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Coin hoards preserved in the Kutná Hora (Kuttenberg) museum
The Bohemian Museum of Silver in Kutná Hora (Kuttenberg) has recently eleven 
coin hoards and seventeen single finds in its numismatic collection. Some 20 
years ago, Z. Petráň gave a lecture about them during the numismatic colloquy 
in Pardubice. This article should correct some inaccuracies and adds new 
information about the coin hoards preserved in the Kuttenberg museum.
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   poklad; nález; České muzeum stříbra v Kutné Hoře.

České muzeum stříbra v Kutné Hoře má v současné době ve své numismatické 
sbírce uloženo jedenáct depotů a dalších sedmnáct nálezů jedné nebo několika 
ztrátových mincí. Nálezovým souborům se před 20 lety věnoval Zdeněk Petráň 
na numismatickém semináři v Pardubicích.1 Svým článkem bych rád doplnil 
nové informace o našich nálezech a případně opravil některé nepřesnosti. Jed-
notlivé depoty řadím chronologicky podle (přibližného) data jejich uložení, 
zatímco Z. Petráň je seřadil chronologicky podle data nálezu.

Hromadné nálezy (HN)

HN 1. Hodkov2 (uložen na počátku 12. století)
Jediným denárovým depotem našeho muzea je tzv. Hodkovský nález. Podle 

P. Radoměrského byl hrnec3 s přibližně 1000 kusů denárů knížete Vladisla-
va I. vyorán v dubnu roku 1961 pracovníky JZD Josefem a Václavem Královými 
na poli nedaleko kostela sv. Václava. V srpnu 2007 ale navštívila naše muze-
um paní Stanislava Holíková, která byla u nálezu coby malé děvče a která za 
nálezce označila svého otce Josefa Růžka (1926–1971).4 Do muzejní sbírky se 

*  Bc. Josef KREMLA, České muzeum stříbra (Kutná Hora), kremla@cms-kh.cz.
1 PETRÁŇ, Zdeněk: Nálezové mincovní celky v Okresním muzeu v Kutné Hoře a stav jejich poznání, in: Do-

kumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích, Pardubice 2002, 
s. 69–74.

2 RADOMĚRSKÝ, Pavel: Nález přemyslovských denárů 12. století v Hodkově u Kutné Hory, in: Práce muzea 
v Kutné Hoře 3–4, Kutná Hora 1964.

3 Inventární číslo K2/33.
4 Interní sdělení ČMS podané RNDr. Janou Královou.

Depoty uložené v kutnohorském muzeu
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z nich dostalo 925 denárů.5 Celý depot však obsahoval pouze čtyři typy Vladi-
slavových denárů. V roce 1970 bylo z expozice na Hrádku ukradeno 18 mincí, 
přičemž pachatel si odnesl všechny denáry Radoměrského typu D, který byl 
zastoupen pouhými 14 kusy. Další denár se „ztratil“ v roce 1971 na městském 
oddělení VB, které si jej vypůjčilo k fotodokumentaci. V současné době tak 
nález obsahuje 906 denárů.

HN 2. Kutná Hora – Mišpulky6 (1. polovina 14. století)
Poklad nalezl 5. prosince 1934 dělník J. Hurt při bourání ohradní zdi u pole 

Františka Kotrby v Kutné Hoře v dnešní ulici V Mišpulkách. Hned druhý den 
zajistil správce kutnohorského muzea František Grimm 70 (z nalezených 72) 
pražských grošů Jana Lucemburského.7 Od samého začátku bylo zřejmé, že 
se jedná o groše falešné, ale ražené v královské mincovně ve Vlašském dvoře.

Nález byl v muzeu katalogizován v roce 1965,8 ale to obsahoval již jen 55 
grošů. Nálezem se v 70. letech ve spolupráci s Ing. Ivo Pánkem znovu zabývala 
numismatička muzea Helena Štroblová.9 Jeden z pražských grošů10 byl proto 
předán do Ústavu nerostných surovin Kutná Hora k provedení analýz, při kte-
rých byl zničen. Další dva kusy se ztratily před rokem 1990, dva pak byly ukra-
deny z expozice muzea v Kamenném domě v roce 1992. V současné době tak 
nález čítá už jen 50 grošů. Další dva kusy11 zařazené do systematické evidence 
však dle zjištění Z. Petráně hmotností i razidly odpovídají nálezovým exemplá-
řům. Celý nálezový soubor byl ale v roce 2004 konzervován, takže přišel o svou 
původní přirozenou patinu. (Viz obr. 5b na 3. straně obálky.)

HN 3. Zderadiny12 (okolo roku 1419)
Dne 16. března 1935 nalezl lesní dělník Antonín Malkovský v lese Dubina 

během práce keramickou nádobku s pražskými groši Václava IV. Nález v počtu 
69 kusů byl zkoumán v Národním muzeu. Část nálezu byla uložena v tehdejším 
Muzeu v Uhlířských Janovicích (20 kusů), po pěti, resp. čtyřech kusech získaly 
obecné školy ve Zbizubech a Zderadinách, zbytek (40 kusů) zůstal majiteli lesa 
Správě státních lesů a statků v Kácově. Všechny groše se nakonec podařilo 

5 Inventární čísla M1/1320 až M1/2242 – v roce 1966 zpracovala podle P. Radoměrského PhDr. Alena 
Pospíšilová.

6 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela (red.): Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II, Praha 1956 
(dále jen Nálezy II), č. 2003.

7 GRIMM, František: Nález grošů Jana Lucemburského v Kutné Hoře 1934, Numismatický časopis 11–12, 
1936, s. 98

8 Inv. č. M1/86 až M1/140 – v roce 1965 zpracovala PhDr. Alena Pospíšilová.
9 ŠTROBLOVÁ, Helena: Příspěvek k nálezu falešných pražských grošů Jana Lucemburského z Kutné Hory-Mi-

špulek, Numismatické listy 29, 1974, s. 13–20.
10 Inv. č. M1/129.
11 Inv. č. M1/149 a M1/2758.
12 Nálezy II, č. 2239.
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shromáždit v Muzeu v Uhlířských Janovicích. Obsahoval-li nález původně více 
kusů, jak naznačuje Nohejlová,13 nelze dnes již bezpečně určit.

V roce 1979 převzalo Okresní muzeum Kutná Hora i sbírky z Uhlířských 
Janovic. Poklad ze Zderadin byl tehdy vystaven v muzejní expozici a obsaho-
val pouze 56 grošů, které jsou v muzeu uloženy dodnes.14 Následně Štroblová 
provedla i první podrobné zpracování nálezu.15

HN 4. Červené Janovice16 (po roce 1460)
V červnu roku 1908 byla při bourání gotického kostela sv. Martina v Čer-

vených Janovicích17 nalezena keramická nádobka s velkým množstvím drob-
ných mincí.18 Část nálezu si sice rozebrali dělníci a asi i další místní obyvatelé, 
ale přesto se značná část mincí, včetně nádobky,19 dostala do kutnohorského 
muzea. Bohužel se v muzeu nezachovala původní evidence numismatických 
sbírek, kterou v letech 1880 až 1926 vedl Emanuel Leminger. K dispozici máme 
jen jeho odhad, že nález čítal okolo 1 500 mincí, a rukopisné poznámky ke 
zpracování nálezu. Z nich jsme spočítali, že zachráněná část nálezu čítala asi 
1000 mincí.

 1: MORAVA, Jošt I. Lucemburský (1375–1411), mincovna Brno, haléř se čtyřrázem.
Naleziště: Červené Janovice 1908.

Sbírka: České muzeum stříbra v Kutné Hoře, inv. č. M1/15312. Zvětšeno 2:1.

V současné době nález čítá 777 kusů mincí.20 Porovnáme-li ale původní Le-
mingerův popis s moderní katalogizací, zjistíme, že několik mincí zařazených 
dnes do nálezu do něj zcela určitě nepatří. Naopak v systematické sbírce je 
rozřazeno několik jiných mincí, které by do nálezu naopak patřit mohly.

13 NOHEJLOVÁ, Emanuela: Nález grošů u Kácova, Numismatický časopis 11–12, 1936, s. 111.
14 Inv. č. M1/6644 až M1/6699 – v roce 1981 zpracovala PhDr. Helena Štroblová.
15 ŠTROBLOVÁ, Helena: Nález grošů Václava IV. ze Zderadin na okrese Kutná Hora, Numismatický sborník 18, 

1989, s. 200–208.
16 Nálezy II, č. 2527.
17 Původní gotický kostel byl zbourán a nahrazen větším svatostánkem v novorománském stylu podle 

návrhu Matěje Krcha.
18 LEMINGER, Emanuel: Nález mincí, Památky archeologické a místopisné 23, 1909, s. 596–598.
19 Inv. č. K 1396.
20 Inv. č. M1/4714 až M1/ 5428 – v roce 1970 zpracoval PhDr. Tomáš Velímský; inv. č. M1/5873 až M1/5937 

– v roce 1976 zpracovala PhDr. Helena Štroblová.
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A bez zajímavosti rozhodně není fakt, že v roce 2014 získalo muzeum jako 
odúmrť šest drobných mincí,21 u kterých byl přiložen lístek s autentickým nápi-
sem: „Takových peněz bylo nalezeno velké množství při bourání kostela starého 
za oltářem v Črv. Janovicích“. Domníváme se tak, že se jedná o část z rozebra-
ného nálezu. Jednalo se o brněnský haléř se čtyřrázem markraběte Jošta,22 dva 
vídeňské půlfeniky se čtyřrázem Albrechta V.,23 fenik se čtyřrázem z biskupství 
Augšpurk – patrně za Petra ze Schaumburku,24 a dva blíže neurčitelné půlfeniky 
se čtyřrázem.25

HN 5. Poličany26 (před rokem 1526)
Poklad daroval do muzea v roce 1928 profesor státní reálky Josef Haken.27 

Nález v té době obsahoval 215 kusů bílých jednostranných peněz Vladisla-
va II. Jagellonského a jeho syna Ludvíka I. Podle Štroblové obsahoval soubor 
v roce 1983 již jen 192 mincí, ale ve skutečnosti soubor dodnes obsahuje mincí 
202.28 Jedná se o 28 kusů mincí Vladislava II. a 174 kusů Ludvíka I.

HN 6. Dolní Kralovice29 (počátek 16. století)
O nálezu pokladu pražských a saských grošů a rakouských a bavorských 

feniků z Dolních Kralovic bohužel nevíme nic bližšího. Známe pouze jeho 
složení, resp. složení té části, která se dochovala.30 Nález v současné době čítá 
140 mincí, které muzeum převzalo v roce 1977 z muzea v Uhlířských Janovi-
cích. K původu mincí tak nelze napsat nic určitého.

Návrh Z. Petráně, že byly mince nalezeny při asanaci obce v rámci výstavby 
vodní nádrže Švihov, je sice možný, ale ne moc pravděpodobný. Výstavba pře-
hrady začala v roce 1965 a to by si nález mincí ohlídali odborní pracovníci kutno-
horského muzea, které mělo v této době na poli numismatiky celokrajskou pů-
sobnost. Vzhledem ke stavu evidence sbírek v uhlířskojanovickém muzeu mohl 
být nález učiněn prakticky kdykoliv a jen nikdy nebyl do muzejní sbírky zapsán. 

HN 7. Kutná Hora – Karlov31 (počátek 16. století)
Dne 12. dubna 1989 byl při výstavbě Středního odborného učiliště Teplotech-

ny v Kutné Hoře nalezen depot 25 kusů pražských grošů. Mince byly určeny 

21 V roce 2016 zpracoval Bc. Josef Kremla.
22 Inv. č. M1/15312.
23 Inv. č. M1/15313 a M1/15314.
24 Inv. č. M1/15315.
25 Inv. č. M1/15316 a M1/15317.
26 ŠTROBLOVÁ, Helena: Nové nálezy mincí z Kutné Hory a nejbližšího okolí, Numismatický sborník 16, 1983, 

s. 150–152.
27 Zpráva Archaeologického sboru „Wocela“ v Kutné Hoře v letech 1908–1928, Kutná Hora 1929, s. 51.
28 Inv. č. M1/2256 až M1/2457 – v roce 1966 zpracovala PhDr. Alena Pospíšilová.
29 PETRÁŇ, Z.: Nálezové mincovní celky, s. 73.
30 Inv. č. M1/6700 až M1/6839 – v roce 1982 zpracovala PhDr. Helena Štroblová.
31 Nálezová zpráva č. X2-2/93.
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H. Štroblovou jako pražské groše Václava IV. (1 kus), Jiřího I. z Poděbrad (7 
kusů) a Vladislava II. Jagellonského (17 kusů). Spolu s mincemi byly nalezeny 
i dva malé zlomky nádoby s vrstvičkou měděnky. Dodatečně byly nalezeny 
další 2 blíže neurčené groše a 4 jejich zlomky.32

V letech 1987 až 1990 bylo do Okresního muzea Kutná Hora začleněno 
jako jeho pobočka Městské muzeum Čáslav. A protože numismatička muzea 
sídlila v té době v čáslavské pobočce, byl do ní převezen i celý numismatický 
fond. V roce 1989 a 1990 však došlo k vloupání do muzea a odcizení části nu-
mismatické sbírky. Z prvního vloupání existuje znalecký posudek s oceněním 
ukradeného materiálu, ke druhému vloupání bohužel nemáme žádné dokla-
dy. Výše zmíněný depot byl pravděpodobně odcizen v roce 1990.

HN 8. Kutná Hora – Čáslavská brána33 (po roce 1543)
Dne 28. listopadu 1931 byla v místě bývalé Čáslavské brány v hloubce asi 

2 metrů nalezena nádobka silně oxidovaných mincí. Nález byl sice zajištěn, 
přesto bylo dle nálezové zprávy uložené v muzeu rozebráno 150 až 200 kusů 
mincí. První zpracování nálezu provedli PhDr. Emanuela Nohejlová a inspektor 
Josef Štolba, správce muzea v Kolíně. Podle jejich návodu nález publikoval 
správce kutnohorského muzea František Grimm.34 Zachráněný nález čítal 1 131 
pražských grošů, 45 bílých jednostranných penízků a 8 grošů míšeňských.

V současné době nález obsahuje pouhých 553 kusů evidovaných pod třemi 
skupinami inventárních čísel.35 Jedná se o 539 pražských grošů Ferdinanda I., 
dalších pět zlomků pražských grošů, osm bílých jednostranných penízků Vladi-
slava II. Jagellonského a jeden jeho zlomek. V systematické sbírce je pak rozřa-
zeno několik dalších grošů, které by bylo možné s tímto nálezem spojit. Sou-
částí nálezu byl původně např. jeden pražský groš Ludvíka I. Jagellonského. Ve 
sbírce muzea jeden Ludvíkův groš je,36 ale i jeho ztotožnění s tím z nálezu je 
v současné době problematické. Nález byl totiž v letech 2005 a 2006 konzervo-
ván, čímž ztratil svou původní patinu a tím i pravděpodobnou možnost přiřaze-
ní dalších kusů na základě obdobného stavu dochování.

HN 9. Kácov37 (po roce 1641)
Poklad nalezli 12. dubna 1951 v dopoledních hodinách Božena Keltnerová  

a Václav Šebestian v lese na vrchu Vlachov u kamenného mostu při hloubení 
jámy pro stromek. Celý nález, tedy všech 25 mincí, je dodnes kompletní a jako 

32 Všechny nalezené mince byly evidovány pod přír. č. 272/89.
33 Nálezy II, č. 2891.
34 GRIMM, František: Kutnohorský grošový nález, Numismatický časopis 9, 1933, s. 95–98.
35 Inv. č. M1/466 až M1/976 a M1/1122 až M1/1149 – v roce 1965 zpracovala PhDr. Alena Pospíšilová; 

inv. č. M1/6059 až M1/6067 – v roce 1977 zpracovala PhDr. Helena Štroblová.
36 Inv. č. M1/2767.
37 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela (red.): Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III, Praha 1957 

(dále jen Nálezy III), č. 3425.
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jeden z mála tak neutrpěl muzejní „péčí“ předchozích generací.38 Složení po-
četně malého, ale svou hmotnou hodnotou zajímavého souboru (3 dukáty, 
6 tolarů, 4 čtvrttolary a 12 tříkrejcarů) publikovala PhDr. Emanuela Nohejlová-
-Prátová.39 (Viz obr. 5a na 3. straně obálky.)

V roce 2017 jsem se pokusil zjistit k nálezu bližší informace. Kácovští pamět-
níci však o něm nemají žádnou povědomost, žádné informace o něm nejsou 
ani v obecní kronice, ani v zápisech rady MNV Kácov. A je jen malou perličkou, 
že nález v roce 1951 převzal správce numismatického oddělení našeho muzea 
pan František Hubert, o kterém nemáme kromě této jediné žádné jiné zprávy.

HN 10. Chlum u Staňkovic40 (po roce 1662)
Nález mincí v Chlumu u Smilovic41 podrobně zpracovala E. Nohejlová-Práto-

vá.42 Část depotu by měla být uložena v Národním muzeu (19 kusů), neznámá 
část v muzeu v Uhlířských Janovicích, ale většina nálezu (440 kusů) se měla 
dostat do tehdejšího Okresního muzea Kutná Hora. Jednalo se o pestrou směs 
mincí 16. a 17. století nejen ze všech Habsburských zemí, ale i ze Saska, Polska, 
Benátek, Španělska a Španělského Nizozemí. Ve sbírkách našeho muzea ale 
žádný takovýto nález evidován není, takže je pravděpodobné, že jako mnohé 
jiné byl i tento zcela rozřazen do systematické sbírky. Mince z tohoto depotu 
jsou tak pravděpodobně zachráněny, ale depot samotný je nenávratně ztracen.

HN 11. Všesoky (kolem roku 1740)
Dne 25. května 1969 nalezl M. Kvapil při kopání základů plotu u domku své 

tchyně paní Šibravové větší množství stříbrných mincí. Po podrobném prozkou-
mání výkopu nalezl celkem 733 mincí a několik zeleně glazovaných fajánso-
vých střepů. Celý nález následně převzali pracovníci muzea.43 V současné době 
je v muzeu uloženo 733 mincí,44 fajánsové střepy45 však nebyly při poslední 
revizi dohledány. Stejně tak i u mincí samotných je několik nejasností. Aktuálně 
tři mince chybí, ale jiné tři v nálezu zase přebývají.46 I tento rozsáhlý nález by 
tak potřeboval hloubkovou revizi a řádné zpracování. Podle rukopisu T. Velím-
ského by měl nález obsahovat krejcarové ražby v hodnotě 15, 6, 3 a 1 krejcarů, 
grešlí a haléřů. České ražby jsou zastoupeny 51 mincemi, Morava 17 mincemi, 

38 Inv. č. M1/4689 až M1/4713 – v roce 1970 zpracoval PhDr. Tomáš Velímský.
39 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: Nález v Kácově, Numismatický sborník 1, 1953, s. 118.
40 Nálezy III, č. 3587a.
41 Dnes jsou Chlum i Smilovice osadami obce Staňkovice.
42 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: Nález u Chlumu, Numismatický časopis československý 8, 1932, 

s. 127–130.
43 Podle nálezové zprávy č. S 1/69 vypracované T. Velímským byl depot převzat 7. července v počtu 734 

mincí; podle rkp. článku připravovaného T. Velímským pro Numismatické listy byl depot převzat 7. srp-
na v počtu 733 mincí. 

44 Inv. č. M1/3956 až M1/4688 – v roce 1969 zpracoval PhDr. Tomáš Velímský.
45 Přír. č. 281/69.
46 Bohužel standardním způsobem řešení chybějících položek bylo v 70. a 80. letech minulého století 

přiřazení mincí obdobných, dosud neevidovaných.
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Slezsko a Kladsko 353 mincemi, Rakouské země 84, Uhry a Sedmihrady 49, Ně-
mecké státy 169, Švýcarsko 3, Francie 1, Polsko a Litva 2 a město Riga 1 mincí.47

Nálezy ojedinělých a ztrátových mincí (JM)
Nálezům jednotlivých mincí se již věnovala H. Štroblová.48 Tento stručný sou-

pis tedy pouze doplním o identifikační údaje a drobné korektury:

JM 1. Kutná Hora – Hrádek, inventární číslo M1/6211.

JM 2. Kutná Hora – Havlíčkovo náměstí, inv. č. M1/5580.

JM 3. Kutná Hora – Kollárova ulice čp. 159, inv. č. M1/5482 až M1/5489, 
M1/5503 a M1/6212.

JM 4. Kutná Hora – jezuitská kolej, ve skutečnosti nebyly nalezeny dvě min-
ce, ale tři, inv. č. M1/3369 až M1/3372.

JM 5. Kutná Hora – kaple Nejsvětějšího Srdce Páně u voršilského kláštera, 
inv. č. M1/3724 až M1/3728.

A konečně na závěr svého příspěvku uvedu nově nalezené mince a ty dosud 
v soupisech opomenuté: 

JM 6. Bylany
V roce 1911 daroval Archeologickému sboru Vocel František Těšitel, mlynář 

z Denemarku, denár římského císaře Vespasiana, který nalezl na hradišti Cim-
burk.49 Muzeum má ve své sbírce 11 antických mincí s původem uvedeným 
jako „fond Vocel“. Mezi nimi sice není žádný Vespasian, ale jeden Titus (jako 
césar) z roku 76 (RIC 191b).50 Mince nemá téměř čitelný opis, a proto ztotožnění 
tohoto denáru s nálezovým kusem sice není jisté, ale je velmi pravděpodobné.

JM 7. Skalka u Libenic
Na jaře roku 2003 nalezl pan Jiří Jansa na poli poblíž dvora Skalka minci, 

kterou o čtyři roky později daroval muzeu. Jedná se o denár římského císaře 
Hadriána z let 119–122 (RIC 77).51

47 VELÍMSKÝ, Tomáš: Nález mincí tolarového období ve Všesokách, okres Kutná Hora (rukopis).
48 ŠTROBLOVÁ, H.: Nové nálezy, s. 150–152.
49 Zpráva Archaeologického sboru „Wocela“ v Kutné Hoře 1908–1928, Kutná Hora 1929, s. 11.
50 Inv. č. M1/14299 – původní chybné určení opravil Ing. Luboš Král.
51 Inv. č. M1/14706 – v roce 2007 určil MUDr. Zdeněk Petráň.
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JM 8. Čáslav – Podměstský rybník
V dubnu roku 2010 přinesl do muzea anonymní nálezce minci nalezenou na 

dně vypuštěného rybníka. Jedná se o pravděpodobně billonovou ražbu byzant-
ské aspron trachy z období Komnenovců (12. až 13. století).52

JM 9. Kutná Hora – Hloušecká ulice
V roce 1972 nalezl p. Velímovský v prostoru hradebního parkánu v Hloušec-

ké ulici parvus Václava II.53 Bližší nálezové okolnosti ale nejsou známé.

52 Inv. č. M1/14883 – v roce 2010 určil MUDr. Zdeněk Petráň.
53 Inv. č. M1/8492 – původní chybné určení H. Štroblové opravil v roce 1990 MUDr. Zdeněk Petráň.

 2: BYZANC, období Komnenovců, aspron trachy 12.–13. století.
Naleziště: Čáslav – Podměstský rybník 2010.

Sbírka: České muzeum stříbra v Kutné Hoře, inv. č. M1/14883. Zvětšeno 1,5:1.

 3: ČECHY, Václav II. (1278–1305), mincovna Kutná Hora, parvus. 
Naleziště: Kutná Hora – Hloušecká ulice 1972.

Sbírka: České muzeum stříbra v Kutné Hoře, inv. č. M1/8492. Zvětšeno 2:1.
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JM 10. Kutná Hora – Cuthna Antiqua
V lednu roku 1988 provádělo muzeum záchranný archeologický výzkum 

na staveništi řadových rodinných domů naproti areálu hřbitova U Všech sva-
tých v prostoru původní havířské osady Cuthna Antiqua. Geoložka muzea 
RNDr. Jana Pechočová zde nalezla parvus Jana I. Lucemburského.54

JM 11. Kutná Hora – Karlov
V dubnu 2010 přinesl do muzea anonymní nálezce (pravděpodobně „detek-

torář“) dva pražské groše Václava IV., které nalezl na poli u podniku ČKD.55

JM 12. Pařížov (okr. Chrudim)
Stejný nálezce přinesl zároveň i šest dalších grošů Václava IV., které nalezl 

u přehrady.56 V tomto případě se pravděpodobně jednalo o část z depotu ne-
známého rozsahu.

JM 13. Sion
Archeologický sbor Vocel přijal do svých sbírek tři mince nalezené v rozvali-

nách hradu Sion u Chlístovic. Bližší nálezové okolnosti sice nejsou známy, ale 
pravděpodobně se mince našly během výzkumu prováděného při příležitosti 
500. výročí dobytí hradu, tedy v roce 1937. Jedná se o dva peníze se čtyřrázem 
z husitského období57 a fenik se čtyřrázem Jindřicha IV. Bavorského, mincovna 
Landshut.58

54 Přír. č. 185/90 – mince nebyla dosud inventarizována.
55 Inv. č. M1/14884 a M1/14885 – v roce 2011 určila Mgr. Kateřina Vobořilová.
56 Inv. č. M1/14886 a M1/14891 – v roce 2011 určila Mgr. Kateřina Vobořilová.
57 Inv. č. M1/5429 a M1/5431 – v roce 1975 určila PhDr. Helena Štroblová.
58 Inv. č. M1/5430 – původní chybné určení H. Štroblové opravil v roce 1990 MUDr. Zdeněk Petráň.

 4: Jan I. Lucemburský (1310–1346), mincovna Kutná Hora, parvus.
Naleziště: Kutná Hora – Cuthna Antiqua 1988.

Sbírka: České muzeum stříbra v Kutné Hoře, přír. č. 185/1990. Zvětšeno 2:1.
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JM 14. Pšovka u Mělníka 
Při stavbě vodní turbíny na říčce Pšovka kdesi u Mělníka byl nalezen krejcar 

Ferdinanda II., 1624, mincovna Vratislav.59 
Tato mince se do našeho muzea dostala díky svéráznému projektu středočes-

kého KNV, který chtěl v tehdejším kutnohorském muzeu zřídit krajské numis- 
matické centrum. Do Kutné Hory tak měly být převedeny numismatické sbírky 
ze všech středočeských okresních muzeí. Naštěstí se tento převod uskutečnil 
v roce 1981 pouze u sbírky Okresního muzea v Mělníku. Převeden byl pouze 
sbírkový materiál bez jakýchkoliv doprovodných materiálů, písemných podkla-
dů nebo inventárních karet. Velmi pravděpodobně tak byl do naší systematické 
sbírky rozřazen nejeden mincovní depot, který původně mohl být, ale také 
nemusel, řádně zpracován a evidován v mělnickém muzeu.

JM 15. Kutná Hora – voršilský klášter
V roce 1986 byl při záchranném archeologickém výzkumu v areálu zahrady 

voršilského kláštera nalezen krejcar Leopolda I., 1697, mincovna Opolí.60

JM 16. Kutná Hora – Karlov
Dne 17. ledna 1993 nalezla geoložka muzea RNDr. Jana Pechočová při povr-

chovém sběru na poli polturu Marie Terezie, 1753, mincovna Hall – ražba pro 
Uhry.61

JM 17. Solopysky
V roce 1966 byl na poli u Solopysk nalezen krejcar Marie Terezie, 1760, min-

covna Kremnica.62

59 Inv. č. M1/9649 – původní chybné určení H. Štroblové opravil v roce 1990 MUDr. Zdeněk Petráň.
60 Inv. č. M1/13307 – v roce 1987 určila PhDr. Helena Štroblová.
61 Inv. č. M1/14374 – v roce 1993 určila RNDr. Jana Pechočová.
62 Inv. č. M1/3371 – v roce 1968 určil PhDr. Milan Skřivánek.
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9. května až 30. září 2017 Kutná Hora – Hrádek. 
a) poklad Kácov 1951 (HN 9); b) poklad Kutná Hora – Mišpulky 1934 (HN 2). 

Čísla v závorce odpovídají katalogu.

Vyobrazení k článku Josef KREMLA, Depoty uložené v kutnohorském muzeu, s. 146–155.
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