Vzhledem ke své 
stabilní hodnotě by se uherský dukát měl přes svůj název chápat spíše jako dukát – a často se o něm tak mluví.
Od roku 1387 do roku 1437 byl uherským králem Zikmund Lucemburský. Dukáty ražené za jeho vlády mají na
lícní straně mince (aversu): 

 Základní opis „+SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE“ mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed vnějšího kruhu 
čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva (do roku 1398), poté ho nahradil český 
lev a na rubové straně mince (reversu):

 Základní opis „ . S . LADISL – AUS . REX“ mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře a dole přerušeny 
částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice 
a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky 
mincovny a mincmistra. Mezi jeho nohami je královská číslice (pouze u některých ražeb).

UHERSKÉ DUKÁTY A JEJICH ROZLIŠENÍ

PODLE L. HUZSÁRA (Huzs.): 
 Č.572 – R.1387 – 1401; čtvrcený rodový znak (vodorovné pruhy a brandenburský orel)
 Č.573 – R.1402 – 1437; čtvrcený rodový znak (vodorovné pruhy a český lev)
 Č.574 – R.1402 – 1425; čtvrcený rodový znak (vodorovné pruhy a český lev) a mezi nohami královské číslo  5, 6, 7  
 nebo 13 (pouze u 7 typů)
 Huzs. sice uvádí mincovní značky, ale bez určení mincovny a mincmistra, opisům na aversu a reversu se blíže   
 nevěnuje. Uvádí pouze nejčastější opis „+SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE“ na aversu a „ . S . LADISL –  
 AUS . REX“ na reversu

PODLE A. POHLA (Pohl.):
 D1-xx, kde 1 odpovídá Huzs.572 a xx = číselně označen typ se značkou mincovny a mincmistra
 D2-xx, kde 1 odpovídá Huzs.573 a xx = číselně označen typ se značkou mincovny a mincmistra
 D3-xx, kde 1 odpovídá Huzs.574 a xx = číselně označen typ se značkou mincovny a mincmistra
 Pohl již uvádí mincovní značky s určením mincovny a mincmistra, opisům na aversu a reversu se také blíže   
 nevěnuje. 
 Uvádí pouze nejčastější opis „+SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE“ na aversu a „ . S . LADISL – AUS .   
 REX“ na reversu, tj. stejně jako Huzs.

PODLE A. LENGYELA (AL):
 Zavádí zcela nové číslování – Zikmundovi jsou vyhrazeny základní čísla:
 17 (odpovídá Huzs. 572; celkem 18 ks)
 18 (odpovídá Huzs. 573; celkem 63 ks)
 19 (odpovídá Huzs. 574; celkem   7 ks)
 Jednotlivé typy označuje potom pořadovým číslem, např. 18/10. Jako první se věnuje i rozdílům v opisech na aversu  
 nebo reversu, vyobrazení či typům písma na mincovních značkách. Pro tyto variantní typy volí pořadově velká   
 písmena, např. 18/10A.

V nabízené sbírce (určeno podle AL) je 73 zlatých uherských dukátů včetně 28 dukátů, jejichž varianty Andras Lengyel  
v Gold Booku neuvádí.

Uherské dukáty Zikmunda Lucemburského
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
2. Dukát b.l. (1392 - 1396), Buda, Lengyel.17/2, Pohl.D 1-2 (3,49 g)  -1/1- 14000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
1. Dukát b.l. (1383 - 1391), Buda, Lengyel.17/1, Pohl.D 1-8 (3,47 g)  2/2 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou dlouhou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
praporec vpravo, mincmistři Jakcs András, Gyorgy, István 

ex WAG, aukce č. 48, Dortmund 1. - 3. 9. 2008, pol. 3367

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva 

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
fb vlevo, Francisco Bernardi

ex F. R. Künker, aukce č. 149-153, Osnabrück 9. - 14. 3. 2009, pol. 4457

1

2
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
4. Dukát b.l. (1392 - 1396), Buda, Lengyel.17/3, Pohl.D 1-3 (3,51 g)  1/1 14000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
3. Dukát b.l. (1392 - 1396), Buda, Lengyel.17/3, Pohl.D 1-3 (3,51 g)  -1/1- 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
fb vpravo, Francisco Bernardi 

ex AUREA Numismatika, aukce č. 18, Praha 19. 5. 2007, pol. 9

Avers: opis +SIGSMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahořea 
dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
fb vpravo, Francisco Bernardi

ex. Teutoburger, aukce č. 64; Borgholzhausen, 25.2.2012, pol. 1818

Opis +SIGSMVNDI . D . G . R . VNGARIE na aversu je unikátní . Tento opis András Lengyel  
v Gold Booku neuvádí u žádné publikované mince

3

4
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
6. Dukát b.l. (1393 - 1395), Buda, rubní opis rozdělen LADISLA - VS, na konci opisu
 pět teček,, Lengyel.17/4A, Pohl.D 1-10 (3,55 g)  1/1 14000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
5. Dukát b.l. (1393 - 1395), Buda, Lengyel.17/4, Pohl.D 1-10 (3,51 g)  -1/1- 14000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo 
hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice s knoflíky a otevřeného roucha drží v pravé ruce 
vzpřímenou krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky min-
covny a mincmistra – I-V, Jacobus Ventur

ex Auktionhaus H. D. Rauch, Summer auktion, Vídeň, 15.9.-16.9.2008, pol. 3154

Varianta, kdy bojová sekyra prochází svatozáří je unikátní. Tuto variantu András Lengyel v Gold 
Booku uvádí pouze u typu 17/11.

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis S . LADISL – AUS . REX a 5 teček do X mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy 
jsou nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří 
okolo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice s knoflíky a otevřeného roucha drží v pravé 
ruce vzpřímenou krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky 
mincovny a mincmistra – I-V, Jacobus Ventur 

ex Pannonia Terra, aukce č. 28, Budapešť ,29.5.2010  pol. 187

5
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8

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
8. Dukát b.l. (1399), Buda, Lengyel.17/6, Pohl.D 1-12 (3,54 g)  1/1 12000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
7. Dukát b.l. (1393 - 1395), Buda, Lengyel.17/5, Pohl.D 1-11 (3,53 g)  1/1 14000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva
Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo 
hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice s knoflíky a otevřeného roucha drží v pravé ruce 
vzpřímenou krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky min-
covny a mincmistra – V-I, Jacobus Ventur

ex Auktions H.D.Rauch, aukce č. 83, Vídeň, 14. – 15.11.2008, pol. 1510

Variantu suknice s knoflíky András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva
Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
M-A, Markus von Nürnberg

ex Auktionhaus H. D. Rauch, Summer auktion, Vídeň, 15.9.-16.9.2008, pol. 3155

7
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9

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
10. Dukát b.l. (1387 - 1401), Nagybánya, Lengyel.17/9, Pohl.D 1-4 (3,56 g)  -1/1- 14000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
9. Dukát b.l. (1387 - 1391), Kremnica, Lengyel.17/7, Pohl.D 1-1 (3,45 g)  -1/1- 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
G vpravo, Jakcs Gyorgy 

ex Auktionhaus H. D. Rauch, Aukce č. 83, Vídeň, 14. – 15.11.2008, pol. 1501

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou dlouhou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
6-ti cípá hvězda - 6-ti cípá hvězda, městská značka 

ex Auktionhaus H. D. Rauch, Aukce č. 83, Vídeň, 14. – 15.11.2008, pol. 1504

9
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10

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
12. Dukát b.l. (1387 - 1389), Košice, opis na Rv. končí LAVS . RE, Lengyel.17/11A, Pohl.D 1-6
 (3,55 g)  1/1 12000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
11. Dukát b.l. (1387 - 1389), Košice, Lengyel.17/11, Pohl.D 1-6 (3,52 g)  -1/1- 10000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo 
hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice s knoflíky a otevřeného roucha drží v pravé ruce 
vzpřímenou krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky min-
covny a mincmistra – lilie-lilie, Jacobus u. Christianus

ex Auktionhaus H. D. Rauch, Aukce č. 83, Vídeň, 14. – 15.11.2008, pol. 1507

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis S . LADISL – AUS . RE mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo 
hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice s knoflíky a otevřeného roucha drží v pravé ruce 
vzpřímenou krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky min-
covny a mincmistra – lilie-lilie, Jacobus u. Christianus

ex Auktionhaus H. D. Rauch, Aukce č. 82, Vídeň, 23.4. - 25.4.2008, pol. 2125

11
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11

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
14. Dukát b.l. (1387 - 1389), Košice, rubní opis rozdělen LADISLA - VS, na konci opisu
 pět teček,, Lengyel.17/11, Pohl.D 1-6, (3,54 g)  2/2 15000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
13. Dukát b.l. (1387 - 1389), Košice, válečná sekera zasahuje do svatozáře, Lengyel.17/11B,
 Pohl.D 1-6, (3,54 g)  -1/1- 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo 
hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice s knoflíky a otevřeného roucha drží v pravé ruce 
vzpřímenou krátkou bojovou sekeru protínající svatozář a v levé říšské jablko.  Po stranách sva-
tého jsou značky mincovny a mincmistra – lilie-lilie, Jacobus u. Christianus

ex Macho a Chlapovič, Aukce č. 11, Praha, 14. – 15.11.2016, pol. 43

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis S . LADISLA – VS . REX a 5 teček do X mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy 
jsou nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří 
okolo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice s knoflíky a otevřeného roucha drží v pravé 
ruce vzpřímenou krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky 
mincovny a mincmistra – lilie-lilie, Jacobus u. Christianus

ex Nudelman, Aukce č. 9, Budapešť , 11.6.2011, pol. 158

Opis S . LADISLA – VS . REX a 5 teček do X na reversu je unikátní . Tento opis András Lengyel 
v Gold Booku uvádí pouze u varianty 17/4A

13
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12

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
16. Dukát b.l. (cca 1411), Buda, Lengyel.18/3, Pohl.D 2-8 (3,53 g), krásná hluboká ražba  0/0 17000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
15. Dukát b.l. (1387 - 1389), Košice, Lengyel.17/12, Pohl.D 1-7 (3,47 g) RR! 1/1 100000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva

Revers: opis S . LADISL – AUS . RE mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo 
hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice s knoflíky a otevřeného roucha drží v pravé ruce 
vzpřímenou dlouhou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky min-
covny a mincmistra – lilie vpravo, Jacobus u. Christianus

ex ArtCoins Roma, Aukce č. 9, Řím, 29.-30.4.2014, pol. 1596

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
ATK vpravo, Ulrich Kamerer

ex AUREA Numismatika, Aukce č. 22, Praha, 6.12.2008, pol. 17

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE bez tečky András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

15
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13

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
18. Dukát b.l. (cca 1411), Buda, Lengyel.18/5, Pohl.D 2-11 (3,53 g)  2/2 12000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
17. Dukát b.l. (cca 1411), Buda, Lengyel.18/4, Pohl.D 2-9 (3,55 g)  -1/1- 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
O-ATK, Ulrich Kamerer

ex Gorny&Mosch, Aukce č. 177, Mnichov, 11.3.2009, pol. 4837

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX . mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
V-ATK, Ulrich Kamerer

ex Pannonia Terra, Aukce č. 27, Budapešť , 5.12.2009, pol. 105

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE s tečkou a s opisem na aversu …… REX s tečkou 
András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

17
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14

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
20. Dukát b.l. (1424), Buda, Lengyel.18/7, Pohl.D 2-37 (3,51 g)  1/1 18000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
19. Dukát b.l. (1411 - 1419), Buda, Lengyel.18/6, Pohl.D 2-10 (3,55 g), krásná hluboká ražba  1/1 20000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
M-O, Mikes Jemnisti (Mikeš Divůček z Jemniště)

ex WAG, Aukce č. 49-50, Dortmund,  9.-11.2.2009, pol. 1335

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE s tečkou András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
b s křížkem - b křížek nad, Onofria Bardi 

ex Pannonia Terra, Aukce č. 27, Budapešť, 5.12.2009, pol. 111
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15

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
22. Dukát b.l. (1405 - 1437), Kremnica, Lengyel.18/9, Pohl.D 2-26 (3,54 g)  -1/1- 15000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
21. Dukát b.l. (1405), Kremnica, Lengyel.18/8, Pohl.D 2-7 (3,55 g) R! 1/1 40000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
A s křížkem doprava – srdce s křížkem, mincmistři Jakab Báthi a András Holalbrecht

ex Pannonia, Aukce č. 34, Budapešť , 2.6.2012, pol. 100

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-K, nezmáný mincmistr

ex Kuenker, Aukce č. 14-15, Osnabrück, 9.-14.3.2009, pol. 4460

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE bez tečky András Lengyel v Gold Booku neuvádí. 
Podle informace z aukčního katalogu aukčního domu Kuenker tato mince pochází se sbírky min-
covny Kremnica
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16

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
24. Dukát b.l. (1404), Kremnica, Lengyel.18/10A, Pohl.D 2-27 (3,55 g) R! 1/1 26000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
23. Dukát b.l. (1405 - 1437), Kremnica, Lengyel.18/9, Pohl.D 2-26 (1,97 g), bronzový odražek  -1/2 8000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX . mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou dlouhou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-D, Peter Druslin

ex AUREA Numismatika, Aukce č. 52, Praha, 7.12.2013, pol. 8

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra 
– K-K

ex Gorny&Mosch, Aukce č 217, Mnichov 17.10.2013, pol. 4080
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
P-K, Pipo Ozorai

ex Pannonia, Aukce č., Budapešť, 21.5.2011, pol. 301

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
26. Dukát b.l. (1415), Kremnica, Lengyel.18/13, Pohl.D 2-33 (3,49 g)  -1/1- 15000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
25. Dukát b.l. (1407 - 1408), Kremnica, Lengyel.18/11, Pohl.D 2-52 (3,55 g)  1/1 16000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-W, Valentin Winche von Szent-Gyorgy

ex Lanz, Aukce č.146, Mnichov, 25.5.2009, pol. 1153

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE bez tečky András Lengyel v Gold Booku neuvádí.
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
28. Dukát b.l. (1420), Kremnica, Lengyel.18/14A, Pohl.D 2-30 (3,54 g)  -1/1- 15000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
27. Dukát b.l. (1420), Kremnica, Lengyel.18/14, Pohl.D 2-30 (3,48 g)  2/2 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-h, Juncher Hannes

ex Busso Peus, Aukce č. 418, Frankfurt , 2.- 4.2016, pol. 1858

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE bez tečky András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-h, Juncher Hannes

ex Kuenker, Aukce č. 174-179, Osnabrueck, 27.9.-1.10.2010, pol. 6355

Podle informace z aukčního katalogu aukčního domu Kuenker tato mince pochází se sbírky  
mincovny Kremnica.

27
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
30. Dukát b.l. (1423), Kremnica, Lengyel.18/16, Pohl.D 2-4 (3,52 g)  -1/1- 26000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
29. Dukát b.l. (1423), Kremnica, Lengyel.18/15, Pohl.D 2-3 (3,57 g)  -1/1- 36000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
vlevo list, Gyorgy Jolsvai

ex Pannonia, Aukce č. 34, Budapešť , 2.6.2012, pol. 98

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis S LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
vpravo list, Gyorgy Jolsvai

ex přímá koupě Nudelman, Budapešť, 30.11.2010; pol. 41202

Variantu s opisem na reversu S LADISL – AUS . REX  a krátkou bojovou sekyrou András Lengyel 
v Gold Booku neuvádí.

29

30



20

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
32. Dukát b.l. (1424 - 1427), Kremnica, Lengyel.18/17, Pohl.D 2-25, dobový padělek,
 jádro z obecného kovu plátované (3,25 g), na hr. zkouška kovu  -2/2- 2000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
31. Dukát b.l. (1424 - 1427), Kremnica, Lengyel.18/17, Pohl.D 2-25 (3,56 g)  1/1 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDID . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra 
–  K- d, David Rosenfeld

ex Heidrun Hoehn, Aukce č .65, Leipzig, 11.-12.9.2009, pol. 1355

Variantu s opisem na aversu +SIGISMVNDID . G . R . VNGARIE András Lengyel v Gold Booku 
neuvádí.

Avers: opis +SIGISMVNDI . D G R . VNGA . RIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra 
– K-d

ex eAukce Aurea č. 27; 6.12.2020 ,Praha, pol. 1
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
34. Dukát b.l. (1428 - 1429), Kremnica, Lengyel.18/19, Pohl.D 2-31 (3,54 g)  -1/1- 15000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
33. Dukát b.l. (1428 - 1429), Kremnica, Lengyel.18/18, Pohl.D 2-53 (3,56 g) R! 1/1 100000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
W-P, mincmistři Valentin Winche von Szent-Gyorgy a Peter Reichel

ex Gerhard Hirsch Nachfolger, Aukce č. 288, Mnichov, 9.2.2013, pol. 4610

András Lengyel v Gold Booku uvádí, že mince se značkami W-P byla dražena pouze jednou 
a to v aukčním domě Gerhard Hirsch Nachfolger. Zde nabízená mince je právě z této aukce. 
Pravděpodobně se jedná o jediný exemplář v soukromé sbírce.

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-R, Peter Reichel

ex Gerhard Hirsch Nachfolger, Aukce č. 260, Mnichov, 13.-.14.2.2009, pol. 4726

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE s tečkou András Lengyel v Gold Booku neuvádí.
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
35. Dukát b.l. (1428 - 1429), značka K- A, Kremnica, Lengyel. - , Pohl. - (3,54 g) R! -1/1- 50000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-R nebo K-A, Peter Reichel

ex UBS, Aukce č. 79, Curych, 12.9.2008, pol. 5999

András Lengyel neuznává značku A jako samostatný typ Pohl D2-36, ale v Gold Booku uvádí, že 
se jedná o R, tedy o typ Pohl D 2-31. Důvodem je, že z opisu na reversu mince známe text „REX“, 
kde je stejné R, takže značka odpovídá typu D2-31. Pro zobrazenou minci v Gold Booku pod 
18/19A výše uvedený závěr platí.

Zde nabízená mince nemá v údajném písmenu R ani oblouček jako je tomu typu 18/19A, ani nejde 
o otevřené R jako u typu 18/19. Ražba této mince je velmi kvalitní a tak i při 400% zvětšení je 
zřetelně viditelné, že písmeno vpravo má horní hranu rovnou jako u písmene A ve slově AVS, jeho 
pravá noha je totožná s pravou nohou písmene A,  a to samé platí i jeho levou nohu. Je možné 
se zabývat myšlenkou, zda to snad není jiná, dosud nepublikovaná  varianta písmene R. Dom-
níváme se však, že se nejedná o variantu písmene R, ale skutečně o písmeno A, ovšem retrográdní. 
Provedli jsme otočení obrázku a písmeno potom již odpovídá písmenu A, samozřejmě, že tu jsou 
drobné rozdíly, ale ty se při ruční ražbě vyskytují vždy. V každém případě se jedná o dosud nepub-
likovanou minci.
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
36. Dukát b.l. (1428 - 1427, 1431), Kremnica, Lengyel.18/20, Pohl.D 2-32 (3,54 g)  1/1 14000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX . mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-f, Johannes Folbrecht

ex WAG, Aukce č. 48, Dortmund, 1.9.-3.9.2008, pol. 3366

Variantu s opisem na reversu …. REX s tečkou András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
37. Dukát b.l. (1431 - 1437), Kremnica, Lengyel.18/21, Pohl.D 2-34 (3,47 g)  1/1 20000,-

Avers: opis +SIGISMVNDID . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K- S s dvojitým křížem, Johannes Siebenlinder

ex AUREA Numismatika, Aukce č. 22, Praha, 6.12.2008, pol. 19
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
39. Dukát b.l. (1437), Kremnica, Lengyel.18/23A, Pohl.D 2-54 (3,48 g), krásná hluboká ražba R! -1/1 100000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
3-L, mincmistři Lenard Noffri a Bardo Noffri

ex Pannonia Terra, Aukce č. 41, Budapešť, 14.11.2015, pol. 246

Variantu s opisem na aversu bez tečky před SIGISMVNDI ….. András Lengyel v Gold Booku 
neuvádí. V Gold Booku je rovněž uvedeno, že není známo, že by tato mince byla nabízena v aukci. 
Zde nabízený exemplář se objevil pouze v nabídce aukčního domu Pannonia Terra Numizmatika  
v roce 2015, tedy až po vydání Gold Booku. Pravděpodobně se jedná o jediný exemplář v souk-
romé sbírce.

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
38. Dukát b.l. (1433), Kremnica, Lengyel.18/22, Pohl.D 2-29 (3,51 g)  1/1 26000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-3, Bardo Noffri

ex Nudelman, Aukce č. 12, Budapešť, 10.6.2012, pol. 121
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All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
40. Dukát b.l. (1436 - 1437), Kremnica, Lengyel.18/24, Pohl.D 2-35 (3,53 g)  1/1 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
K-L, Lenard Noffri

ex Auktionhaus H. D. Rauch, Aukce č. 82, Vídeň, 23.4. - 25.4.2008, pol. 2127

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
41. Dukát b.l. (1402 - 1404), Nagybánya, Lengyel.18/25, Pohl. - (3,51 g)  2/2 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX .  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
5-ti cípá hvězda – 5-ti cípá hvězda, městská značka

ex Hauck&Aufhäuser, Aukce č. 21, Mnichov, 17.-18.3.2009, pol. 1115
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
43. Dukát b.l. (1402 - 1404), Nagybánya, Lengyel.18/26, Pohl.D 2-47 (3,51 g)  -1/1- 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
n – 6-ti cípá hvězda, městská značka

ex Nudelman, Aukce č. 9, Budapešť .9; 11.6.2011, pol. 165

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
42. Dukát b.l. (1402 - 1404), Nagybánya, Lengyel.18/25A, Pohl.D 2-2 (3,54 g)  1/1 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX .  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou dlouhou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
6-ti cípá hvězda – 6-ti cípá hvězda, městská značka

ex Nudelman, Aukce č. 12, Budapešť, 10.6.2012, pol. 116

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE bez tečky András Lengyel v Gold Booku neuvádí.
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
44. Dukát b.l. (1402 - 1404), Nagybánya, Lengyel.18/27, Pohl.D 2-38 (3,49 g), nep. zvlněn  2/2 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – n se čtyřmi tečkami okolo – štít s křížem, neznámý mincmistr

ex Hess Divo, Aukce č. 317, Curych, 18.-19.5.2010, pol. 1508

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE bez tečky András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
45. Dukát b.l. (1411 - 1419), Nagybánya, Lengyel.18/28, Pohl.D 2-39 (3,56 g)  -1/1- 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – M-n, Mikes Jemnisti (Mikeš Divůček z Jemniště)

ex F. R. Künker, aukce 17.6.2008, Osnabrück, pol. 502

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE s tečkou András Lengyel v Gold Booku neuvádí.
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aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
46. Dukát b.l. (1411 - 1419), Nagybánya, Lengyel.18/28, Pohl.D 2-39 (3,61 g)  1/1 20000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým kruhem, kruhy jsou nahoře  
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou dlouhou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
M-n, Mikes Jemnisti (Mikeš Divůček z Jemniště)

ex Pannonia Terra, aukce 5.12.2020, Budapešť, pol. 271

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
47. Dukát b.l. (před rokem 1427), Nagybánya, Lengyel.18/29, Pohl.D 2-41 (3,55 g)  1/1 30000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – (-n, Ulrich Kamerer

ex Nudelman, Aukce č. 12, Budapešť, 10.6.2012, pol. 125

Variantu opisu bez tečky na aversu mezi R VNGARIE a na reversu …. REX bez tečky András 
Lengyel v Gold Booku neuvádí.
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All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
48. Dukát b.l. (před rokem 1427), Nagybánya, Lengyel.18/30, Pohl.D 2-42 (3,55 g)  -1/1 30000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – (-n, Ulrich Kamerer

ex Dorotheum, Aukce – 19.11.2015, Vídeň, pol. 1131

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
49. Dukát b.l. (1417 - 1418), Nagybánya, Lengyel.18/31, Pohl.D 2-43 (3,51 g)  1/1 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – n-S, Istvan Remetei

ex Auktions H. D. Rauch, Aukce č. 83, Vídeň, 14. – 15.11.2008, pol. 1532
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All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
50. Dukát b.l. (1417 - 1419), Nagybánya, Lengyel.18/32, Pohl.D 2-12 (3,47 g), okraj R! -1/1- 50000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny  
a mincmistra – M s h - S, mincmistři Mikes Jemnisti (Mikeš Divůček z Jemniště) a Istvan Remetei

ex F. R. Künker, Aukce 22.3.2018, Osnabrück, pol. 5390

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
51. Dukát b.l. (po roce 1411), Nagybánya, Lengyel.18/33, Pohl.D 2-45 (3,39 g) R! -1/1- 50000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – n-C, neznámý mincmistr

ex Auktions H.D.Rauch, Aukce  Sommerauktion, Vídeň, 17. – 19.9.2009, pol. 3508

András Lengyel v Gold Booku uvádí, že mince se značkami n-C byla dražena pouze jednou a to  
v aukčním domě Auktionshaus H.D.Rauch. Zde nabízená mince je právě z této aukce. 
Pravděpodobně se jedná o jediný exemplář v soukromé sbírce

50

51



31

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
52. Dukát b.l. (po roce 1411), Nagybánya, Lengyel.18/34, Pohl.D 2-46 (3,51 g)  -1/1- 20000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – n-D, neznámý mincmistr

ex Pannonia Terra, Aukce č. 31, Budapešť, 27.11.2010, pol. 201

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
53. Dukát b.l. (1433), Nagybánya, Lengyel.18/36, Pohl.D 2-48 (3,57 g)  -1/1- 70000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – n-W, Nicolaus Wasserpauch

ex Solidus, Aukce č. 8, Mnichov, 23.4.2016, pol. 535
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All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
54. Dukát b.l. (1402 - 1437), Nagybánya, Lengyel.18/37, Pohl.D 2-49 (3,46 g) R! -1/1- 40000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – n-křížek v kroužku, mincmistr neznámý

ex Nudelman, Aukce č. 9, Budapešť, 11.6.2011, pol. 166

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
55. Dukát b.l. (1437), Nagybánya, Lengyel.18/38, Pohl.D 2-50 (3,52 g)  -1/1- 30000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – n-V, Urbanus Polner

ex Pannonia Terra, Aukce č. 31, Budapešť, 27.11.2010, pol. 203
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All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
56. Dukát b.l. (1427 - 1429), Nagyszeben, Lengyel.18/39, Pohl.D 2-20 (3,55 g) R! -1/1- 80000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – h-štít s křížkem, městská značka

ex Nudelman, Aukce č. 12, Budapešť, 10.6.2012 pol. 119

Písmeno „h“ označující mincovnu má pod sebou tečku. András Lengyel v Gold Booku uvádí 
značku bez tečky, ačkoliv v připojeném obrázku v Gold Booku je tečka zřetelná. Značka mincovny 
by se tedy správněji měla prezentovat jako „h s tečkou“. Varianta písmene „h bez tečky“ skutečně 
existuje. Lze ji nalézt na dukátu, který je součástí Košického zlatého pokladu (publikace Marka 
Budaje).

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
57. Dukát b.l. (1427 - 1429), Nagyszeben, Lengyel.18/40, Pohl.D 2-19 (3,51 g)  -1/1 16000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – štít s křížkem vpravo, městská značka

ex F. R. Künker, Aukce 17.6.2008, Osnabrück, pol. 501

Variantu s opisem na aversu …. VNGARIE s tečkou András Lengyel v Gold Booku neuvádí.
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All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
58. Dukát b.l. (1430 - 1432), Nagyszeben, Lengyel.18/41, Pohl.D 2-21 (3,25 g)  -1/1- 30000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis S LADISL – AUS REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou nahoře 
a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy 
oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a mincmistra – 
h-R, Miklos Redwitz

ex přímá koupě; 21.5.2013 / AUREA Numismatika Praha

Opis S LADISL – AUS REX na reversu je unikátní . Tento opis András Lengyel v Gold Booku 
neuvádí u žádné publikované mince

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
59. Dukát b.l. (1430 - 1432), Nagyszeben, Lengyel.18/42, Pohl.D 2-22 (3,46 g)  -1/1- 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE  mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – h-erb, Miklos Redwitz

ex UBS, Aukce č. 38, Curych, 8.-10.9.2009, pol. 3402
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
60. Dukát b.l. (1433 - 1437), Nagyszeben, Lengyel.18/43, Pohl.D 2-23 (3,35 g)  2/2 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – h-L, Miklos Redwitz

ex H. D. Rauch, Aukce č. 84, Vídeň,13.-15.5.2009, pol. 1614

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
61. Dukát b.l., Košice, Lengyel.18/46, Pohl.D 2-14 (3,53 g)  1/1 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE  mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – I-C, nezmáný mincmistr

ex Aurea Numismatika, Aukce č. 22, Praha, 6.12.2008, pol. 18
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
62. Dukát b.l., Košice, válečná sekera s delším držadlem, Lengyel.18/46A, Pohl.D 2-14 (3,55 g) 1/1 30000,-

Avers: opis +SGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX . mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
delší bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra –I-C, nezmáný mincmistr

ex Macho&Chlapovič, Aukce č. 16, Praha, 20.4.2018, pol. 1031

Opis +SGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE na aversu je unikátní . Tento opis András Lengyel  
v Gold Booku neuvádí u žádné publikované mince.

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
63. Dukát b.l., Košice, Lengyel.18/48, Pohl.D 2-16 (3,52 g)  -1/1- 15000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUSREX . mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – C-R, nezmáný mincmistr

ex Auktionhaus H.D.Rauch, Aukce č. 85, Vídeň, 26.-28.11.2009, pol. 2086

Opis . S .  LADISL – AUSREX . na reversu je unikátní . Tento opis András Lengyel v Gold Booku 
neuvádí u žádné publikované mince
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
64. Dukát b.l., Košice, Lengyel.18/49, Pohl.D 2-40 (3,47 g)  -1/1- 15000,-

Avers: opis + . SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra –C)-R, nezmáný mincmistr

ex Gorny&Mosch, Aukce č. 197,  Mnichov, 9.-11.3.2011, pol. 5747

Variantu s opisem na aversu +. SIGISMVNDI ….. András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
65. Dukát b.l., Košice, Lengyel.18/49, Pohl.D 2-40 (3,50 g)  -1/1- 12000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko.  Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – C)-R, nezmáný mincmistr

ex  Auktionhaus H.D.Rauch, Aukce č. 82, Vídeň, 23.4. - 25.4.2008, pol. 2128

Variantu s opisem na aversu  ….. VNGARIE  bez tečky András Lengyel v Gold Booku neuvádí.
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
66. Dukát b.l. (1398 - 1401), mincovna neznámá, Lengyel.18/51, Pohl.D 2-5 (3,49 g)  1/1 18000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra –štít s křížem - pták, mincmistři Istvan Debroi a Mihaly Kapolnai

ex UBS, Aukce č. 79, Curych, 12.9.2008, pol. 5998

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
67. Dukát b.l. (1398 - 1401), mincovna neznámá, Lengyel.18/52, Pohl.D 2-6 (3,43 g)  1/1 50000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – pták - štít s křížem, mincmistři Istvan Debroi a Mihaly Kapolnai 

ex  Auktionhaus H. D. Rauch, Aukce č. 98, Vídeň, 21.-23.9.2015, pol. 1955
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437 
68. Dukát b.l., neznámá mincovna, Lengyel. - , Pohl. - (3,62 g) RR! -1/1- 70000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří 
okolo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží vzpřímenou krátkou 
bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách jsou značky mincovny a mincmistra – I-R, 
ex Nudelman, Aukce č. 14, Budapešť, 27.4.2014, pol. 85

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli brandenburský orel hledící doleva
Revers: opis S . LADISL – AUS . REX mezi perlovým a linkovým i min kruhem. Uprostřed 
stojící sv. Ladislav se svatozáří okolo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného 
roucha drží sekeru a říšské jablko. Po stranách jsou značky mincovny a mincmistra – C-I
ex Pannonia Terra, Aukce č. 53, Budapešť, 5.12.2020, pol. 276

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
69. Dukát b.l., Košice, značka C-I, Lengyel.18/ - , dobový padělek ze zlata (3,34 g) R! 2/2 15000,-

Jediný známý exemplář. Mince byla v nabídce aukčního domu Nudelman Numismatics Budapešť v roce 2014, tedy  
až po vydání Gold Booku. Zde byla označena jako dobové falzum. Značky na minci jsou však známé ze stříbrné mince 
– quartingu (viz Pohl 124-71) datované do let 1430-1437. Roku 1405 král Zikmund prohlásil Pressburg za svobodné 
královské město. 6. března 1430 král Zikmund udělil občanům města Pressburgu (Bratislava, Istropolis) právo ražby 
mincí. Toto právo se však vztahovalo pouze na nově zavedené drobné mince - quarting. Pressburgským mincmistrem byl 
v té době Leonhard Pertel a město použilo jako mincovní značku písmeno I, které odpovídá latinskému názvu Istropolis. 
Písmeno R může označovat termín královské (město) – regiis, regium, regius, regiae. Je tedy možné, že při této příležitosti 
bylo vyraženo pro reprezentační účely nebo jako zkušební záměr i několik málo zlatých mincí.

Jediný známý exemplář. Mince byla v nabídce aukčního domu Pannonia Terra Budapešť v roce 2020, tedy až po vydání 
Gold Booku. Zde byla označena jako dobové falzum, vzhledem k tomu, že na aversu je brandenburský orel a nikoliv český 
lev. Poslední známou mincí s brandenburský orlem pocházející z košické mincovny je mince s mincovním znakem lilie 
vpravo od mincmistrů Jacobuse a Christianuse datovaná podle Pohla do let 1387 až 1389. Další navazující mincí raženou 
v Košicích je právě mince se znakem C – I, ovšem již s českým lvem na aversu. Pohl její ražbu datuje před rok 1410  
a připisuje ji právě mincmistrům Jacobusovi a Christianusovi. Je tedy možné, že se nejedná o padělek, ale chyboražbu 
nebo první mince s touto mincovní značkou byly raženy ještě s brandenburským orlem na aversu. 
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Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – m-O s číslem 13 mezi nohama světce, Mikes Jemnisti (Mikeš Divůček z Jemniště)

ex  F. R. Künker, Aukce č. 260, Osnabrück, 10.3.2015, pol. 1968

András Lengyel v Gold Booku uvádí, že není známo, že by tato mince byla nabízena v aukci. Zde 
nabízený exemplář se objevil pouze v nabídce aukčního domu Künker, Osnabrück v roce 2015, 
tedy až po vydání Gold Booku. Pravděpodobně se jedná o jediný exemplář v soukromé sbírce.  
K této minci aukční dům Künker uvádí poznámku:
Zde předložený kus jsme nechali přezkoumat Dr. Robertem Lehmannen z Institut für Anorganische 
Chemie der Leibniz Universi tät Hannover. Jedná se o exemplář, který byl pravděpodobně delší 
dobu ve slané vodě.

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
70. Dukát b.l. (1411 - 1419), Buda, mezi nohama číslice 13, Lengyel.19/3, Pohl.D 3-5 (3,52 g),
 nep. kraj, zcela nep. hr. RR! 1/1 150000,-

Poprava křesťanských zajatců Turky po bitvě u Nikopole
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Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX . mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – m-K s číslem 7 mezi nohama světce, Mikes Jemnisti (Mikeš Divůček z Jemniště)

ex Chládek, Aukce č. 55, Brno, 29.11.2008, pol. 165

Variantu s opisem na reversu …..  REX .  András Lengyel v Gold Booku neuvádí.

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
71. Dukát b.l. (1411 - 1419), Kremnica, mezi nohama číslice 7, Lengyel.19/4, Pohl.D 3-2 (3,54 g) 1/0 24000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX . mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – m-K s číslem 7 mezi nohama světce, Mikes Jemnisti (Mikeš Divůček z Jemniště)

ex Pannonia Terra, Aukce č. 53, Budapešť, 5.12.2020, pol. 277

Variantu s opisem na reversu …..  REX .  András Lengyel v Gold Booku neuvádí. Mince pochází 
ze sbírky Tibora A. Rácze.

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
72. Dukát b.l. (1411 - 1419), Kremnica, mezi nohama číslice 7, Lengyel.19/4, Pohl.D 3-2 (3,53 g) 1/1 20000,-
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
73. Dukát b.l. (cca 1406), Kremnica, mezi nohama číslice 5, Lengyel.19/5,
 Pohl.D 3-1 (3,55 g) R! -1/1 100000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – K-R s číslem 5 mezi nohama světce, Peter Reichel

ex  Pannonia Terra, Aukce č. 34, Budapešť, 2.6.2012, pol. 102

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
74. Dukát b.l. (1411 - 1419), Nagybánya, mezi nohama číslice 6, Lengyel.19/6,
 Pohl.D 3-6 (3,48 g) R -1/1- 90000,-

Avers: opis +. SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE .  mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – m-n s číslem 6 mezi nohama světce, Mikes Jemnisti (Mikeš Divůček z Jemniště)

ex  Pannonia Terra, Aukce č. 33, Budapešť, 5.11.2011, pol. 248

Variantu s opisem na aversu +. SIGISMVNDI ….. András Lengyel v Gold Booku neuvádí.
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
75. Dukát b.l. (cca 1411), Nagybánya, mezi nohama číslice 7, Lengyel.19/7, Pohl.D 3-7 (3,44 g) -1/1- 30000,-

Avers: opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE . mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli český lev hledící doleva

Revers: opis . S . LADISL – AUS . REX  mezi perlovým a linkovým i min kruhem, kruhy jsou 
nahoře a dole přerušeny částí postavy sv. Ladislava. Uprostřed stojící sv. Ladislav se svatozáří oko-
lo hlavy oblečený do dlouhé přepásané suknice a otevřeného roucha drží v pravé ruce vzpřímenou 
krátkou bojovou sekeru a v levé říšské jablko. Po stranách svatého jsou značky mincovny a minc-
mistra – (-n s číslem 7 mezi nohama světce, Ulrich Kamerer

ex Auktionhaus H.D.Rauch, Aukce č. 84, Vídeň, 13.-15.5.2009, pol. 1615

OSTATNÍ DUKÁTY ZIKMUNDA LUCEMBURSKÉHO

Kromě uherských dukátů razil Zikmund Lucemburský zlaté dukáty i na ostatním tehdejším území 
Svaté říše římské, jejímž byl králem a císařem. Z dnešního geografického pohledu jsou zde zas-
toupeny dukáty z území Německé spolkové republiky a Švýcarska.
Na prvních zlatých mincích o ryzosti 23,5 karátu ražených ve Frankfurtu a Nördlingenu byl  
na lícní straně Johannes Täufer (Křtitel) s beránkem a na mincích ražených v Basileji městská 
patronka Maria s dítětem Ježíšem. Další motivy byly použity později a jinými mincovnami.  
Na rubových stranách (revers) zlatých mincích je císařské jablko v gotické kružbě ze tří, čtyř nebo 
šesti vzájemně propojených kruhů (odtud také název Apfelgulden).
Říšskou ražbu založil král Zikmund, který od roku 1418, prostřednictvím říšského dědičného 
pokladníka Konrada von Weinsberga, udělil královským mincovnám ve Frankfurtu, Nördlingenu, 
Dortmundu (od roku 1419) a Basileji (od roku 1429) právo organizace ražby. Tehdy byl mincmis-
trem Stephan Scherff, občan Kolína nad Rýnem a první zmínka o něm je z roku 1422.
Ačkoliv jenom ve Frankfurtu bylo v roce 1418 raženo čtvrt miliónu kusů, přesto se říšské vládě 
nepodařilo prosadit císařskou zlatou minci. Ražba zlatých mincí byla roztříštěna, protože se rychle 
začali předávat privilegia ražby mincí – samozřejmě za poplatek - např. do Saska či Hamburku.  
V Norimberku se razily zlaté mince mezi lety 1411 až 1419 o ryzosti 22,5 karátu.
Také se postupně měnil design mincí: Johannese Täufera (Křtitele) vystřídal sv. Petr, kterého 
později nahradil Ježíš Kristus. Rovněž počet propojených kruhů se měnil podle toho, kolik území 
patřilo do mincovního spolku.
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 Dortmund - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
76. Goldgulden b.l. (po roce 1419), Fr.854, Berghaus.102a (3,43 g)  -1/1- 30000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* ROA‘NORV‘*REX*, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku říšské jablko 
přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnicích čar 
je bez bodu. 

Revers: opis MONETA – NO‘TREMON‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího perlo-
vého kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce žezlo. Mezi nohami svatého je značka 
– půlměsíc s hvězdou.

ex WAG, Aukce č.49-50; Dortmund, 9.-11.2.2009, pol. 444

Latinsky se Dortmund nazýval Tremonia (viz opis na reversu), 

 Dortmund - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
77. Goldgulden b.l. (1428 - 1433), Fr.854, Berghaus.108c (3,39 g)  2/2 16000,-

Avers: opis +SIGISMV.DV -  RO‘NOR‘REX*, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu postava stojícího krále držící v levé ruce žezlo. Mezi nohami krále je značka – 
růžice.

Revers: opis MONETA* – NOVA*TREMONIENS‘mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku 
říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou,  
na spojnicích čar je bez bodu

ex Gorny&Mosch, Aukce č. 177, Mnichov, 11.3.2009, pol. 4114

Zajímavostí mince je, že na rozdíl od pol. 76 je zde prohozený avers. Opis se jménem panovní-
ka není u propojených kruhů s jablkem. Je to pravděpodobně z důvodů zobrazení postavy krále  
na minci. Obdobně je tomu např. i norimberských goldguldenů.
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 Frankfurt - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
78. Goldgulden b.l. (1418 - 1429), Jacob Proglin, Fr.937, JuF.100 (3,45 g)  -1/1- 10000,-

Avers: opis +SIGISMVD‘* ROMANORVM‘REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku říšské jablko 
přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnicích čar 
je bez bodu. 

Revers: opis MONETA.NO - FRANCFRORD mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce žezlo. Mezi nohami svatého  
je značka – půlměsíc s obličejem doprava

ex F. R. Künker, Aukce č.143-146, Osnabrück, 10.10.2008, pol. 4540

 Frankfurt - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
79. Goldgulden b.l. (1418 - 1429), Jacob Proglin, Fr.937, JuF.103 (3,51 g)  1/1- 10000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘*NORVM*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku říšské jablko 
přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnicích čar 
je bez bodu. 

Revers: opis MONETA‘NO – FRA‘CFORD‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce žezlo. Mezi nohami svatého  
je značka – půlměsíc s obličejem doprava.

ex  Münzen & Medaillen, Aukce č. 7, Stuttgart, 6.-7.4.2009, pol. 789

78

79



46

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Frankfurt - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
80. Goldgulden b.l. (1418 - 1429), Jacob Proglin, Fr.937, JuF.104 (3,46 g)  2/1- 12000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO*NORVM*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze čtyř vzájemně propojených kruhů, na spojnicích nejsou značky 
Vně čtyřlístku říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svis-
lou čarou, na spojnici čar bez bodu. 

Revers: opis MONET*NO - FRACFORD‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího kruhu 
postava Johannese der Täufera držící v levé ruce beránka, pod ním značka kruh. Mezi nohami 
svatého je značka – půlměsíc s obličejem obráceným doprava.

ex LHS Numistmatik, Aukce č. 102, Curych, 29.4.2008, pol. 489

Jakob Broglin (alternativně: Bröglin, Proglin, Pruglin). Od roku 1418 do roku 1423 byl královským 
mincmistrem v císařských mincovnách ve Frankfurtu a Nördlingenu. Jeho partnerem byl  
až do roku 1421 Vois von der Winterbach a poté Peter Gatz z Basileje.

 Frankfurt - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
81. Goldgulden b.l. (1418 - 1429), Jacob Proglin, Fr.937, JuF.104 (3,38 g)  2/2 10000,-

Avers:opis +SIGISMV‘D‘* RO*NORVM*REX, uvnitř vnějšího perlového kruhu gotická 
kružba ze čtyř vzájemně propojených kruhů, na spojnicích nejsou značky Vně čtyřlístku říšské 
jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnici 
čar bez bodu. 

Revers:opis MONET*NO - FRACFORD‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího perlo-
vého kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce beránka, pod ním značka kruh. Mezi 
nohami svatého je značka – půlměsíc s obličejem obráceným doprava.

ex F. R. Künker, Aukce č. 143-146, Osnabrück, 10.10.2008, pol. 4540
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 Frankfurt - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
82. Goldgulden b.l. (1431 - 1433), Konrad von Weinsberg , Fr.937, JuF.107a (3,37 g)  2/1- 10000,-

Avers: opis +SIGISMVD‘: RO*MNORVM:REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze čtyř vzájemně propojených kruhů, na spojnicích je jako značka 
vždy kruh Vně čtyřlístku říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom 
rozdělena svislou čarou, na spojnicích čar je bod. 

Revers: opis MONETA:NO - FRACFORD‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce beránka, bez značky pod ním. Mezi 
nohami svatého je značka – C (Conrad).

ex Busso Peus Nachf., Aukce č. 395, Frankfurt, 7.5.-9.5.2008, pol. 2006

Konrad von Weinsberg byl říšským dědičným pokladníkem ve službách krále (později císaře) 
Zikmunda a krále Albrechta II., Organizoval císařské finance a císařské mincovny. Mincmistrem 
byl pravděpodobně Stephan Scherff, který s Konradem von Weinsbergem spolupracoval od r. 1422

 Frankfurt - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
83. Goldgulden b.l. (1431 - 1433), Konrad von Weinsberg , Fr.937, JuF.108b (3,47 g)  -1/1- 10000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘o RO*NORV‘oIMPATOR, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů, okolo spod-
ní špice je jako značka kruh a bod. Vně trojlístku říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní 
polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnicích čar bez bodu. 

Revers: opis MONETA‘o NO - FRACFORV‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce beránka, bez značky pod ním. 
Mezi nohami svatého je značka – C (Conrad).

ex Busso Peus Nachf., Aukce č. 395, Frankfurt, 7.5.-9.5.2008, pol. 2007
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Kontramarky jsou malé značky dodatečně vyražené do mince. Značka bývala v podobě čísla, obrázku 
nebo znaku. Plnily nejrůznější funkci – prodloužení platnosti mince, změnu velikosti nominálu, nebo 
označovaly kvalitu mince. V tom případě po ověření kvality mince byly kontramarkovány odpovídající 
značkou platnou pro danou oblast. Ve střední Evropě se v mnoha německých městech ve 14. a 15. století 
používaly kontramarky v podobě městských znaků. Kromě měst měli právo razit vlastní mince (a cizí 
kontramarkovat) nejen kurfiřti, knížata a hrabata, ale i církevní hodnostáři. Důvodem kontramarkování 
bylo zjednodušení a ušetření nákladů při zajištění vlastních mincí. Takto stačilo nakoupit groše pražské, 
později míšenské či jiné a opatřit je vlastní kontramarkou. Kontramarka mohla být umístěna jak na aver-
su, tak reversu mince. Nebylo ani neobvyklé, že mince měla i více kontramarek.

KONTRAMARKY
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 Frankfurt - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
84. Goldgulden b.l. (1418 - 1429), Jacob Proglin, s kontramarkou města Hamburku (list kopřivy),
 Fr.937, kontramarka Krusy.H 2,5 (3,43 g)  -1/1- 28000,-

Avers: opis +SIGISMVND‘ ROMANORVMREX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku říšské jablko 
přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnicích čar 
je bez bodu. 

Revers: opis MONETANO‘ – FRACFORD‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího perlo-
vého kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce žezlo. Mezi nohami svatého je značka 
– půlměsíc s obličejem doprava. Uprostřed kontramarka města Hamburg – erb s kopřivovým 
listem.

ex F. R. Künker, Aukce č. 221, Osnabrück, 30.10.2012, pol. 8402 

 Frankfurt - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
85. Goldgulden b.l. (1418 - 1429), Jacob Proglin, s kontramarkou města Lübecku (dvouhlavý
 orel), Fr.937, viz Slg. Dummler 121ff , kontramarka Krusy.L 4,6 (3,46 g)  -1/1- 28000,-

Avers: opis +SIGISMVD‘* RO‘*NORVM*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku říšské 
jablko. Vně jablka kontramarka města Lübeck – erb s dvouhlavým orlem.

Revers: opis MONET‘NO‘ – FRACFORD‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího perlo-
vého kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce žezlo. Mezi nohami svatého je značka 
– půlměsíc s obličejem doprava. 

ex Sincona, Aukce č. 6, Curych, 23.5.2012, pol. 740

Po rozšíření mincovního práva na ražbu zlatých mincí začal Lübeck v roce 1341 razit goldgul-
deny majitelem mincovny Tidemannem von Güstrowem, který je ovšem nepoužíval pro plateb-
ní provoz uvnitř města, ale v omezené míře jako obchodní mince. Poslední zlatá mince, dukát,  
byla v Lübecku ražena v roce 1801.
Dvojhlavý (říšský) orel je symbolem bývalého říšského svobodného města Lübeck. 
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 Hamburg - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
86. Goldgulden b.l. (1435 - 1437), Fr.1084, Gaed.255b (3,36 g)  -1/1- 18000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘. RONORV‘.IMPATOR, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů. Vně trojlíst-
ku říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou,  
na spojnicích čar bez bodu. 

Revers: opis *o MONETA‘ NO - HAMBVRG‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu sv. Petr s klíčem v pravé a ruce a s knihou v levé ruce. Mezi nohami světce znak 
– kopřivový list.

ex F. R. Künker, Aukce č.221, Osnabrück, 30.10.2012, pol. 8409

Pochází z Slg. Vogel, Teil 4 – Hamburg dražené v aukčním domě Künker.

 Hamburg - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
87. Goldgulden b.l. (1435 - 1437), Fr.1084, Gaed.255ff (3,40 g)  -1/1- 28000,-

Avers: opis +SIGISMVD‘* RO‘RV‘*IMPATOR mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku říšské jablko 
přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnicích čar 
je bez bodu. 

Revers: : opis *MONE‘*NO‘ – HAMB‘GE‘** mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu sv. Petr s klíčem v pravé a ruce a s knihou v levé ruce. Mezi nohami světce znak 
– ležící štít s kopřivovým listem.

ex F. R. Künker, Aukce č. 221, Osnabrück, 30.10.2012, pol. 8412

Pochází z Slg. Vogel, Teil 4 – Hamburg dražené v aukčním domě Künker. Velmi vzácná varianta 
se štítem s kulatou spodní částí. 
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 Hamburg - město,, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
88. Goldgulden b.l. (1435 - 1437), Fr.1084, Gaed.258 var. (3,37 g)  2/2 15000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘NORIMPATOR‘*, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů. Vně trojlíst-
ku říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou,  
na spojnicích čar bez bodu. U spodní špice vpravo bod.

Revers: opis * MONET‘* NO - HAMBVRG‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu sv. Petr s klíčem v pravé a ruce a s knihou v levé ruce. Mezi nohami světce znak 
– kopřivový list.

ex Meister & Sonntag, Aukce č. 7,  Stuttgart,6.-7.4.2009, pol. 818

Kopřivový list byl původně erbem Schauenburgu a hrabství Holstein, jehož součástí byl v minu-
losti Hamburg. Panství Holstein patřilo do Svaté říše římské. Kopřivový list nalezneme na různých 
erbech, dodnes je např. ve znaku městské části Hamburg-Ottensen.
V roce 1435 udělil císař Zikmund hamburské mincovně právo razit zlaté mince. 

Pražský mistr 1436 - 1437, dříve Antonio Pisanello (1433), připsáno
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 Jülich - Berg, Adolf IX. 1423 - 1437
89. Goldgulden b.l., Mülheim, se jménem a titulem Zikmunda Lucemburského, Fr.1378,
 Noss.128 (3,42 g) R! 2/2 50000,-

Avers: opis +SIGISMVNDVS* ROMANORV‘*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze čtyř vzájemně propojených kruhů. Vně čtyřlístku 
říšské jablko přepůlené obloukem, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnicích 
čar bez bodu. 

Revers: opis oMONETA o NOV‘ – MOELHEMC‘o mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce beránka. Mezi nohami 
svatého je značka – erb Julich-Berg se středovým ravensberským erbem

ex WAG, Aukce č. 57, Dortmund, 11.9.2011, pol. 464

Jülich-Berg byla personální unie vévodství Jülich a Berg a okresu Ravensberg mezi lety 1423  
až 1795. Obě území měla společné vévody s jedním hlasem v radě císařských knížat. Erb  
je čtvrcený: 1. a 4. pole: lev Jülich, 2. a 3. pole: lev Berg, se středovýn štítem: tři červené krokve 
(hrabství Ravensberg). Jülich a Berg byly povýšeny na vévodství v roce 1356, resp. 1380. Hrab-
ství Ravensberg k němu připadlo již v roce 1346. V roce 1423 vymřela hlavní linie Jülich a vládu 
převzal vévoda Adolf z linie Berg, který zemřel v roce 1437 jako Zikmund.
Extrémně vzácná mince.

 Lüneburg - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
90. Goldgulden b.l. (1410 - 1433), Fr.1511 (3,39 g)  2/2 15000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘ RO*NORV‘oIMPATOR, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů. Vně trojlíst-
ku říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou,  
na spojnicích čar bez bodu. 

Revers: opis MONETA‘o NO – LVNEB‘GE‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu postava Johannese der Täufera držící v levé ruce beránka. Mezi nohami svatého  
je značka – erb města Lüneburgu – lev doleva se srdci

ex Meister & Sonntag, Aukce č. 7,Stuttgart,  6.-7.4.2009, pol. 818
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 Nördlingen - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
91. Goldgulden b.l. (1418 - 1423), Fr.1793, Herzfelder.1a (3,51 g)  -1/1- 15000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘*NORVM*REX*, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku 
říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou,  
na spojnicích čar je bod. U každé spojnice kruhu jsou tři body (nebo lilie)

Revers: opis MONET‘NO – NORLINE‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího perlo-
vého kruhu je ještě liniový kruh a v  něm postava Johannese der Täufera držící v levé ruce žezlo. 
Mezi nohami svatého je značka – půlměsíc s obličejem

ex WAG, Aukce č. 49-50, Dortmund, 9.-11.2.2009, pol. 444

Značku půlměsíce s obličejem nalezneme rovněž na goldguldenech z mincovny Frankfurt. Ražbu 
mincí tehdy organizoval Konrad von Weinsberg. Mincmistrem byl pravděpodobně Stephan 
Scherff, který s Konradem von Weinsbergem spolupracoval od r. 1422. 
Ve středověku bylo zvykem, že král zastavil několik svých mincoven menším knížatům. To platí 
také pro mincovnu v císařském městě Nördlingen na severním okraji Švábské Jury. Mezi lety 1418 
a 1423 takovým opatřením přešlo právo ražby na markraběte Bernharda I. z Badenu.

 Nördlingen - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
92. Goldgulden b.l. (1418 - 1423), Fr.1793, Herzfelder.1 (3,44 g)  -1/1- 12000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘*NORVM*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze šesti vzájemně propojených kruhů. Vně šestilístku říšské jablko 
přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spojnicích čar 
bez bodu. U každé spojnice kruhu jsou tři body (nebo lilie)

Revers: opis MONET‘NO‘ – NORDLI‘GN‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu je ještě liniový kruh a v  něm postava Johannese der Täufera držící v levé ruce žezlo. 
Mezi nohami svatého je značka – půlměsíc s obličejem

ex  Stack’s Auktion Gallery, Aukce 10.1.2011, New York, pol. 439
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 Nördlingen - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
93. Goldgulden b.l. (1413 - 1431), Fr.1793, Herzfelder.2b/a (3,33 g)  2/2 18000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘*NORVM*REX*, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze čtyř vzájemně propojených kruhů. Vně čtyřlístku 
říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou,  
na spojnicích čar je bod. Pod jablkem je kroužek. 

Revers: opis MONET‘*NO‘ – NORDLING‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu je ještě liniový kruh a v  něm postava Johannese der Täufera držícího v levé ruce 
beránka. Mezi nohami svatého je značka – půlměsíc s obličejem

ex F. R. Künker, Aukce č.169-173, Osnabrück, 21.-25.6.2010 , pol. 5767

Tento typ goldguldenu s titulem krále Zikmunda a říšským jablkem ve čtyřkruží je vzácnější  
než typ se šestikružím (Herzfelder 1).

 Nürnberg - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
94. Goldgulden b.l. (1414 - 1419), Fr.1798, Slg. Erlanger.52 (3,45 g)  2/2 18000,-

Avers: opis SIGISMVNDVS RO RX (všechna tři S v opisu jsou obrácená), mezi dvěma perlo-
vými kruhy, uvnitř vnějšího kruhu poloportrét korunovaného krále zepředu, držícího v pravé ruce 
přes rameno meč a v levé ruce říšské jablko

Revers: opis +MONETA NOVA NVREMBG, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu říšský orel hledící doleva s uherským erbem na hrudi

ex  Jean Elsen, Aukce 14.6.2008, Brusel, pol. 602

Odlišný opis na reversu oproti položce 95
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 Nürnberg - město, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
95. Goldgulden b.l. (1414 - 1419), Fr.1798, Slg. Erlanger.54 (3,43 g)  2/2 16000,-

Avers: opis SIGISMVNDVS RO RX (všechna tři S v opisu jsou obrácená), mezi dvěma perlo-
vými kruhy, uvnitř vnějšího kruhu poloportrét korunovaného krále zepředu, držícího v pravé ruce 
přes rameno meč a v levé ruce říšské jablko

Revers: opis +MONETA NOVA NVREMBRG, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu říšský orel hledící doleva s uherským erbem na hrudi

ex Hess-Divo AG, Aukce č. 309, Curych, 28.4.2008, pol. 789

Začátek norimberské říšské mincovny je nejistý, předpokládá se, že k němu došlo v 11. století. 
Zlaté mince byly poprvé raženy pouze za císaře Zikmunda,  a to mezi lety 1414 až 1419.  
Jejich současnou vzácnost přisuzuje Erlanger, navzdory velkému počtu kopií, skutečnosti, že mince  
s ryzostí 22,5 karátů „putovaly“ do tavicích nádob.

 Švýcarsko - Basel, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
96. Goldgulden b.l. (1429 - 1433), Fr.3, Winterstein.33 (3,38 g)  -1/1- 10000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D* RO‘NORVMIMPATOR, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř 
vnějšího perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů. Vně trojlíst-
ku říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou,  
na spojnicích čar bez bodu. 

Revers: opis * o MONETA* NO - BASILIEN‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu městská patronka Maria s dítětem Ježíšem se svatozáří okolo hlavy Marie i dítěte. 
Svatozář dítěte zasahuje do mezikruží.

ex UBS, Aukce č. 79, Curych, 12.9.2008, pol. 5216
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Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘*NORVM*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů. Vně trojlístku říšské 
jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena svislou čarou, na spo-
jnicích čar bez bodu. 

Revers: opis o MONETA‘ NO - BASILIEN‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu městská patronka Maria s dítětem Ježíšem se svatozáří okolo hlavy Marie i dítěte. 
Svatozář dítěte nezasahuje do mezikruží.

ex Jean Elsen, Aukce č. 97, Brusel, 13.9.2008, pol. 760

V mincovně v Basileji a též v mincovně ve Frankfurtu působil mincmistr Peter Gatz společně  
s mincmistrem Jakobem Proglinem

 Švýcarsko - Basel, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
97. Goldgulden b.l. (1429 - 1433), Fr.3, Winterstein.6 (3,45 g)  2/2 10000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘NORVM*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů. U každé špice vlevo 
bod. Vně trojlístku říšské jablko přepůlené vodorovnou čarou, horní polovina je potom rozdělena 
svislou čarou, na spojnicích čar bez bodu. 

Revers: opis o MONET‘ NO‘ - BASILIEN‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu městská patronka Maria s dítětem Ježíšem se svatozáří okolo hlavy Marie i dítěte. 
Svatozář dítěte nezasahuje do mezikruží. Vlevo pod rukou Marie bod.

ex F. R. Künker,, Aukce č.143-146, Osnabrueck, 10.10.2008, pol. 4261

 Švýcarsko - Basel, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
98. Goldgulden b.l. (1429 - 1433), Fr.3, Winterstein.7 (3,44 g), nep. hr.  -1/1- 10000,-
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Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘*NORVM*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů. Vně trojlístku říšské 
jablko přepůlené vodorovnou nerovnou čarou, horní část je potom rozdělena svislou čarou,  
na spojnicích čar bez bodu

Revers: opis o MONET‘ NO‘ - BASILIEN‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu městská patronka Maria s dítětem Ježíšem se svatozáří okolo hlavy Marie i dítěte. 
Svatozář dítěte nezasahuje do mezikruží. Vlevo pod rukou Marie bod

ex LHS, Aukce č. 103, Curych, 5.5.2009, pol. 579

 Švýcarsko - Basel, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
99. Goldgulden b.l. (1429 - 1433), Fr.3, Winterstein.18 (3,43 g)  -1/1- 10000,-

Avers: opis +SIGISMV‘D‘* RO‘*NORVM*REX, mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího 
perlového kruhu gotická kružba ze tří vzájemně špicemi propojených kruhů. Vně trojlístku říšské 
jablko rozdělené v horní části polokružnicí s bodem uprostřed jablka, horní část je potom rozdělena 
svislou čarou, na spojnicích čar bez bodu. 

Revers: opis * MONET‘ NO‘ - BASILIEN‘ mezi dvěma perlovými kruhy, uvnitř vnějšího per-
lového kruhu městská patronka Maria s dítětem Ježíšem se svatozáří okolo hlavy Marie i dítěte. 
Svatozář dítěte zasahuje do mezikruží. 

ex Künker,, Aukce č.143-146, Osnabrück, 10.10.2008, pol. 4262

 Švýcarsko - Basel, Zikmund Lucemburský, 1410 - 1437
100. Goldgulden b.l. (1429 - 1433), Fr.3, Winterstein.32 (3,47 g)  2/2 10000,-
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 Vratislav - město, Zikmund Lucemburský, 1419 - 1437
101. Haléř b.l., Lev zleva / Hlava sv. Jana, Kop.8765a, SaM.67  1/1 1200,-

 Vratislav - město, Zikmund Lucemburský, 1419 - 1437
103. Haléř b.l., Lev zleva, značka hvězda / Hlava sv. Jana, Kop.8765h, SaM.70  1/1 1200,-

 Vratislav - město, Zikmund Lucemburský, 1419 - 1437
102. Haléř b.l., Lev zleva, značka kroužek / Hlava sv. Jana, Kop.8765c, SaM.68  1/1 1200,-

Stříbrné mince jsou mince, jejichž obsah stříbra je více než 50 procent hrubé hmotnosti. Pokud je obsah stříbra menší 
než 50 procent, mluví se o billonové minci. Billon byl používán jako drobná mince. Lze ji poznat podle mírně tmavšího 
načervenalého vzhledu ve srovnání se stříbrem. Složkou základní slitiny bývala většinou měď. 

Stříbrné mince vzhledem k svému drobnému nominálu byly v oběhu častěji než zlaté mince a tak se častěji opotřebovávaly. 

Stříbrné mince Zikmunda Lucemburského

Avers: lev otočený doleva, mezi tlapami bez značky. 

Revers: opis W-M-W-M (mezi písmeny není značka); uvnitř liniového kruhu vousatá hlava 
sv.Jana směřující doleva. 
.
ex H. D. Rauch, Aukce Numismata, Vídeň, 15.4.2011, pol. 716

Avers: lev otočený doleva, mezi tlapami kroužek.

Revers: opis W-M-hvězda-W-M-hvězda; uvnitř liniového kruhu vousatá hlava sv.Jana směřující 
doleva. 

.ex H. D. Rauch, Aukce Numismata, Vídeň, 15.4.2011, pol. 715

Avers: lev otočený doleva, mezi tlapami hvězda. 

Revers: opis W-M-hvězda-W-M-hvězda; uvnitř liniového kruhu vousatá hlava sv.Jana směřující 
doleva. 

ex Jean Elsen, Aukce č.106,Brusel, 11.9.2010, pol. 454
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 Dortmund, Zikmund Lucemburský, 1419 - 1437
104. Weisspfennig b.l., Bergh.103, Meyer.39 (2,03 g) RR! 1/1 16000,-

Avers: opis + SIGISMVNDVS * ROMANORV‘* REX mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu poloportrét císaře držícího v pravé ruce přes rameno meč a v levé ruce říšské jablko

Revers: : kříž přes celou minci; tři perlové kruhy. Vnější opis  *BNI‘DIC* - *T‘O‘VEN* - 
*ITI‘NO* - *IE‘ DNI‘*  a vnitřní opis *MON* - *ETA* - *TRE* - *MON‘ 

ex Busso Peus Nachf, Aukce č. 396-397, Frankfurt, 5.-7.11.2008, pol. 2994

Weißpfennig (lat. Denarius albus), také zkráceně nazývaný Albus nebo rýnský groš, je stříbrná 
mince pozdního středověku, která se v oblasti Dolního Rýna používala od druhé poloviny 14. 
století. Čtyři rýnští kurfiřti, kteří se spojili v roce 1385/86 a vytvořili Rýnský mincovní spolek, 
nechali Weißpfennig razit jako obyčejnou stříbrnou minci vedle zlatého rýnského goldgul-
denu. Zatímco zlatý goldgulden byl používán jako obchodní mince, Weißpfennig byla “mince 
každodenního použití”. „Bílý“ vzhled, který dal minci své jméno, byl způsoben vysokou čistotou 
stříbra. Jedná se o minci, která je v aukcích nabízena zcela výjimečně.

 Lübeck, Zikmund Lucemburský, 1419 - 1437
105. Dreiling b.l. (po roce 1403), Behrens.56, okraj  -1/1- 600,-

Avers: opis …….. CIVITAS: …………. - uprostřed kruhu erb města – dvojhlavý orel; okolo erbu 
nejsou tečky

Revers: opis *MONETA:LVBIEENS; uprostřed kruhu erb města – dvojhlavý orel; okolo erbu 
jsou tečky

ex Tempelhofer, Aukce č. 123, Berlín,5.-6.3.2009, pol. 170

Nejdřive od roku 1356 začal Lübeck razit stříbrný čtyřfenik, Witten, o celkové hmotnosti 1,33 
g.Od roku 1388 a do konce recese v roce 1422 byl Witten nahrazen tří a šestifenikovou mincí. 
Od roku 1433 byly tyto dvě nominální hodnoty doplněny šilinkem, který měl hodnotu 12 feniků.
Dreiling (také Dreyling, Drilling nebor Driling, lat. Ternarius, Danish. Trepenning) bylo označení 
drobné mince o hodnotě tří feniků.Mince typu Dreilingu byly poprvé nalezeny v Lübecku po roce 
1374.Dvouhlavý orel v erbu na minci je „orel říšský“ jako symbol bývalé císařské svobody města 
Lübeck.
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
106. Denár (1390 - 1427), Buda, Husz.575 / 576, Pohl.117-1 var.  -1/1- 10000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
109. Denár (1390 - 1405), značka “n-n”, Nagybánya, Husz.576, Pohl.117-17, nedor.  -1/1- 500,-
110. Denár (1390 - 1405), značka “n-měsíc”, Nagybánya, Husz.576, Pohl.117-18  -1/1- 500,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
107. Denár (1390 - 1427), značka C, Košice, Husz.576, Pohl.117-3  2/2 500,-
108. Denár (1390 - 1427), značka “n”, Nagybánya, Husz.576, Pohl.117-7  2/2 500,-

Avers.: opis *MONET SIGISMVNDI; uprostřed krátký dvouramenný kříž. Mezi rameny kříže 
bez značky. 
Revers: + . REGIS VnGARIE ETC ; uprostřed čtvrcený erb; v 1. a 4. poli pruhy, v 2. a 3. poli 
brandenburský orel hledící doleva. Bez značky mincovny a mincmistra

ex Pannonia Terra, Aukce č. 31, Budapešť, 27.11.2010, pol. 204

Avers mince odpovídá Huzs. 575 a revers mince odpovídá Huzs. 576. Jedná se o unikátní hybridní 
minci.
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
113. Denár (1390 - 1427), značka “m” nad znakem, Husz.576, Pohl.117-32  -1/1- 500,-
114. Denár (1390 - 1427), značka “n” nad znakem, Nagybánya, Husz.576, Pohl.117-33  -1/2 500,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
115. Denár (1390 - 1427), značka “S” nad znakem, Smolník, Husz.576, Pohl.117-36  -1/2 500,-
116. Denár (1390 - 1427), značka “kroužek” nad znakem,, Ofenbánya, Husz.576, Pohl.117-42  2/2 700,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
117. Denár (1390 - 1427), značka “tečka” nad znakem, Husz.576  -1/1- 500,-
118. Denár (1390 - 1427), značka “dvě tečky” nad znakem, Temesvár, Husz.576, pěkná patina  -1/1- 2400,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
111. Denár (1390 - 1427), značka “K” nad znakem, Kremnica, Husz.576, Pohl.117-31, nedor.  -1/1- 500,-
112. Denár (1390 - 1427), značka “m” nad znakem, Husz.576, Pohl.117-32  -1/1- 500,-
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
119. Denár (1390 - 1427), značka “trojlístek” nad znakem, Husz.576  -1/1- 1000,-
120. Denár (1390 - 1427), značka “hvězda” nad znakem, Nagybánya, Husz.576, Pohl.117-45  -1/1- 300,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
121. Denár (1390 - 1427), značka “hvězda” nad znakem, Nagybánya, Husz.576, Pohl.117-45  2/2 500,-
122. Denár (1390 - 1427), značka “lilie” nad znakem, Košice, Husz.576, Pohl.117-47  2/2 500,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
123. Denár (1390 - 1427), Husz.576, dobový měděný padělek  2/2 1800,-
124. Denár (1436), značka B-L, Buda, Husz.578, Pohl.118-2  -1/1- 900,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
125. Denár (1434 - 1836), značka C-L, Košice, Husz.578, Pohl.118-4, dvojráz  -1/1- 900,-
126. Denár (1436), značka K-L, Kremnica, Husz.578, Pohl.118-9, nep. nedor.  1/1 700,-
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 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
129. Denár (1437), značka K-S, Kremnica, Husz.578, Pohl.118-11  -1/1- 900,-
130. Denár (1434), značka n-V, Nagybánya, Husz.578, Pohl.118-16  2/2 900,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
131. Ducat - 1/10 Denár (1427 - 1430), značka “K-f”, Husz.584, Pohl.123  2/2 900,-
132. Quarting (1434), značka “C-V”, Košice, Husz.586, Pohl.124-26  2/2 900,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
133. Quarting (1430 - 1437), značka “h-n”, Hermannstadt, Husz.586, Pohl.124-28  -1/1- 900,-
134. Quarting (1430 - 1437), značka “Q-L”, Pecs, Husz.586  -1/1- 2400,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
127. Denár (1436), značka K-L, Kremnica, Husz.578, Pohl.118-9, billonový postříbřený odražek  2/2 900,-
128. Denár (1427 - 1437), K-P, Kremnica, Husz.578 (K-P neuvádí), Pohl. -  2/2 900,-

134133

132131

130129

128127



64

aurea

All prices in Czech koruna • 100 CZK ≈ 4,00 € ≈ 5,00 US $

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
135. Cu Důlní známka b.l., Stojící lev, opis / Dvojkříž, opis, Husz -, UngerII. - , CNH II. - ,
 Pohl. - (1,52 g) RR! 2/2 9000,-

 Uhersko, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
136. Cu Důlní známka b.l., Stojící lev, opis / Dvojkříž, opis, Husz -, UngerII. - , CNH II. - ,
 Pohl. - (2,05 g) RR! 2/2 9000,-

Avers: : opis +SIGISMVNDI . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed vnějšího 
kruhu je český lev hledící doleva. Mezi tělem lva a jeho ocasem je značka mincmistra - ATK

Revers : opis +mOnETA • D• G • R • VnGARIe • mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu je dvouramenný kříž.  Vpravo mezi rameny kříže je značka mincmistra – bez 
značky

ex Pannonia Terra, Aukce č. 32, Budapešť, 21.5.2011, pol. 303

Avers: : opis +SIGISMVNDI . D . G . R . VNGARIE mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed 
vnějšího kruhu je český lev hledící doleva. Mezi tělem lva a jeho ocasem je značka mincmistra - 
ATK

Revers: opis +mOnETA • D• G • R • VnGARIe • mezi dvěma perlovými kruhy, uprostřed vnějšího 
kruhu je dvouramenný kříž.  Vpravo mezi rameny kříže je značka mincmistra – ATK

ex  Nudelman, Aukce č. 6, Budapešť 30.10.-1.11.2009, pol. 193

Důlní známka patří mezi účelové známky. Středověké účelové známky, zvláště Zikmunda Lucem-
burského jsou velmi vzácné a na aukcích bývají nabízeny zcela výjimečně.
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