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Přínos keltské numismatiky pro poznání 
doby laténské ve střední Evropě

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
je numismatik a archeolog. Dlouhodobě se zabývá problematikou kelt-
ského mincovnictví ve střední Evropě, řeckým a římským mincovnictvím 
a otázkou nálezů antických mincí v barbariku, ale také vrcholně středově-
kými a raně novověkými mincovními nálezy. Numismatiku významně ovliv-
nily nedávno zveřejněné monografie: „Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století 
před Kristem (LT B2 až LT C) v Čechách“ a „Oppidum Hradiště u Stradonic. Ko-
mentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby“. J. Militký 
od roku 2004 přednáší numismatiku na univerzitách v České republice a od 
roku 2018 také na univerzitě ve Vídni. Je úspěšným řešitelem grantů GAČR, 
autorem terénních výzkumů a organizátorem mezinárodních konferencí. 

Abstrakt:
Přednáška shrne poznání „bójské“ numismatiky ve světle nejnovějších po-
znatků. Území Čech, Moravy, Slezska, jihozápadního Slovenska a Rakous-
ka severně od Dunaje nepředstavuje území s identickým archeologickým 
a především numismatickým vývojem. Je možné definovat lokálně vyme-
zené odlišnosti mincovních systémů v předoppidálním (LT C1–C2) i oppi-
dálním období (LT D), což zásadním způsobem posunuje poznání vnitřních 
struktur společností doby laténské. Zpracovaní fondu mincí, zejména 
z oppida Stradonice, které poskytlo nejobsáhlejší kolekci v celé kelt‑ 
ské Evropě dovolilo vypracování nových typologických systémů pro zlaté 
a stříbrné mince. Právě jejich vznik umožňuje zcela novou kvalitu práce 
s keltským numismatickým materiálem pocházejícím z českého území. 
Součástí přednášky je rovněž prezentace některých vybraných centrálních 
lokalit a depotů horizontu LT D včetně oppida Bratislava. Hlavním cílem 
přednášky je upozornit na mimořádný informační a interpretační potenciál 
numismatického materiálu doby laténské ve střední Evropě.


