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Kolínský denár Karla I. Velikého
nalezený u Kostelního Hlavna
L u b o š

P O L A N S K Ý

F i l i p

K R Á S N Ý

A d a m

K O U T

70, 2015, s. 105–107

Denier struck under Charles I the Great in Cologne
and found near Kostelní Hlavno

The denier struck under Charles I the Great in Cologne and found near Kostelní
Hlavno represents the third find of this sort with coins of this ruler and the fifth case
with the Carolingian coins found in the Bohemian territory. The denier produced
under Charles II the Bald in Aquitania and found at the Šárka hillfort (Prague
1964) was the first Carolingian coin discovered in Bohemia, some 70 deniers of
Louis II the Pious found in Jedomělice (Kladno district 2006) represent the second
case, the third hoard of four Italian deniers from Pavia struck under Charles I the
Great comes from the Hradec hillfort near Hudčice (Příbram district 2007), and
the fourth coin is represented by the denier struck under Charles I the Great in
Amiens and found at the Tismice hillfort (Kolín district 2011). The mentioned finds
of the Carolingian coins in Bohemia significantly enrich our knowledge about monetary circulation of that period, and they represent an important historical source
which can help us to change our view of the earliest Bohemian history.
	denier; find; Charles I the Great (768–814), Cologne [D]; Kostelní Hlavno (Praha-east district) [CZ]; Frankish Empire.
denár; nález; Karel I. Veliký (768–814); Kolín nad Rýnem [D]; Kostelní Hlavno (o. Praha-východ); Francká říše.

Prvotní informace o existenci denáru Karla Velikého s nálezovými okolnostmi byla
získána v roce 2013, následně se ho podařilo vypůjčit k základní dokumentaci.1 Jedná se o vzácnou minci – denár franckého krále a římského císaře Karla I. Velikého
(768–814) vyražený v mincovně v Kolíně nad Rýnem. Mince v soukromém držení
* PhDr. Luboš POLANSKÝ, Národní muzeum (Praha), lubos_polansky@nm.cz; Mgr. Filip KRÁSNÝ, Muzeum Mladoboleslavska (Mladá Boleslav), filip.krasny@muzeum-mb.cz; Mgr. Adam KOUT, Muzeum
Mladoboleslavska (Mladá Boleslav), adam.kout@muzeum-mb.cz. Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního
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1
Autoři děkují majiteli za poskytnutí mince k publikaci a za zprostředkování informací o jejím původu.

105

NL_2015_03-04.indb 105

28.06.16 21:53

