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Vzácná varianta pražského groše
Jana Lucemburského
a VI. skupina Castelinovy typologie
J a n

C I H L Á Ř

67, 2012, s. 131–134

A rare variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg and
the sixth typological group by Karel Castelin.
The Prague grossus that is presented here is an unknown variety with the symbol of a trefoil as the dividing mark in all positions of the obverse image. Use of the heraldic lily for
the dividing mark on reverse of this coin can be associated with the sixth group of the
Castelin’s typology. The author adds this new coin as well as two other previously published varieties unknown to Castelin to the sixth group of his typology and updates this
group from three to six varieties.
Prague grossus; new variety; John of Luxembourg (1310–1346).
Pražský groš; varianta nová; Jan Lucemburský (1310–1346).

Typologie středověkých mincí obvykle bývají neuzavřenými kapitolami numismatického bádání. Pravděpodobnost, že se objeví nový typ či varianta, je
poměrně vysoká. Tato tvrzení platí i pro grošové období a pražské groše. Cílem
příspěvku je představení nové varianty pražského groše Jana Lucemburského,
kterou nezaznamenává nejpoužívanější typologicko-chronologické zpracování
grošů tohoto panovníka od K. Castelina1 a ani další práce popisující groše Jana,
včetně rozsáhlejších publikací D. Vorlové2 a J. Háskové,3 tuto variantu neznají.
Druhým cílem je stručná aktualizace VI. skupiny Castelinovy typologie,4 do
které nově popisovaná varianta groše spadá.
Prezentovaný exemplář (obr. 1) se nachází v soukromé sbírce a byl zakoupen před několika lety na zahraničním aukčním serveru, bližší informace
o původu této mince nejsou známy. Nedávno se však podařilo objevit druhý
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