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Obr.1:  Strieborná tetradrachma z nálezu v Bysterci - Orava, neskorý latén 
 

  Krajina cválajúcich koní - takto by sa dal označiť Liptov a priľahlá Orava, 
ktorá s ním vytvára jeden praveký región na sklonku laténskej doby a doby 
rímskej. Väčšina tu nájdených strieborných a medených mincí z 1. storočia pr. n. 
l., ozajstných prvých peňazí na tomto území, je označená cválajúcim koníkom, 
či už s jazdcom alebo bez neho (obr. 1, 2, 4). Spadajú do obdobia tzv. 
Púchovskej kultúry, ktorá vznikla zmiešaním novopríchodzej keltskej populácie 
s pôvodným obyvateľstvom Liptova. 



 

  
 
Obr. 2:  Strieborná drachma z Liptova, neskorý latén 
 
  Kôň bol v tých časoch prestížne zviera, niečo podobné dnešnému drahému 
autu. Vlastnili ho zväčša poprední bojovníci a majetní ľudia, vladári a kupci, a 
používal sa hlavne na diaľkové cestovanie za účelom vojny alebo obchodu. 
  Okolo koníkov na minciach sa nachádzajú vždy rôzne symboly - guľaté 
hrbolky, ktoré by mohli označovať hviezdne telesá. Pod bruchom koňa sú 
zobrazované posvätné znaky Keltov – triskeles, čiže trojšpirálový kríž, koleso 
voza symbolizujúce počas celého praveku slnko. Na našich minciach môžeme 
vidieť aj znak podobný kolku, falusu, či kozmickému telesu, ako je kométa, 
ktorý niektorí odborníci považujú tiež za symbol slnka. 
  O slnečnom náboženskom kulte počas celého praveku v Liptove vypovedajú 
práve symboly slnka na zdobení nielen mincí, ale aj rôznych šperkov a 
úžitkových predmetov. Ako príklad môžeme uviesť svastiku na krčiažku z 
Velínku, ktorá sa vyskytuje na predmetoch od doby bronzovej, cez halštat až do 
18. storočia (obr. 3 - slnečné symboly). 



 
Obr. 3: Bronzový ornament so solárnym motívom, Liptov, latén   
 
   Podobne bronzové koliesko z ilustrácie nálezov J. Neudecka na Velínkoch pri 
Podturni (obr. 3), ktorého  grafické varianty zdobili štíty a trámy dreveníc po 
celom Slovensku ešte donedávna.  
  V liptovsko-oravskom regióne sa razili a obiehali v období mladšej doby 
železnej aj zlaté mince so symbolmi klasov, zrna a vtákov. Kvôli svojmu tvaru 
ich odborníci nazývajú lopatkovité. Už v predchádzajúcej dobe bronzovej 
a v staršej dobe železnej, halštate, sa používali u nás ako štandardizované 
platidlo hrivny – kusy kovu (bronzu, železa) v tvare, ktorý sa dal ľahko vykuť na 
nejaký nástroj. 
   Bolo to typické ešte pre časy používania mincí v neskorolaténskom a rímskom 
období, 100 pr. n. l. – 200 n. l.  Ako uvádza rímsky historik Tacitus v  r. 96 n. l., 
kmeň Kotínov, žijúci na severe Stredného Slovenska, ťažil a vyrábal železo. 
Jeho dodávkami si vykupoval pokoj od germánskych Markomanov a Kvádov, 
ktorí vtedy obývali dolné Pohronie a Považie až po Dunaj a hranice Rímskej 
ríše. Územie obývané Kotínmi a možno aj inými kmeňmi neznámeho mena, 
používajúcimi keltské jazyky a tvoriacimi kultúru keltského typu, možno teda 
nazvať krajinou cválajúcich koni. Mince razené a používané jej obyvateľstvom 
sa veľmi podobajú minciam, ktoré  vtedy s obľubou razili aj iní Kelti po celej 
Európe až po Veľkú Britániu a Írsko.  
 



 
Obr. 4: Strieborná drachma bežná v liptovsko-oravskom regióne, latén 
 
   Za zmienku stojí aj vysvetlenie obľúbenosti koňa. Keltskí bojovníci, 
pochádzajúci i z nášho územia, tvorili elitné pomocné jazdecké jednotky 
v rímskych légiách, pretože vynikali v jazde a boji na koni. Napr. panónske  
a sarmatské jazdecké oddiely sú zaznamenané v dobových nápisoch na 
pomníkoch na Hadriánovom múre, oddeľujúcom Anglicko a Škótsko. Zásluhou 
týchto žoldnierov sa dostali rímske a iné stredomorské mince na naše územie už 
vo veľmi skorej dobe. 
   Kôň v predstavách Keltov symbolizoval plodnosť a hojnosť zeme – živiteľky. 
Bol zasvätený bohyni koní a jazdcov Epone, Equone, u nás Konislave, čo je 
chotárny názov vyskytujúci sa dodnes na viacerých miestach Liptova. 
   Všetky tieto skutočnosti a hypotézy majú priamy vzťah s komplexom 
opevnení Velínky v podturnianskom chotári. Obdobia, v ktorých  sa mince 
s koníkmi a náboženskými symbolmi používali, teda mladší latén a rímska doba, 
sú dobre zastúpené v archeologických nálezoch práve v tejto lokalite. 
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