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Nová nepublikovaná varianta atypického
pražského groše Václava IV.
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A new unpublished variety of an atypical Prague grossus struck
under Wenceslas IV
A new non-described variety of the Prague grossus of the so-called atypical series struck
under Wenceslas IV found below the ruins of the castle in Kostomlaty pod Milešovkou is
presented in the article. Based on the finding context, historical events and comparison
with the written sources and literature, the article tries to classify the coin in the contemporary historical context. Description of this new variety of the grossus and metal analysis are attached.
Prague grossus; atypical series; Wenceslas IV (1378–1419); find; Kostomlaty pod Milešovkou [CZ];
		 the Hussite wars; EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometry) analysis.
pražský groš; atypická řada; Václav IV. (1378–1419); nález; Kostomlaty pod Milešovkou;
		 husitské války; EDS analýza.

Od vydání Hánovy typologie pražských grošů Václava IV. v roce 20031 byla na
sběratelském fóru www.sberatel.com diskutována již celá řada nových, nejčastěji opisových podvariant standardní řady grošů tohoto panovníka. V odborném tisku bylo v nedávné době publikováno i několik málo dalších variant
a dokonce i nových typů grošů atypické řady.2 Rádi bychom tímto příspěvkem
seznámili odbornou veřejnost s nálezem další dosud nepopsané varianty atypického pražského groše Václava IV.
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