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Nálezy stříbrných mincí
u Louňovic pod Blaníkem
Památce Pavla Radoměrského
(1926–2008)
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Silver coins found in Louňovice pod Blaníkem.
In memory of Pavel Radoměrský (1926–2008)
The silver coins of small denominations (93 pieces) mostly from the central European
territory found in Louňovice pod Blaníkem after 1962 (?) could be compared to another
larger hoard found there in 1962 and described by Pavel Radoměrský. Archaeological
context for the coins described here is known partially, but the content of the hoard shows
high degree of comparability with the previous hoard dealing with geographical, chronological and denominational distribution. The latest coins safely dating the hoard are
represented by three-grossi pieces struck under the Polish King Sigismund III in 1607 and
1608. Identical pieces produced in the very same years, plus one struck in 1610, were
identified as the latest issues also in the older hoard. In this study, selected data for individual pieces of both hoards are compared from various statistical points of view.
	hoard; coins of small denominations; 16th century; 17th century; Louňovice pod Blaníkem (Benešov
district) [CZ].
nález; mince drobné; 16. století; 17. století; Louňovice pod Blaníkem (okr. Benešov).

Z úvodního označení tématu je zřejmé, že vykazuje přímou souvislost s již
dříve publikovanou studií Pavla Radoměrského pojednávající o obsahu početného louňovického nálezu (623 exemplářů) převážně drobných stříbrných
mincí pocházejících zejména ze středoevropského prostoru. Jejich původ je
chronologicky vymezen obdobím od počátku 14. století a končí počátkem
století sedmnáctého. Nejmladší mince má spolehlivou dataci z roku 1610. Jako doba ukrytí se s velkou pravděpodobností jeví rok 1611, kdy došlo ke
vpádu vojsk pasovského biskupa do Čech směrem ku Praze a následně k je-

* Jiří RYANT, Česká numismatická společnost (Praha).
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