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Dva nálezové statéry
Alexandra III. Makedonského
z území jižní Moravy a z okolí Púchova na Slovensku
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Two staters struck under Alexander III of Macedonia found in south Moravia
and in the Púchov surroundings (Slovakia)
The article is describing two coins of Alexander III of Macedonia found in Moravia and
Slovakia. Both coins represent very important – and actually absent – evidence for import of the Greek staters with the name of Alexander to central Europe. It is impossible to
say when it was exactly, but the mid-3rd century seems to be the most probable. Precisely
at that time (possibly slightly sooner), the initial phase of the Boian coinage is anticipated. And it could be connected with production of copies after the staters struck under
Alexander of the Nike or Athena/ Nike type. Now, it is possible to document the fact, that
the physically present coins have been copied in real.
	stater; Alexander III; import; Moravia; Slovakia.
	statér; Alexander III.; import; Morava; Slovensko.

Problematika importu řeckých mincí do keltského prostředí střední Evropy je
v posledních letech velmi významným tématem.1 V rámci nálezového spektra
antických mincí v českých zemích a z území Slovenska doposud chyběly konkrétní důkazy o importu zlatých řeckých ražeb – především statérů ražených ve
jménu Alexandra III. Makedonského. Absence nálezového výskytu těchto ražeb
byla nápadná zvláště s ohledem na skutečnost, že nejstarší horizont produkce
bójských mincí představují právě napodobeniny Alexandrových statérů. Tento
zásadní chybějící spojovací článek se nyní podařilo doplnit a předmětem tohoto
sdělení je upozornění na existenci již dvou nálezových exemplářů.
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