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Resumé 
 
Diplomová práce Mince vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy je koncipována jako 
dvojdílná studie, která se v první části zaměřuje na problematiku spojenou s historií, mincovní 
produkcí, ikonografií a ekonomikou sledovaného období. Historické události let 235 n. l. až 
284 n. l. jsou zaznamenány stručně, pojednáno je i o zvláštních státních útvarech, které se 
v rámci říše konstituovaly po roce 260 n. l. V části bezprostředně následující je vylíčen vzrůst 
mincovní produkce, s ním související rozvoj státních mincoven v provinciích. Pojednáno je o  
ikonografii a o charakteristických rysech jednotlivých mincoven. V oddílu věnovanému 
ekonomii je pojednáno o jednotlivých nominálech, o jejich postupném jakostním či váhovém 
zhoršování, o dopadu tohoto zlehčování mincí na nominální soustavu a o reformních krocích, 
které měly uměle upravit vzájemný kurz jednotlivých nominálů. Zároveň je v této části 
vylíčena výše příjmů a výdajů státního rozpočtu s odhadem pro třetí století n. l., učiněným na 
základě navyšování žoldu vojska.  
 
Druhá část práce je tvořena samotným katalogem 558 mincí vojenských císařů uchovávaných 
ve sbírce antických mincí University Karlovy, včetně vyhodnocení provedeným formou 
tabulek a grafů. Katalog je sestaven na základě moderních katalogizačních postupů s využitím 
literatury běžně používané v zahraničních publikacích. Poznámkový aparát katalogu 
zaznamenává většinou drobné rozporuplnosti mezi studovaným materiálem a literaturou, 
pouze u čtyřech mincí bylo přistoupeno k samostatnému a detailnějšímu pojednání z důvodu 
výrazných odlišností. Vybrané zpracované mince jsou produkované na pěti platech. 
 
 
Summary 
 
The thesis Coins of the soldier emperors in the Collection of the Charles University is drawn 
up as a two-peiced study. First part of the study relates to the history, striking of the coinage, 
iconography and economy of the period under consideration. Historical events from 235 to 
284 AD are briefly outlined, mentioned are also the extraordinary state formations, which 
arose after 260 AD. Further is described the grow of the mints in provinces, grow of the mint 
production, iconography and typical features of particular mints. In the passage relates to 
economy are described particular nominals, their gradual debasement, including the impact of 
these steps on the monetary system and the Aurelian´s reform. Outlined are the revenues and 
expenses of the state budget and their estimation for the 3rd century AD based on grow of the 
soldiery salary. 
 
The second part of the thesis is created by the catalogue of 558 coins of the soldier emperors. 
Evaluation of the processed material is carried out in form of charts and graphs. The catalogue 
is composed by virtue of modern processes by use of the literature commonly used in the 
foreign publications. The notes of the catalogue mainly records inconsistency between the 
processed material and literature, only in four cases, where the inconsistencies are 
considerable, had been approached to detailed description. Choosen processed coins are 
depicted on five plates. 
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Úvod 
 
Předkládaná diplomová práce vznikla jako vyústění několikaletého zájmu autora, který byl 

s přispěním pana doc. PhDr. Václava Marka, CSc. doveden k tomuto cíli. Její hlavní část 

představuje katalog 558 ražeb vojenských císařů, který je součástí o hodně větší kolekce 

antických mincí, jež je uložena v Ústavu pro řecká a latinská studia Univerzity Karlovy. Tato 

sbírka, o jejíž historii pojednal doc. PhDr. Václav Marek, CSc. před dvaadvaceti lety v The 

Roman Republican Coins in the Collection of the Charles University, se jeho zásluhou 

dočkala svého vůbec prvního odborného zpracování. Další katalogizační práce na sbírce 

nebyly do předložení této diplomové práce učiněny. S ohledem na rozmanitou skladbu sbírky 

se dá předpokládat, že se úplného zpracování v dohledné době nedočká, ale každý krok, který 

vede k zdokumentování  

zde umístěných mincí je jistě vítaný.  

 

Vlastní diplomová práce je tvořena dvěma základními bloky, informační částí  

a katalogovou částí. Obě tyto části jsou dále členěny na další podskupiny. Informační část, 

která se dělí na část historickou, ikonografickou a ekonomickou, představuje teoretickou část 

práce. Výkladem historie, ikonografie a pojednáním o ekonomickém vývoji třetího století 

našeho letopočtu se snažím čtenáře zevrubně seznámit se základní problematikou doby, která 

bývá v porovnáním s prvními a posledními dvěma stoletími existence císařství přehlížena. 

Téměř na konec informační části jsem umístil dvě mapky, přičemž první, která zobrazuje 

římskou říši ve 2. st. n. l., mi zároveň posloužila k vyznačení mincoven fungujících ve 3. st. n. 

l. Druhá mapka zobrazuje Palmýrskou říši a průběh vojenských operací na Blízkém východě 

v rozmezí let 235 až 273 n. l.  

Za mapkami je na platu tři umístěná tabulka, jež zachycuje mincovní produkci let  

270 n. l. až 285 n. l. Závěr informační části je tvořený seznamem použité literatury, která je 

společná jak pro informační, tak i katalogovou část diplomové práce. 

 

Druhý blok diplomové práce je tvořen katalogem mincí vojenských císařů. Jedná se  

o nejdůležitější část práce, kterou jsem koncipoval tak, aby byla v případě potřeby samostatně 

použitelná. Z tohoto důvodu je navíc oproti informační části opatřena vlastním úvodem, ve 

kterém je pojednáno o skladbě katalogu a je samostatně stránkovaná. Katalog, jak již bylo 

řečeno výše, obsahuje 558 kusů mincí vojenských císařů nacházejících se v Ústavu pro řecká 

a latinská studia Univerzity Karlovy. Jejich výběr pro tuto práci nebyl zcela náhodný, naopak 



byl učiněn s vědomím, že autor předkládané diplomové práce se zajímá především o toto 

období římské numismatiky. Vlastnímu zpracování mincí vojenských císařů předcházela 

několikaletá dokumentační práce na materiálu  uloženém ve sbírce antických mincí University 

Karlovy, která byla prováděna autorem s laskavým svolením doc. PhDr. Václava Marka, CSc. 

Katalog  

je zpracován tak, aby odpovídal současným dokumentačním trendům. Poznámky 

k jednotlivým mincím, které nebylo možné z technického hlediska umístit přímo  

do katalogu, jsou umístěné v části bezprostředně za katalogem následujícím. Na tuto část 

navazuje kapitola, která vychází ze samotné dokumentační práce na katalogu  

a pojednává o mincích vyskytujících se ve sbírce, jež odborná literatura nezaznamenává.  

Výsledky z dokumentace materiálu jsou provedeny statistickým vyhodnocení, které je 

provedeno jak formou tabulky, tak grafu, především pro lepší přehlednost. Na úplný konec 

katalogové části je umístěná obrazová příloha, ve které jsou vyobrazeny v měřítku 1:1 pouze 

některé mince. Jejich výběr byl učiněn na základě dvou kritérií – 1) zachovalost, 2) vzácnost. 

 

Část diplomové práce vznikla za finanční podpory grantu GAUK na rok 2007. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. INFORMAČNÍ ČÁST 
 



Historická část1 
 
Třetí století n. l. představuje jakýsi tavící kotel, do kterého římské císařství vcházelo v podobě 

principátu s císařem v čele senátu a vycházelo z něj ve formě dominátu s císařem, který se 

tituloval jako dominus et deus. Celé toto období, které vlastně ani nezačalo rokem 201 n. l., 

ale již po 31. 12. 192 n. l. a neskončilo roku 300 n. l., nýbrž již na přelomu srpna a září 285 n. 

l.2, vykazuje příznaky hluboké krize římského státu. Ta se projevuje jednak ve 

vnitropolitických situacích, tzn. častou uzurpací moci jednotlivými vojevůdci či správci 

provincií3, jednak vzrůstajícím napětím na hranicích říše, a to jak na východě, tak i na západě, 

ale také úpadkem provincií a obchodu, morovými nákazami, propadem měny, centralizací 

státní správy, prosazováním jednotného státního kultu atd.  

 

Na druhou stranu byla v krizových situacích přijímána rozhodnutí, která pozitivním způsobem 

proměňovala zkostnatělé principální instituce ve funkční celky. Ty byly postupně 

reformovány a v této podobě přecházely do dominátu, kde byl jejich vzhled dotvořen. 

Namístě je možné jmenovat armádu, která ve třetím století prodělala významné změny. Za 

Galliena byli z čelních funkcí v legiích vypuštěni senátoři a byla vytvořena jízdní armáda se 

sídlem v Miláně. Další změny se dotýkaly státní správy  

a nakonec vyústily v Diocletianovu reformu, která zavedla nové správní celky.  

 

Již ve druhém století, ale zejména pak ve století třetím se ukázalo, že správu a obranu říše 

není možné provádět pouze za pomoci jednoho císaře, který bude stát ovládat z jednoho 

centrálního místa. Ukázalo se, že císař musí být člověkem, který je v čele armády přítomen na 

bojišti. Císařský dvůr se proto stal pohyblivým a neustále se podle potřeby přesouval 

z jednoho místa na druhé. Za Valeriana a Galliena došlo k vymezení jednotlivých sfér vlivu, 

které měl každý jeden z císařů spravovat. Těmito kroky byla předznamenána Diocletianova 

                                                 
1 historický přehled je sestaven zejména na základě CAH XII2, Kienast 1996 a jednotlivých dílů  
DNP – viz použitá literatura; pro některé dějinné momenty byly také použity následující díly řad  
RIC IV.II; RIC IV.III; RIC V.I; RIC V.II a RIC VI; BMCRE VI; Aufbau 1935, Aufbau 1936,  
Aufbau 1949, Aufbau 1951, Aufbau 1952, Aufbau 1961 a Aufbau 1963; MIR 27; MIR 36 a MIR 47 
2 první datum je dnem, kdy byl zavražděn Commodus, druhé datum je dnem, kdy byl Diocletianus uznán 
v římským senátem za císaře 
3 za vojevůdce např. Maximinus, Claudius II., Aurelianus, za správce provincií např. Gordianus I., Ingenuus, 
Trebonianus Gallus 



tetrarchie a již zde byl naznačen posun správních středisek do okrajových oblastí římského 

císařství4.  

 

Třetí století sehrálo také svůj prim v ojedinělém rozpadu říše, který byl vyvolán úspěšnou 

uzurpací Postumovou a pofidérní loajalitou palmýrských vladařů, ale který víceméně vyústil v 

zajištění správy a obrany nabytých území. Občas se tato správa neobešla bez zajišťování si 

širšího územního zázemí, které bylo prováděno na úkor v Římě vládnoucího císaře5. O těchto 

záležitostech bude pojednáno na příslušném místě.  

 

V každém případě narůstala moc armády. Její pomocí se na císařský post dostal  

i Septimius Severus, zakladatel severovské dynastie, která s přestávkou mezi roky  

217 a 218 n. l. vládla římské říši od roku 193 až do roku 235 n. l. Poslední severovský císař, 

Alexander Severus, vládnoucí v letech 222 až 235 n. l. přišel o život v Porýní při tažení proti 

Germánům, kterým si chtěl naklonit přízeň armády po nezdařeném tažení proti Peršanům z let 

231 až 233 n. l. Jeho váhavost, kterou měla na svědomí z velké části jeho matka Iulia 

Mamaea, vojsko odměnilo zavražděním obou posledně jmenovaných a provoláním Maximina 

císařem6. Tímto okamžikem se začínají psát dějiny římských vojenských císařů. 

 

Maximinus, přezdívaný Thrák, byl nízkého původu a údajně díky své fyzické síle vystoupal 

ze severovské dynastie až k úřadu praefectus tironum. Byl se sebezapřením uznán senátem a 

až na armádu jej snad v lásce nikdo příliš neměl. Počátek jeho vlády byl doprovázen dvěma 

vzpourami v Porýní. Ty se odehrály na jaře roku 235 n. l.  

a na svědomí je měli Magnus a Quartinus. Maximinus z Germánie do Říma nepospíchal tak, 

jako kdokoliv jiný před ním, ale zůstal na hranicích a pokračoval s Alexandrem  

v započaté výpravě proti Germánům. Válkou s Germány byl vyplněný také rok  

236 n. l., ve kterém Maximinus za tyto a předcházející vítězství přijal titul Germanicus 

maximus. Ještě téhož roku se přesunul do Sirmia, odkud vedl boje s Dáky a Sarmaty  

                                                 
4 na mysli mám například pobyty císaře Galliena ve Viminaciu, Colonii Agrippinensium nebo Valeriana 
v Samosatě, popřípadě umístění césarů do Viminacia, respektive do Colonie Agrippinensium, tzn.  
do míst, kde se zdržovalo vojsko a kde byla „půda pod nohama žhavá“. V těchto krocích je možné spatřit 
předchůdce Diocletianovy reformy, ve které byla zřízena císařská sídla – Trevír, Aquileia nebo Mediolanum, 
Siscia nebo Serdica, Nicomedia nebo Antiochia, viz RIC VI., S. 7 – 11 
5 viz rozšíření Postumovy vlády z Germánie nad Galii, Hispánii a Británii a rozšíření vlivu Zenobie  
na Egypt 
6 vraždu Alexandra Severa a jeho matky klade literatura do následujících dní: CAH XII2, S. 28  
do pozdního února nebo časného března 235 n. l. ; Kienast 1996, S. 177 na přelom února a března  
235 n. l.; RIC IV.II., S. 129 do poloviny března 235 n. l.; BMCRE VI., S. 4 a 89 do 22. března 235 n. l. 



a za vítězství v nich přijal titul Dacicus maximus a Sarmaticus maximus. V Sirmiu se 

Maximinus zdržel až do začátku roku 238 n. l. a zde také po vítězství nad Germány povýšil 

v roce 236 n. l. svého syna Maxima do úřadu césara. Na rok 238 n. l. byla plánována další 

výprava proti Germánům, která měla být pravděpodobně odpovědí  

na gótské vpády.  

 

Situace za hranicemi se však pro římskou říši vyvíjela velice nepříznivě. V černomořském 

prostoru začali aktivně působit Gótové, na východě zaútočil roku  

236 n. l. perský král Ardašir na římskou Mezopotámii. Maximinovi však již nebylo souzeno 

podniknout výpravy proti těmto narušitelům hranic. Jeho šetrnost a přísná daňová politika, 

která měla zajistit dostatečné množství finančních prostředků nutných  

na vydržování vojska v bojové pohotovosti, vedla k odporu mezi obyvatelstvem, zejména 

mezi bohatými vrstvami. Vše postupně spělo k povstání. 

 

Přibližně v první polovině března 238 n. l. propuklo v Thysdru v severní Africe povstání, při 

kterém byl za císaře provolán prokonsul Afriky Proconsularis Gordianus, jenž k vládě 

přizval svého stejnojmenného syna7. Povstání, které se opíralo o provinční domobranu, 

nemělo příliš šancí na úspěch, zejména poté, co se proti němu postavil správce Numidie 

Capellianus, který zůstal věrný Maximinovi a s III. legií Augustou povstání po třech týdnech 

od jeho propuknutí potlačil. Gordianus II. zemřel v bitvě, jeho otec spáchal v Kartágu 

sebevraždu. Římský senát se po vypuknutí povstání v Africe postavil na stranu vzbouřenců a 

Maximina se synem prohlásil za nepřátele státu. Zanedlouho nato však do Říma dorazily 

zprávy o potlačení afrického povstání. V tomto okamžiku již nebylo cesty zpět. Nezbývalo nic 

jiného než pokračovat v započatém odporu proti Maximinovi. Ze sboru XXviri rei publicae 

curandae, který byl ustanoven k obraně Itálie při proklamaci Gordianů v senátu, měl být 

vybrán budoucí císař. Pravděpodobně neschopnost domluvit se nebo neochota k volbě 

jednoho silného kandidáta vedla ke zvolení Balbina a Pupiena, dvou císařů, kteří si byli 

rovni  

jak postavením, tak i mocí. Následně byli oba císařové donuceni římským davem jmenovat 

M. Antonia Gordiana (vnuka Gordiana I.) césarem.  

 

                                                 
7 RIC IV. II. S. 130f a 158, klade vládu Gordiana I. a II. do března až do počátku dubna; Kienast 1990,  
S. 188 – 190 do ledna; BMCRE VI., S. 98 mezi 22. březen a 12. duben; MIR 27 S. 30f klade počátek vlády na 
přelom února a března 



Maximinus mezitím postupoval do Itálie. Jeho postup se zastavil u Aquileie, která  

se připojila k povstání a odmítla otevřít brány. Na tomto místě se začal naplňovat Maximinův 

osud. Místo toho, aby se s částí své armády vypravil na Řím, a tak si zajistil moc, rozhodl se 

oblehnout Aquileiu. Tím povstalcům dopřál dostatečné množství času ke konsolidaci 

vlastních sil. Pupienus, který byl pověřený vedením bojů s Maximinem se vypravil do 

Ravenny, odkud měl koordinovat další postup. Dlouhodobé obléhání Aquileie, vyžadování 

přísné kázně a strádání vojáků vedlo k rostoucí nespokojenosti s Maximinem ve vojsku, které 

nakonec jej a jeho syna sprovodilo v červnu 238 n. l.  

ze světa8. Jejich hlavy byly poslány do Říma. 

 

Balbinus s Pupienem slavili vítězství. Ani jednomu z nich však nebyla dopřána dlouhá vláda. 

Po devadesáti devíti dnech společné vlády byli oba zavražděni pretoriány. Císařem byl 

provolán teprve třináctiletý M. Antonius Gordianus, který je v historii znám jako Gordianus 

III.9 

 

Vláda Gordiana III. stála na začátku velkých zahraničněpolitických změn. Jak již bylo 

uvedeno výše, byl rok 238 n. l. rokem, kdy se v severním Černomoří začali aktivně 

prosazovat Gótové. Jejich prvním významnějším vojenským činem bylo dobytí Olbie  

a Tyru. Na východě rozvíjel své dobyvačné plány novoperský král Ardašír, který roku 236 n. 

l. napadl severní Mezopotámii, roku 239 n. l. dobyl Duru Europos a na počátku roku 241 n. l. 

dobyl římské klientské město Hatru. Severní Afriku ohrožovaly nájezdy nomádů, jejich 

pronikáni bylo usnadněno rozpuštěním III. legie Augusty, která měla  

na svědomí pád Gordiana I. a Gordiana II.  

 

Se všemi těmito výzvami se Gordianus III. nemohl vypořádat sám, bránil mu v tom zejména 

jeho věk. Ačkoliv byl Gordianus III. císařem, formálně za něj vládu vykonávali jeho poradci. 

V podstatě se dá mluvit, že se jednalo o regentskou vládu, do jejíhož čela se v roce 241 n. l. 

prosadil Timesitheus, tou dobou praefectus praetorio. Timesitheus  

                                                 
8 CAH XII2, S. 33 datuje zavraždění Maximina a Maxima na začátek června; Kienast 1996, S. 183 a 185 do 
poloviny dubna; Thomas Franke v DNP 7, Maximinus [2], coll. 1072f. do poloviny roku 238 n. l.;  
RIC IV.II, S. 131 na konec května; BMCRE VI., S. 101 kolem 24. června 
9 CAH XII2, S. 33 uvádí dva měsíce společné vlády Balbina a Pupiena, jejich smrt klade na počátek srpna; 
Kienast 1996, S. 191 – 194 uvádí devadesátidevítidenní vládu a zavraždění císařů na začátek května; A. R. 
Birley v DNP 2, Balbinus [1], coll. 418f a tentýž v DNP 10, Pupienus, coll. 600 uvádí devadesátidevítidenní 
vládu; RIC IV.II, S. 132 uvádí devadesátidevítidenní vládu a zavraždění obou císařů klade na konec června; 
BMCRE VI., S. 101 datuje odstranění Balbina a Pupiena na 29. července 



si svůj vliv v říši zajistil provdáním své dcery Tranquilliny za císaře v roce 241 n. l.  

a právě on byl tím, kdo začal připravovat vojenskou výpravu proti Peršanům.  

 

V roce 241 n. l. se situace na Balkáně neustále zhoršovala a Menophilus, který byl pověřen 

obranou Podunajských provincií, byl ze svého postu odvolán. Všechny tyto kroky usnadnily 

pronikání Karpů, Gótů a Sarmatů do římských provincií, proto  

si vojsko v roce 242 n. l. při cestě na východ muselo „odskočit“ k Dunaji, kde  

se s útočníky vypořádalo. Ještě téhož roku dorazilo vojsko do svého hlavního východního 

stanu v Antiochii.  

 

V následujícím roce, tzn. roku 243 n. l., rozvinul Timesitheus vojenskou operaci, která vedla 

k dobytí Karrhae, Edessy a po bitvě u Rhesainy k obsazení tohoto města  

a k opětovnému nabytí pevností Nisibis a Singara. Gordiánův osud a osud jeho vojska ve 

východních oblastech nebyl již více po roce 243 n. l. spjat s osobou Timesithea, protože ten 

v tomto roce po onemocnění umírá. Jeho místo zaujímá Philippus, pozdější císař. Pod jeho 

vedením zaútočili Římané v následujícím roce na Perskou říši, prošli Asýrií a pravděpodobně 

u Mesiche, nedaleko Ktesifontu, byli poraženi Šapurem. Během této bitvy nebo bezprostředně 

po ní umírá Gordianus III. Jeho úmrtí10 a následná proklamace Philippa císařem vrhá stín 

podezření na druhého jmenovaného. 

 

Philippus I. Arabs pravděpodobně nebyl Gordianovým vrahem, byl pouze ve správnou 

chvíli na správném místě. Tělo mladého císaře bylo po smrti zpopelněno, popel odeslán do 

Říma, na jeho jméno nebylo uvaleno damnatio memoriae, vše tedy hovoří pro Philippem 

Arabem nezaviněnou smrt. Philippus Arab zastával po smrti Timesithea úřad praefecta 

praetoria, čímž se z něj v podstatě stal nejvlivnější muž říše. V okamžiku, kdy se armáda 

začala přemýšlet o novém císaři, padla její volba logicky na Philippa Araba. Ten spěšně 

ukončil nepřátelství s Persií a pospíchal do Říma zajistit si nabytou moc. Mír uzavřený 

se Šapurem dovolil nerušený odchod římského vojska z perského území, udržel pod římskou 

svrchovaností část Arménie a Mezopotámie, avšak Philippus Arabs musel zaplatit 500 000 

aureů výkupného a většina Arménie se dostala do perské sféry vlivu. 

 

                                                 
10 CAH XII2, S. 36 klade do poloviny února 244 n. l.; Kienast 1996, S. 195 na začátek roku 244 n. l.; Thomas 
Franke v DNP 9, Philippus [2], coll. 812f na začátek roku 244 n. l.; RIC IV.III, S. 54 do února  
až března 244 n. l. 



V létě roku 244 n. l. se dostavil Philippus Arabs s rodinou do Říma, kde krátce  

po příjezdu jmenoval svého stejnojmenného syna césarem. V Římě pobyl císař do roku 245 n. 

l., kdy se na podzim odebral na Balkán k Dunaji, aby bránil Karpům a Gótům v jejich úsilí o 

pronikání do římských provincií. Boje na Balkáně probíhaly také v roce 246 n. l. a teprve až 

v následujícím roce, tj. v roce 247 n. l., se Philippovi Arabovi podařilo definitivně Karpy a 

Góty porazit. Za úspěchy v bojích přijal titul Carpicus maximus a Germanicus maximus a 

ještě v létě téhož roku oslavil v Římě triumf a při této příležitosti povýšil svého syna do úřadu 

augusta. 

 

Poslední rok vlády obou Philippů byl vyplněn několikerými událostmi. Pro obyvatele Říma 

z nich byla nejvýznačnější oslava tisíciletí založení jejich města, která probíhala od 21. do 23. 

dubna 248 n. l. Menšího významu nabyla zpráva o uzurpaci Pacatiana v Moesii, která se 

pravděpodobně odehrála na počátku roku 248 n. l.11, ale zanedlouho byla potlačena týmiž 

vojáky, kterými byl uzurpátor provolán. Nicméně nespokojenost s Philippem Arabem a jeho 

bratrem Iuliem Priscem12 v roce 249 n. l. rostla. Druhý jmenovaný byl kvůli své důslednosti 

ve vybírání daní příčinou povstání Iotapiana, který uzurpoval moc v Mezopotámii a jehož 

snahy byly snad také hybným motorem náboženských nepokojů v egyptské Alexandrii. Navíc 

byl v Porýní císařem provolán Silbannacus a na dolním Dunaji či v Dacii Sponsianus13. 

 

Za této situace byl již roku 248 n. l. vyslán se zvláštní jednotkou Quintus Decius k Dunaji, 

aby zde svou přítomností stabilizoval situaci a vyhnal barbarské nájezdníky. Jím vedené 

vojsko jej i přes jeho nevoli provolalo na jaře 249 n. l. císařem14. Philippus Arabs se vypravil 

proti Deciovi, přičemž zanechal svého syna v Římě. S Deciem  

se střetl v bitvě u Beroii, ve které byl poražen a zabit15. Jakmile tyto zprávy dorazily  

do Říma byl zabit i Philippus II. 

 

                                                 
11 CAH XII2, S. 37 uvádí pozdní měsíce roku 248 n. l.; Kienast 1996, S. 201 uvádí duben 248 n. l. s otazníkem; 
Thomas Franke v DNP 9, Philippus [2], coll. 812 klade uzurpaci Pacatiana ještě do konce roku 247 n. l. 
12 po provolání Philippa císařem byl jím jmenován za praefecta Mesopotamiae 
13 jeho zvláštní barbarizované aurei, které na aversu zobrazují hlavu s radiatem a na reversu imitují římský 
republikánský denár, byly nalezeny v Transylvánii, viz RIC IV.III, S. 67 a 106; také Kienast 1996, S. 203  
14 CAH XII2, S. 37 pro tuto událost uvádí datum květen nebo červen 249 n. l.; Kienast 1996, S. 204 červen 249 
n. l.; A. R. Birley v DNP 3, Decius [II 1], coll. 348 počátek jara 249 n. l. 
15 CAH XII2, S. 38 klade tuto bitvu do okolí Verony na přelom srpna a září 249 n. l.; Kienast 1996,  
S. klade bitvu na přelom září a října 249 n. l. a umisťuje jí taktéž k Veroně, zároveň uvádí další možnosti; 
podobně i Thomas Franke v DNP 9, Philippus [2], coll. 812f avšak bez data, zatímco A. R. Birley v DNP 3, 
Decius [II 1], coll. 348 uvádí bitvu u Beroie 



Decius po příchodu do Říma jmenoval své dva syny Herennia Etrusca a Hostiliana césary, 

sám přijal jméno Traianus. Koncem téhož roku, pravděpodobně na podzim, vydal supplicatio 

– nařízení o veřejných modlitbách, čímž zahájil první velké pronásledování křesťanů. Ale již 

následujícího roku 250 n. l. se musel odebrat  

na Balkán, kde opět obnovili svou útočnou aktivitu Karpové a Gótové, kteří se svým králem 

Knivou pronikli k Nicopoli a Philippopoli.  

 

Decius zaznamenal první úspěch v boji proti Gótům u Nicopole, avšak  

při pronásledování Knivy utrpěl porážku u Beroie v Thrákii, a proto se s vojskem stáhl do 

Oescu. Postup Decia měl odlehčit obléhané Philippopoli, ve které byl po porážce římského 

vojska u Boreie provolán císařem správce Thrákie T. Iulius Priscus  

byl v senátu prohlášen za nepřítele státu a zanedlouho byl odstraněn. Deciovy problémy na 

Balkáně měly ohlas i v samotném Římě, zde byl pravděpodobně v druhé polovině roku 250 n. 

l. císařem provolán Iulius Valens Licinianus, ale i ten byl zanedlouho zabit. 

 

Mezitím se Decius snažil v Oescu konsolidovat vlastní pozice. Zreorganizoval armádu, 

povolal svého staršího syna Herennia Etrusca, tehdy již augusta16, do svého ležení  

a se správcem Moesie Superior17 Trebonianem Gallem, úspěšným vojevůdcem, který 

v předcházejícím roce, tj. 250 n. l., odrazil Knivův útok na Novae, připravoval další tažení 

proti Gótům. 

 

Decius se také snažil posílit obranu Dunaje, podél kterého pochodoval s vojskem  

ve snaze odříznout Knivovi a jeho Gótům ústupovou cestu z Moesie. Během pochodu se mu 

podařilo porazit menší skupiny Gótů a posílen sebevědomím utkal se v první polovině června 

251 n. l. s Knivou u Abrittu. V průběhu tohoto střetnutí zahynul jak Herennius Etruscus, tak i 

Decius, římské vojsko bylo poraženo. Křesťané ve smrti Decia a syna viděli boží potrestání za 

pronásledování, pohané naopak hrdinský čin rovný starým Deciům. 

 

Po smrti Decia a Herennia Etrusca přistoupilo vojsko k okamžitému jmenování nového císaře. 

Tím se stal úspěšný obránce Novae, správce Moesie Superior Trebonianus Gallus, který byl 

                                                 
16 dle Kienast 1996, S. 206 augustem před 9. červnem 251 n. l.; dle Thomas Franke v DNP 5, Herennius [II 3], 
coll. 413 augustem v květnu 251 n. l. 
17 Kienast 1996, S. 209; naproti tomu Thomas Franke v DNP 12/1, Trebonianus Gallus, coll. 777 označuje 
Treboninana Galla za správce Moesie Inferior 



činěn nepřímo zodpovědným za smrt obou Deciů. Současně s Trebonnianem Gallem byl do 

úřadu césara provolán jeho syn Volusianus.  

 

Trebonnianus Gallus uzavřel s Góty mír a pospíchal do Říma zajistit si nabytou pozici. Zde 

adoptoval a povýšil na post augusta Deciova přeživšího syna Hostiliana. Politikou adopce se 

Trebonnianus Gallus snažil legalizovat své nástupnictví po Deciovi. Hostilianus nakonec po 

několika málo týdnech umírá v Římě na mor18. Po jeho smrti byl do úřadu augusta – 

spoluvládce povýšen Volusianus. Ani jeden z císařů za zbytek své vlády neopustil Itálii, která 

byla od roku 248 n. l. sužována strašným morem, jemuž padlo za oběť mnoho obyvatel. Dále 

také probíhalo pronásledování křesťanů.  

 

Na východě připojil Šapur k novoperské říši Arménii. Když zjistil, že jejímu králi Tiridatu II. 

byl poskytnut asyl v římské říši, obsadil roku 251 n. l. římskou pevnost Nisibis a 

následujícího roku, tj. 252 n. l., překročil Eufrat a porazil římskou armádu v bitvě u 

Barbalissu. Po této bitvě padla také Antiochia19. V roce 253 n. l. bylo řádění Peršanů 

zastaveno veleknězem Sampsigeramem, známým pod jménem Uranius Antoninus, který se 

v Emese prohlásil císařem20 a pravděpodobně také Odeanathem, vysoce postaveným 

palmýrským aristokratem. Šapur nakonec vyklidil dobyté pozice bez trvalých zisků. 

 

Ztráta iniciativy ze strany Treboniana Galla a Volusiana vedla ke snížení jejich obliby mezi 

vojskem, které v Moesii provolalo v létě 253 n. l. M. Aemilia Aemiliana císařem21. Ten, 

stejně tak jako jeho předchůdce, neváhal a pospíchal se svým vojskem na Řím. Nepřítomnost 

obrany v Moesii umožnila Gótům v čele s Knivou proniknout  

do hloubi římské říše. Jím vedené jednotky zasáhly Makedonii a způsobily paniku dále na 

jihu. 

 

                                                 
18 Kienast 1996, S. 207 klade tuto událost před 15. červenec 251 n. l. 
19 Martin Schotky v DNP 12/1, Valerianus [2], coll. 1089 klade dobytí Antiochie do roku 253 n. l. 
20 Kienast 1996, S. 211 udává proklamaci Urania Antonina do pozdního léta 253 n. l. 
21 CAH XII2, S. 41 uvádí začátek léta 253 n. l.; Kienast 1996, S. 212 přelom července a srpna 253 n. l.;  
A. R. Birley v DNP 1, Aemilianus [1], coll. 175 klade tuto událost ve shodě s Kienastem do června  
nebo srpna 253 n. l. 



Aemilianus mezitím dorazil do Itálie, kde se v létě 253 n. l. v bitvě u Interamny střetl 

s Trebonianem Gallem a Volusianem22. K bitvě nakonec nedošlo, Trebonianus Gallus  

a jeho syn byli zavražděni vlastními vojáky, kteří pak přešli na Aemilianovu stranu.  

 

Ze získané moci se Aemilianus neradoval dlouho. Ještě před svým pádem nechal Trebonianus 

Gallus povolat ze zaalpských provincií Valeriana s vojskem, které  

jej v Raetii provolalo císařem poté, co dorazily zprávy o zavraždění Treboniana Galla  

a Volusiana23. Valerianus s vojskem pokračoval v pochodu do Itálie, kde se střetl v září 253 n. 

l. s Aemilianem u Spoletia24. Aemiliana postihl před bitvou stejný osud jako Treboniana Galla 

a Volusiana. Podobně jako oni byl ještě před vypuknutím bitvy zavražděn vlastními vojáky. 

Jeho vláda tak skončila po 88 dnech. 

 

Po bitvě u Spoletia byl Gallienus, Valerianův syn, který se touto dobou zdržoval v Římě, 

provolán senátem za césara25, v říjnu následovalo jeho jmenování za augusta26. Kvůli kritické 

situaci na hranicích říše došlo k rozdělení sfér vlivu mezi Valerianem  

a Gallienem, které bylo potvrzeno senátem27. 

 

Valerianus se odebral na východ, a to do území, které mu bylo při dělení říše určeno k obraně. 

Z Říma vyrazil v roce 254 n. l. a do Antiochie dorazil počátkem roku  

255 n. l.28, za svůj hlavní stan si pravděpodobně zvolil Samosatu. Gallienus ve stejnou dobu 

vyrazil do Podunají, za své sídlo si v tomto prostoru vybral Viminacium29, odkud byl schopen 

kontrolovat oblast středního Dunaje, Dacii a přístupové cesty jdoucí z východu na západ a ze 

severu na jih do Itálie.  

 

                                                 
22 CAH XII2, S. 41 klade bitvu na konec července 253 n. l.; Kienast 1996, S. 209 a 212 do srpna 253 n. l.; 
Thomas Franke v DNP 12/1, Trebonianus Gallus, coll. 777 a tentýž v DNP 12/2, Volusianus, coll. 322  
do srpna 253 n. l. 
23 Kienast 1996, S. 214 udává provolání Valerian císařem na přelom července a srpna 253 n. l. 
24 CAH XII2, S. 41 klade bitvu u Spoletia do září 253 n. l.; Kienast 1996, S. 212 na přelom září a října  
253 n. l. 
25 Kienast 1996, S. 218 klade tuto událost na přelom září a října; Thomas Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 770f 
taktéž 
26 před 22. říjnem 253 viz Kienast 1996, S. 218; MIR 36, S. 56 
27 Thomas Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 771 
28 CAH XII2, S. 41 uvádí počátek roku 255 n. l.; Kienast 1996, S. 214 uvádí přelom roku 254 a 255 n. l.; Martin 
Schotky v DNP 12/1, Valerianus [2], coll. 1089 nejpozději na počátek roku 255 n. l.; MIR 36,  
S. 128 nejdříve po 1. lednu 255 n. l. 
29 CAH XII2, S. 43 uvádí Viminacium; Thomas Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 771 uvádí Sirmium 



Valerianus se na východě přesunul roku 256 n. l.30 do Kappadokie, odkud koordinoval obranu 

maloasijských provincií, které byly již roku 254 n. l. postiženy gótským vpádem a který se 

opakoval v roce 256 n. l. Tohoto roku vpadli Gótové po moři do Bythýnie  

a vyplenili pobřeží Malé Asie. Nepřítomnosti Valeriana na východní hranici využil perský 

král Šapur, který obsadil Duru Europos a Kirkesion, proto se Valerianus se svou armádou 

odebral zpět na východní hranici, aby čelil tlaku Peršanů. 

 

V nastalém boji proti Šapurovi se dostavily první úspěchy, takže nakonec perský král odtáhl 

z římského území. V létě následujícího roku, tj. 257 n. l., vydal Valerianus zákon o 

pronásledování křesťanů, druhou vyhláškou z roku 258 n. l. původní zákon zpřísnil. 

 

Roku 260 n. l. se Šapur vrátil se svým vojskem a oblehl Karrhae s Edessou, čímž přiměl 

Valeriana k zásahu. Valerianova údajně sedmdesáti tisícová armáda byla poražena31  

a císař byl přinucen k vyjednávání, které nebylo ze strany perského krále vedeno upřímně a 

vyústilo pravděpodobně ve druhé polovině června k zajetí císaře a většiny jeho velitelů32. 

Valerianus se do historie zapsal jako první římský císař, který upadl  

do zajetí, ve kterém nakonec i zemřel. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, zdržoval se Gallienus roku 254 n. l. ve Viminaciu, kde roku 255 n. 

l. jmenoval svého staršího syna Valeriana II. césarem33. Léta 256 až 257 n. l. vyplnil boji 

s Germány a Karpy. Oblast středního Dunaje zabezpečil uzavřením spojenectví 

s Markomanským králem Attalou a usídlením jeho kmene v Panonii Superior34. Ještě téhož 

roku došlo k přemístění Gallienova štábu na Rýn do Colonie Agrippinensium35. Zde před 

polovinou roku 258 n. l. Valerianus II. umírá36. Ve druhé polovině roku 258 n. l. pak 

                                                 
30 Martin Schotky v DNP 12/1, Valerianus [2], coll. 1090 klade tuto událost do následujícího roku 
31 Martin Schotky v DNP 12/1, Valerianus [2], coll. 1090 
32 Kienast 1996, S. 214 umísťuje zajetí Valeriana do druhé poloviny června 260; Martin Schotky  
v DNP 12/1, Valerianus [2], coll. 1090 umisťuje tuto událost na začátek léta 260 n. l.; MIR 36, S. 59 do druhé 
poloviny června 260 n. l. 
33 CAH XII2, S. klade tuto událost do roku 256 n. l.; Kienast 1996, S. 221 do roku 255 n. l.;  
Martin Schotky v DNP 12/1, Valerianus [3], coll. 1090 na podzim roku 256 n. l.; MIR 36, S. 58 do roku 255 n. l. 
34 Aufbau 1951, S. 40 
35 CAH XII2, S. 43 klade tuto událost do roku 257 n. l. a za nové sídlo jmenuje Trier; Kienast 1996,  
S. 218 se vyjadřuje pro rok 257 n. l. a nové sídlo nejmenuje; Thomas Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 771 
vyslovuje rok 257 n. l., sídlo neudává; MIR 36, S. 59, 96 – 99 se na základě ražeb zlatých mincí vyjadřuje pro 
Colonii Agrippinensium a přesun datuje na polovinu roku 257 n. l. 
36 CAH XII2, S. 43 uvádí místo a čas úmrtí Valeriana II. do Illyrica na počátek roku 258 n. l.; Kienast 1996, S. 
221 umisťuje smrt Valeriana II. do Illyrica (ne do Colonie Agrippinensium) na přelom roku  
257 a 258 n. l.; Martin Schotky v DNP 12/1, Valerianus [3], coll. 1090 klade smrt ve shodě s Kienastem do 
Illyrica do první poloviny roku 258 n. l.; Thomas Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 771 udává místo úmrtí 



odcestoval Gallienus do Říma, aby tu pohřbil Valeriana II.  

a aby svého mladšího syna Salonina uvedl do úřadu césara. Ještě tentýž rok se odebral 

Gallienus se Saloninem do Colonie Agrippinensium37. 

 

Na jaře roku 260 n. l. se římské říši přestalo dařit. Hranice říše překročily na několika místech 

germánské kmeny. Mezi 24. a 25. dubnem došlo k porážce Alemanů a Iuthungů v Raetii38. 

V Germánii byly vedeny boje s Franky, na Dunaji se „Skythy“ a Góty. „Skythové“ pronikli 

přes hranice do Illyrica, které poplenili a z něj se přesunuli  

do Itálie, kde dospěli až k Římu. Jejich postup na Řím byl zastaven narychlo sehnaným 

vojskem. Gallienus se mezitím se svým vojskem přesunul z alpských oblastí do Itálie. V bitvě 

u Milána, které jím bylo v roce 258 n. l. vybráno za sídlo jízdní armády s Aureolem v čele, 

porazil vojsko Alemanů. Po bitvě u Milána pokračoval směrem  

na Řím a při postupu porážel zbytky přeživších „Skythů“. Aureolem vedená jízda zasáhla do 

probíhajících operací v Itálii pravděpodobně až v jejich závěru39, protože předtím byl 

Aureolus pověřen jiným naléhavým úkolem.  

 

Stalo se totiž, že zpráva o zajetí Valeriana se šířila napříč císařstvím ve směru východ-západ 

prostřednictvím vojenských táborů umístěných podél limitu, tzn. podél Dunaje  

až k Sirmiu, odtud pak vnitrozemím do Milána, ze kterého se šířila dále na západ  

a sever40. Zatímco většina vojska zůstala při zaslechnutí novinek z východu Gallienovi věrná, 

někteří neváhali a chopili se příležitosti. A tak se do Milána zároveň se zprávou  

o zajetí Valeriana na východě dostala zpráva o uzurpaci moci Ingenuem v Panonii  

a Moesii41. V rozmezí 24. dubna a 11. září 260 n. l. došlo k uzurpaci moci Postumem, 

                                                                                                                                                         
Valeriana II. do Illyrica, dává jej do souvislosti s povstáním Ingenua; MIR 36, S. 58f, 100 umisťuje na základě 
přesvědčivých argumentů smrt Valeriana II. do Colonie Agrippinensium před polovinu roku 258 n. l. 
37 CAH XII2, S. 43 klade povýšení Salonina do první poloviny roku 258 n. l.; Kienast 1996, S. 221 taktéž; 
Thomas Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 771 klade povýšení Salonina do doby povstání Ingenua; MIR 36, S. 
58f klade tuto událost do druhé poloviny roku 258 n. l. 
38 CAH XII2, S. 44 uvádí jaro 260 n. l.; Kienast 1996, S. 218 snad omylem 24. a 25. března 260 n. l.; Thomas 
Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 771 uvádí 24./25. duben 260 n. l.; MIR 36, S. 61 uvádí  
dle nápisu z Augsburgu 24. a 25. duben 260 n. l. 
39 MIR 36, S. 66 pozn. 58 
40 MIR 36, S. 60, 64 
41 CAH XII, S. 43 klade tuto událost do roku 259 n. l.; Kienast 1996, S. uvádí povstání Ingenua v souvislosti se 
zajetím Valeriana a klade jej do roku 260 n. l.; Thomas Franke v DNP 4, Gallienus,  
coll. 771 umisťuje povstání do roku 259 n. l.; MIR 36, S. 60, 64 dává povstání do souvislosti se zajetím 
Valeriana a klade jej do roku 260 n. l. 



tehdejším správcem Germanie Inferior, který oblehl Salonina v Colonii Agrippinensium. Ten 

se ještě před svou smrtí stihl prohlásit augustem42.  

 

Východ římské říše po zajetí Valeriana zaplavilo perské vojsko, které proniklo  

až k hlavnímu městu Kappadokie Kaisareii, a vedle mnohých maloasijských měst dobylo také 

Antiochiu. Šapur se pokoušel vyjednávat s jediným Valerianovým velitelem, který zůstal na 

svobodě. Tímto velitelem byl T. Fulvius Macrianus, který v Samosatě opatroval císařskou 

válečnou pokladnu. Macrianus zůstal po jistou dobu věrný Gallienovi, ale protože se mu 

nedostávalo pomoci, prohlásil na konci léta  

260 n. l. za císaře své dva syny Macriana mladšího a Quieta43. 

 

Jakmile dorazily informace o zajetí Valeriana a o povstání Ingenua v Panonii a Moesii, 

pověřil Gallienus Aureola potlačením této vzpoury. Ten s jízdní armádou vyrazil  

do rebelující oblasti a v bitvě u Mursy porazil Ingenua. Po této bitvě byl přeživším vojskem a 

s velkou pravděpodobností i XIV. legií provolán v Carnuntu za císaře Regalianus44 tehdejší 

správce Panonie Superior, který byl po krátkodobé vládě a pod hrozbou Aureolova útoku 

zabit vlastními vojáky. Gallienus se těchto operací neúčastnil, protože měl svázané ruce 

obranou Itálie45. Další nepokoje, které se odehrály v Numidii a Mauretanii Caesariensis, byly 

potlačeny obnovenou III. legií Augustou v letech  

259 anebo 260 n. l.46 

 

Macriana a Quieta postihl stejný osud jako Ingenua. Macrinus starší společně s Ballistou, 

svým praefectem praetoria, zajistil svým synům vládu nad Malou Asií  

a Egyptem poté, co se jim podařilo vytlačit Peršany z římského území. Následně se oba 

Macrianové vypravili z východních oblastí říše na západ, ve snaze zajistit si vládu nad celou 

říší. Konec východní rebelie přišel v roce 261 n. l., kdy na západě podlehli Macrianové 

                                                 
42 Kienast 1996, S. uvádí přijetí titulu augustus Valerianem II. na podzim roku 260 n. l., do stejné doby klade 
vzestup Postuma, v rozporu s tím uvádí na S. 243 jmenování Postuma augustem na přelom července a srpna 260 
n. l.; MIR 36, S. 61f, 100 klade přijetí titulu augustus Valerianem II., jeho smrt  
a provolání Postuma augustem na základě nápisu z Augsburgu do rozmezí 24. dubna a 11. září 260 n. l. 
43 CAH XII2, S. 44f uvádí srpen 260 n. l.; Kienast 1996, S. 224 – 226 uvádí srpen 260 n. l.; MIR 36,  
S. 62f, 134f uvádí uzurpaci mezi 2. a 16. zářím 260 n. l. 
44 CAH XII2, S. 43 dává uzurpaci Regaliana do souvislosti s uzurpací Ingenuovou; Kienast 1996,  
S. taktéž, klade ji v souladu s údaji u Ingenua do roku 260 n. l.; Thomas Franke v DNP 4, Gallienus,  
coll. 771 klade povstání Regaliana do roku 260 n. l. a dává jej do přímé souvislosti se zajetím Valeriana  
na východě; MIR 36, S. 60f klade povstání Regaliana za porážku Ingenua v bitvě u Mursy 
45 MIR 36, S. 63 – 66 a pozn. 59 na S. 66  
46 CAH XII2, S. 42 



Aureolovi a Quietus s Ballistou na východě v listopadu v Emese Odaenathovi47. Za pomoc, 

kterou prokázal Odaenathus Gallienovi, a za jeho postup proti Peršanům byl císařem oceněn 

tituly Dux Romanorum, Imperator, Corrector Totius Orientis a Rex Regnum48, čímž Gallienus 

formálně potvrdil skutečnost, že Odaenathus na východě vystupoval téměř jako samostatný 

vladař. 

 

Jediná vážná hrozba, která bezprostředně ohrožovala postavení Galliena, byla doposud 

nepotrestaná uzurpace Postuma, při které došlo k obležení a poté zavraždění Salonina. 

V době, kdy se Gallienus vypořádával s Germány a uzurpátory, rozšířil Postumus svou 

nadvládu z Germánie nad Galií, Hispánií a Británií49. K definitivnímu vypořádání 

s Postumem mělo dojít v roce 265 n. l. Válka se však protahovala a nakonec byla  

po vážném zranění Galliena při obléhání jednoho města v Galii přerušena50. Postumus zůstal 

nepotrestaný a vládl další čtyři roky v tzv. Gallo-římském císařství. 

 

Situace na Balkáně se také postupně zhoršovala. V roce 262 n. l. vpadli Gótové do Malé Asie 

a vyplenili oblasti ležící při Egejském moři. Gallienus se před vypuknutím války s Postumem 

pokusil zajistit dunajskou hranici, která byla pravděpodobně během konfliktu s Postumem 

vojensky oslabena. V roce 266 n. l. vpadli opět Gótové přes moře do Malé Asie, byli však 

poraženi Odaenathem. V následujícím roce uspořádali pozemní a námořní operaci, která 

skončila vypleněním Řecka a Thrákie. V důsledku tíživé situace na Balkáně se odebral 

Gallienus v roce 268 n. l. do Řecka, kde u řeky Nestu porazil Góty, kteří plenili Makedonii51.  

 

Gallienovi nebylo dopřáno pobýt na Balkáně delší dobu. Musel neprodleně odejít  

do Itálie, aby potrestal povstání Aureola, který se na začátku roku 268 n. l. proti němu 

v Miláně vzbouřil. Aureolus se neprohlásil císařem, snad očekával, že se tohoto úkolu zhostí 

jiný z vysoce postavených velitelů Gallienova vojska. Jeho očekávání byla marná. Gallienus 

                                                 
47 viz MIR 36, S. 62f; Kienast 1996, S. 224 – 226 udává smrt Macrinů, Quieta a Ballisty na podzim roku 261 n. 
l.  
48 tituly Imperator, Corrector Totius Orientis a Rex Regnum byly uděleny zřejmě až po smrti, viz Kienast 1996, 
S. 239, který klade povýšení Odeanatha do roku 262 n. l. a Thomas Franke v DNP 8, Odeanathus [2], coll. 1103; 
pro datum udělení titulů Herbert Niehr v DNP 9, Palmyra, coll. 205, který tuto událost klade na přelom roku 251 
a 252 n. l. 
49 CAH XII2, S. 45; Kienast 1996, S. 243; Thomas Franke v DNP 10, Postumus [3], coll. 228 
50 CAH XII2, S. 46; Thomas Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 771; MIR 36, S. 68 
51 CAH XII2, S. 47; Kienast 1996, S. 218; Thomas Franke v DNP 4, Gallienus, coll. 772 



Aureola porazil v bitvě a následně jej oblehl v Milánu. Během obležení přešel Aureolus na 

stranu Postumovu52.  

 

Vysoce postavení důstojníci Gallienova vojska přestávali být s jeho vládou spokojeni. Možná 

jejich oddaností otřáslo povstání Aureola, úspěšného vojevůdce, možná byla  

na vině tíživá situace v jejich rodných oblastech, protože většina velitelů vojska pocházela 

z provincií středního a dolního Podunají, které byly v této době silně postižené barbarskými 

vpády. Ve svých úvahách mohli kalkulovat se zlepšením situace, pokud by se jeden z nich stal 

císařem. Ať jejich úvahy byly jakékoliv, stalo se nakonec, že krátce po srpnu 268 n. l., a to 

v době, kdy Gallienus prodléval u Milána, se proti němu spikla skupina velitelů s M. 

Aureliem Claudiem a Luciem Domitiem Aurelianem v čele a ta při vyhlášení planého 

poplachu nechala Galliena zavraždit53.  

 

Po jeho smrti byl císařem provolán Claudius54, který se zanedlouho poté vypořádal 

s obleženým Aureolem55. Nebylo mu ale dopřáno dlouholetého vládnutí. Přesto byla jeho 

vláda naplněna heroickými výkony, za které si Claudius vysloužil přízvisko Gothicus. Jím 

počínaje je následující období do vlády Diocletianovy označováno  

za dobu ilyrských císařů. Toto pojmenování poukazuje na fakt, že nejvýznamnější  

z císařů let 268 n. l. až 284 n. l. byli původem z Illyrica, stejně tak jako jejich tetrarchální 

nástupci. 

 

Po odstranění Aureola neuběhlo ani moc času a Claudius byl opět zaneprázdněný. Přes Raetii 

pronikli do Itálie Alemané, Claudius je však porazil u jezera Garda, za což  

mu byl udělen titul Germanicus maximus. Po tomto vítězství se odebral do Říma,  

kde prodléval do začátku roku 269 n. l. Situace v říši se zdála být alespoň na čas 

stabilizovaná.  

 

Západní oblasti římského císařství ovládalo Gallo-římské císařství, které postupně ztrácelo 

svůj vliv nad Hispánií. Tento státní útvar, založený Postumem, měl vlastní konzuly, 

pretoriánskou gardu a snad i senát, který sídlil v Colonii Agrippinensium, hlavním městě 

                                                 
52 CAH XII2, S. 47; MIR 36, S. 69; zatímco Kienast 1996, S. 229 ve shodě s Thomasem Frankem v DNP 4, 
Gallienus coll. 772 a A. R. Birleyem v DNP 2, Aureolus coll. 324 tvrdí, že se Aureolus nechal prohlásit císařem 
53 CAH XII2, S. 47f uvádí začátek září 268 n. l.; Kienast 1996, S. 218 září 268 n. l.; Thomas Franke v DNP 4, 
Gallienus, coll. 772 uvádí září 268 n. l.; MIR 36, S. 69 uvádí dobu krátce po srpnu 268 n. l. 
54 CAH XII2, S. 48 – 50; Kienast 1996, S. 231f; A. R. Birley v DNP 3, Claudius [III 2], coll. 26 
55 Kienast 1996, S. 229; A. R. Birley v DNP 2, Aureolus coll. 324 



tohoto císařství56. Během své vlády se Postumus snažil zajistit obranu hranic své říše proti 

pronikajícím Germánům, podporoval obchod, hospodářství, soudnictví a dopravu. Přestože 

byl z pohledu v Římě vládnoucího císaře posuzován  

za uzurpátora, nečinil si, pravděpodobně vědom si vlastních možností, nároky na vládu nad 

celou říší. Postumus byl několikrát poražen Gallienem a jeho vojevůdcem Aureolem. O válce 

vedené mezi Gallienem a Postumem v roce 265 n. l. pojednávám výše. Přes tyto porážky si 

vládu udržel a za jeho života nedošlo k opětovnému připojení rebelujících oblastí pod 

nadvládu v Římě sídlícího císaře. K Postumovi se během své rebelie připojil i Aureolus. Jeho 

čin lze však vykládat jako poslední zoufalý pokus, kterým se snažil zachránit před úspěšným 

Gallienem. Posledně jmenovaného Postumus dokonce o rok přežil. První záchvěv pod ničím 

nerušenou Postumovou vládou přišel s uzurpací Laeliana na začátku roku 269 n. l.57 

Laelianus se nechal v Mogontiacu prohlásit císařem. Postumus se proti němu vypravil a na 

přelomu května a června téhož roku jej v bitvě porazil a zabil. Vítězný Postumus se však 

dopustil jedné chyby, která  

jej nakonec stála život, svým vojákům totiž odepřel možnost drancování Moguntiaca. 

 

Od zavraždění Postuma do podzimu 269 n. l. vládl nad Gallo-římským císařstvím Marius, 

původem kovář, který byl zbaven života v důsledku osobní pomsty58. Na jeho místo nastoupil 

Victorinus, který byl jako císař uznán v Galii a Británii, ne již však v Hispánii59. Victorinus 

byl Postumův vojevůdce, který sváděl úspěšné bitvy s Gallienovými generály. Během jeho 

vlády se pravděpodobně začal vyostřovat vztah Gallo-římského císařství k regulérnímu 

římskému císařství. Jednak vyslal Claudius II. po Victorinově nástupu na trůn velký 

průzkumný oddíl do dnešního Grenoblu60, jednak se na území Gallo-římského císařství 

vzbouřilo město Augustodunum, které pravděpodobně požádalo o vojenskou intervenci 

Claudia II.61 Victorinus obléhal Augustodunum po dobu sedmi měsíců, tj. od konce roku 269 

n. l. do poloviny roku  

270 n. l. Nakonec jej dobyl a nechal úplně vydrancovat. Na jaře 271 n. l. došlo nakonec  

i k odstranění tohoto galského císaře. Na jeho místo byl dosazen Tetricus, o něm však bude 

pojednáno níže ve spojitosti s Aurelianem. 

 

                                                 
56 Kienast 1996, S. 243; Thomas Franke v DNP 10, Postumus [3], coll. 228 
57 Kienast 1996, S. 244f 
58 Kienast 1996, S. 245 
59 Kienast 1996, S. 246; Thomas Franke v DNP 12/2, Victorinus [2], coll. 191 
60 CAH XII2, S. 49 
61 Thomas Franke v DNP 12/2, Victorinus [2], coll. 191 



Východní oblasti říše byly pod kontrolou tzv. Palmýrského království62, kterému vládl 

Odeanathus63, jenž zde v podstatě od roku 260 n. l. vystupoval jako suverénní vládce, jehož 

moc byla posvěcena Gallienem, který však neměl dostatek prostředků a možností, aby 

postavení Odeanatha vážněji ohrozil. Ten ve jménu římského císaře prováděl vojenské 

operace zaměřené jednak na odstranění uzurpátora Quieta a jeho vojevůdce Ballisty (viz 

výše), jednak na opětovné získání ztracených měst, která byla po zajetí Valeriana dobyta 

perským králem Šapurem. Takto se mu podařilo v roce  

260 až 261 n. l. navrátit římské říši z rukou Peršanů města Nisibis a Karrhai a ještě v rámci 

tohoto tažení dospěl Odeanathus až k perskému Ktesiphontu. K němu se spolu s armádou 

vrátil během tažení z roku 265/266 n. l., během kterého Ktesiphont dobyl. V následujícím 

roce, tj. 267 n. l., byl však Odeanathus zavražděn v průběhu válečného tažení proti Gótům 

v Malé Asii. Vládu po Odeanathovi převzal jeho nezletilý syn Vaballathus. Za něho jako 

regentka vládla jeho matka Zenobia. O jejich osudech  

viz níže v části spojené s Aurelianem. 

 

Nyní se vrátím zpět ke Claudiovi II. Ten se, jak již bylo uvedeno výše, zdržoval  

do začátku roku 269 n. l. v Římě. Na jaře téhož roku se vypravil na Balkán, kde Gótové 

obléhali Marcianopolis, zbytky Gallienem pražených Gótů se zdržovali v Makedonii  

a v Řecku se pohybovala další velká gótská skupina. Za této situace obsadil Claudius II. 

vojskem průsmyky Haemu a přinutil Góty a Heruly k bitvě na Naissu, kterou dovedl  

do úspěšného konce. Zbytky poražených nepřátel se mu vyhladověním podařilo přimět 

k uzavření míru. Za tento úspěch byl jako první římský císař titulován Gothicus maximus. 

 

Na rozdíl od tohoto velkého úspěchu se mu nepodařilo zabránit námořním nájezdům  

na pobřežní města Malé Asie. Přesto byly za vlády Caludia II. přijaty takové prostředky, které 

námořním nájezdníkům drancování v římských provinciích značně ztěžovaly. Z Balkánu se 

Claudius II. přesunul do pannonského Sirmia, kde se roku 270 n. l. v jeho vojsku rozšířil mor, 

kterému císař sám v září roku 270 n. l. podlehl64. 

 

                                                 
62 Herbert Niehr v DNP 9, Palmyra, coll. 202 – 207; viz také mapu na platu 2 
63 Kienast 1996, S. 239f; Thomas Franke v DNP 8, Odeanathus [2], coll. 1103f 
64 CAH XII2, S. 50 uvádí srpen 270 n. l.; Kienast 1996, S. 231 uvádí září 270 n. l.; A. R. Birley v DNP 3, 
Claudius [III 2], coll. 26 uvádí stejně jako Kienast září 270 n. l., naopak tentýž autor klade v DNP 10, Quintillus 
coll. 721 smrt Claudia II. do srpna 270 n. l. 



Po jeho smrti byl císařem provolán jeho mladší bratr Quintillus, ten však nebyl  

za císaře uznán v celé říši65. Vojsko, které bylo umístěné v Sirmiu provolalo za císaře 

Claudiova kolegu Aureliana, touto dobou honosícího se funkcí dux equitum, který  

se s armádou vypravil proti Quintillovi. S ním se měl utkat u Aquileie ve druhé polovině září. 

K bitvě však nedošlo, protože Quitillovi vojáci přešli na stranu Aurelianovu a svého císaře 

zavraždili. 

 

Aurelianus66, celým svým jménem Lucius Domitius Aurelianus, byl největším císařem 

třetího století n. l. O jeho schopnostech a významu vypovídá množství udělených titulů, 

kterými se Aurelianus honosil. Mimo běžných, mezi kterými můžeme namátkou jmenovat 

např. Germanicus maximus, Gothicus maximus nebo Dacicus maximus, uváděl Aurelianus 

tituly odkazující na jeho dobyvačné úspěchy, např. Palmyrenicus maximus nebo Restitutor 

orbis. Kromě toho byl také jako první římský císař titulován deus et dominus (natus).   

 

Již výše bylo rozvedeno, že v roce 268 n. l. spolu s Claudiem II. patřil ke špičce důstojnického 

spolčení, které odstranilo Galliena. Za Claudia II. vykonával funkci velitele jezdectva a v této 

hodnosti jej zastihlo provolání císařem. Po vypořádání  

se s Quintillem byl Aurelianus uznán za císaře také římským senátem. V Římě Aurelianus 

prodléval přes zimu roku 270/271 n. l. a během této doby potlačil povstání mincmistrů 

s Felicissimem v čele. V roce 271 n. l. se pravděpodobně odebral  

do Panonie, kde bojoval s pronikajícími Vandaly. Ty porazil, uzavřel s nimi spojenectví a 

vrátil se do severní Itálie, aby se zde utkal s Alemany a Iuthungy. Alemany  

se Aurelianovi podařilo porazit v několika bitvách, zatímco Iuthungy postupně vytlačoval 

z území římské říše přes Dunaj zpět do barbarika.  

 

Následující zimu, tj. 271/272 n. l., opět přezimoval v Římě a tento pobyt využil k zahájení 

opevňovacích prací na mohutných hradbách, které ještě dnes z části obepínají antický Řím. 

Stavba na nich byla dokončena za císaře Proba. Podobně jako Řím  

si počínala i jiná italská města. Na jaře 272 n. l. se Aurelianus vypravil na východ,  který 

spravoval Odeanathův syn Vaballathus67, fakticky jej však jako regentka ovládala ambiciózní 

                                                 
65 CAH XII2, S. 50; Kienast 1996, S. 233; A. R. Birley v DNP 10, Quintillus coll. 721 
66 CAH XII2, S. 51 – 53; Kienast 1996, S. 235 – 238; A. R. Birley v DNP 2, Aurelianus [3],  
coll. 317 – 319; MIR 47 
67 CAH XII2, S. 51f; Kienast 1996, S. 240f; Martin Schotky v DNP 12/1, Vaballathus, coll. 1073 



Zenobia68. Ta po převzetí moci v roce 267 n. l. nadále nominálně uznávala nadvládu 

římského císaře nad východními provinciemi římské říše. Pravděpodobně v roce 270 n. l. 

však využila sporů, které nastaly po smrti Claudia II. a začala rozšiřovat svou moc do Malé 

Asie a Egypta. Aurelianus, který byl zaneprázdněný válkami s Vandaly, Alemany a Iuthungy, 

neměl v tomto okamžiku prostředky, kterými  

by Zenobii zabránil v jejím mocenském růstu. Palmýrské království se tak rozšířilo  

až po Ankyru.Vhodná příležitost k zastavení Zenobie nastala z pohledu Aureliana teprve 

v roce 272 n. l. Během tažení na východ porazil Aurelianus Góty, kteří drancovali na Balkáně. 

Souběžně s těmito operacemi proběhlo vyklizení Dacie a zřízení nové provincie Dacie na 

pravém břehu Dunaje v Moesii69. Tímto krokem uvolnil Aurelianus tlak vyvíjený Góty na 

římskou hranici a fakticky tak přiznal skutečnost,  

že římské císařství již několik let nebylo schopno tento prostor vojensky uhájit. 

 

Východní tažení Aureliana pokračovalo dál, pravděpodobně již na konci jara 272 n. l.  

se císař objevil u Antiochie. Po cestě dobýval zpět města, která si před několika lety 

podmanila Zenobia, která v reakci na Aurelianovo tažení prohlásila sebe a Vaballatha  

za augustu a augusta. Aurelianus se v květnu 272 n. l. utkal s palmýrským vojskem v místě 

zvaném Immai, které se rozprostírá východně od Antiochie. Palmýrské vojsko vedené 

vojevůdcem Zabdou bylo poraženo a Zenobia se společně s ním a poraženým vojskem stáhla 

do Emesy. Zde Zabdas vyzkoušel své štěstí ještě jednou,  

opět neúspěšně. Zenobia a Zabda se pokusili zachránit za zdmi Emesy. Nakonec  

oba uprchli do Palmýry. Zenobia se snažila klást poslední možný odpor z Palmýry, jenže ta 

před přicházejícím římským vojskem kapitulovala. Následný Zenobiim útěk přes Eufrat také 

nevyšel, královna byla při něm zadržena a zakrátko nato byla dopravena před soud v Emese, 

kde se jí však podařilo se obhájit. Její život skončil podle některých pramenů během cesty do 

Říma, kde měla být podle jiných pramenů vedena v triumfálním průvodu spolu se svým 

synem Vaballathem a svůj život dožít v okolí Říma. 

 

Na zpáteční cestě z východu přezimoval Aurelianus pravděpodobně v Byzantiu, odkud na jaře 

273 n. l. vytáhl proti Karpům, které porazil, a část z nich usídlil na římském území. Ještě 

během tažení se dozvěděl o povstání v Palmýře, proto neváhal a vydal  

se opět na východ, aby tomuto povstání učinil přítrž. Jestliže byl Aurelianus při prvním tažení 

                                                 
68 CAH XII2, S. 51 – 53; Kienast 1996, S. 241f; Martin Schotky v DNP 12/2, Zenobia [2], coll. 730 – 734 
69 CAH XII2, S. 53 klade tuto událost do rok 254 n. l. 



na východ shovívavý a Palmýru ušetřil, nebylo tomu tak při jeho návratu,  

kdy Palmýru dobyl, vyplenil a zničil. Během druhého východního tažení zasáhl navíc 

v Egyptě, kde potlačil místní nepokoje. Při zpáteční cestě odrazil nový vpád Alemanů do 

Itálie70 a v Římě ještě téhož roku oslavil triumf71. 

 

V následujícím roce 274 n. l. se Aurelianus vypořádal s další odpadlou částí římské říše – 

s Gallo-římským císařstvím, kterému od roku 271 n. l. vládl Tetricus I.72 Ten byl  

po usmrcení Victorina prohlášen v dnešním Bordeaux císařem. Podobně jako jeho předchůdce 

došel uznání v Galii a Británii, ne však v Hispánii. Jeho vláda byla  

od počátku až do konce vyplněna boji s Germány. V roce 273 n. l. proti němu v dnešním 

Trevíru povstal Faustinus, praeses provinciae Belgicae. Ve stejnou dobu jmenoval Tetricus 

svého stejnojmenného syna Tetrica II. césarem. Po Aurelianově vpádu do Galie se s ním 

Tetricus I. utkal v bitvě na katalunských polích, během které zradil vlastní vojáky a zběhl na 

Aurelianovu stranu. Na podzim téhož roku byl spolu  

se svým synem veden v triumfálním průvodu v Římě. Zbytek života dožili  

oba Tetricové v Itálii. 

 

Po všech vyjmenovaných úspěších přijal Aurelianus titul Restitutor orbis a své ženě Severině 

udělil titul augusta. Zároveň v tomto roce proběhla jedna z fází mincovní reformy a 25. 

prosince došlo k vysvěcení chrámu Sola Invicta. Na začátku roku 275 n. l. se musel 

Aurelianus ještě jednou vrátit do Galie, kde vzplanuly nepokoje. Po jejich potlačení se císař 

přesunul do Podunají, odkud měl v úmyslu táhnout proti Perské říši. Během tažení byl 

Aurelianus na přelomu září a října 275 n. l. zavražděn u Caenophruria na cestě mezi 

Perinthem a Byzantiem73. 

 

Po Aurelianově smrti následovalo několikatýdenní interregnum, během kterého s velkou 

pravděpodobností vládla Severina74. Vražda Aureliana se zdá být nepříliš dobře 

promyšleným činem nižších důstojníků, ze kterých se ani jeden nechopil příležitosti a neujal 

se vlády. Interregnum bylo pravděpodobně ukončenou dohodou uzavřenou mezi vyššími 
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vojenskými důstojníky a senátem. Na základě vzájemného konsenzu byl za císaře vybrán 

penzionovaný generál Tacitus75. Po jeho jmenování Severina pravděpodobně předala vládu 

nad římskou říší nově jmenovanému císaři, který se přes zimu 275/276 n. l. zdržoval v Římě. 

Na začátku roku 276 n. l. odcestoval  

do Malé Asie, aby zde Gótům zabránil v námořním přepadávání maloasijských provincií. Po 

jejich porážce chtěl Tacitus pravděpodobně svěřit obranu východních provincií svému 

nevlastnímu bratrovi Florianovi a odejít do západní části říše, aby zde svou přítomností čelil 

narůstající barbarské aktivitě v Porýní.  

 

K ničemu z toho však nakonec nedošlo, protože někdy na přelomu června a července 276 n. l. 

byl Tacitus zabit vlastními vojáky76. Na jeho místo byl povolán jeho nevlastní bratr, tou 

dobou praefectus praetorio, Florianus77. Ten byl za císaře uznán v Malé Asii a v západních 

provinciích říše, východní oblasti jej neuznaly a ve stejnou dobu provolaly za císaře Proba, 

který za Tacita spravoval Sýrii a Egypt. Oba pretendenti  

se spolu utkali pravděpodobně v září 276 n. l. v bitvě poblíž Tarsu. Florianus byl zavražděn 

vlastními vojáky a Probus se stal jediným vládcem v římské říši. 

 

Probus78 byl podobně jako Aurelianus velikým válečníkem, který celou svou vládu vyplnil 

válkami s nepřáteli. Po vítězství nad Florianem se začal postupně přesouvat  

na západ. Ještě na území Malé Asie porazil zbytky Gótů, přeživších porážku od Tacita. 5. 

května 277 n. l. je doložen jeho pobyt v Sirmiu79, kde pravděpodobně strávil několik měsíců a 

odkud snad také vyrazil do Galie, která byla těžce zužována germánskými nájezdy. Během 

bojů v Galii se mu podařilo obnovit římskou hranici na Rýnu, pravděpodobně inicioval 

opevňování galských měst a zřízení pobřežní obrany. Válka s Germány probíhala mezi roky 

277 n. l. a 278 n. l., během ní Probus porazil v roce  

277 n. l. Franky a potlačil místní nepokoje v Galii, dále se vypořádal s Alemany, kteří 

neustále představovali vážné nebezpečí pro Itálii. Snad i kvůli obraně Itálie  

se následujícího roku 278 n. l. přesunul do Raetie, odkud vedl válečné operace proti 
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Burgunďanům a Vandalům. Válečný úspěch byl korunován udělením titulu Germanicus 

maximus. Zimu 278/279 n. l. strávil Probus opět v Sirmiu80.  

 

Zvyšující se tlak na východní římskou hranici a nepokoje v Isaurii a Egyptě přiměly Proba 

v roce 279 n. l. k odcestování na východ. Nepokoje v Isaurii, které se svou povahou podobaly 

těm, které o dva roky dříve potlačil Probus v Galii, byly ještě téhož roku umlčeny. V Egyptě 

k uklidnění situace přispěli Probovi vojevůdci. Císařův pobyt ve východních provinciích byl 

v roce 280 n. l. přerušen zprávami o uzurpaci Bonosa  

a Procula81 v Porýní. Probus se okamžitě vydal na cestu, v Sýrii zanechal Saturnina82, 

správce provincie, který byl v roce 281 n. l. prohlášen císařem. Jeho vláda neměla dlouhého 

trvání, protože byl zanedlouho zavražděn vlastními vojáky. Povstání v Porýní bylo potlačeno 

na přelomu roku 280 a 281 n. l. Bonosus s Proculem byli Probem poraženi v bitvě u Colonie 

Agrippinensium, Bonosus po ní pravděpodobně spáchal sebevraždu, Proculus se snažil 

zachránit útěkem k Frankům, těmi byl však vydán a poté usmrcen. 

 

Zřejmě koncem roku 281 n. l. oslavil Probus v Římě triumf. Jeho zásluhou byly dostavěny 

Aurelianovy hradby a bylo oživeno uctívání boha Slunce, opomíjené snad  

za vlády Tacita83. V následujícím roce 282 n. l. pobýval Probus v Sirmiu,  

kde shromažďoval vojsko buďto pro vojenskou výpravu proti Peršanům,  

což je pravděpodobnější, nebo pro zajištění podunajské hranice. Po svých vojácích vyžadoval 

dodržování přísné kázně a dle všeho po nich vyžadoval práce, které měly spíše blíž 

k rolničině než k vojenské službě. Zřejmě byl také obviňován z nekompetentnosti, když 

nechal vojáky pracovat v zemědělství, než aby je poslal  

na frontu. Pravděpodobně z nějakého podobného důvodu byl v září 282 n. l. částí vojska 

provolán za císaře praefectus praetorio a zároveň velitel raetského a norického vojska Carus. 

Nedlouho poté byl vlastními vojáky Probus zavražděn84. 
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Po převzetí vlády jmenoval Carus své dva syny Numeriana85 a Carina86 césary  

a vstoupil do Itálie. V roce 283 n. l. bojoval se Sarmaty a Kvády a ještě téhož roku  

se se svým mladším synem Numerianem vypravil na východ proti Peršanům. Vojenská 

výprava, během které bylo dobyto Ktesiphontu představovala pro Cara jeho poslední 

vojenskou akci. V průběhu následujících bojů Carus zemřel, podle historických zpráv měl být 

zasažen bleskem za neuposlechnutí proroctví. Stalo se tak pravděpodobně  

na přelomu července a srpna 283 n. l. Ve stejnou dobu byl Numerianus povýšen  

na augusta, Carus byl do této funkce uveden již na jaře 283 n. l. Po odchodu Cara  

a Numeriana byla obrana západních provincií svěřena do rukou Cara, který v letech  

283 a 284 n. l. sváděl boje s Kvády za které přijal titul Germanicus maximus.  

 

Mezitím dosáhl jeho bratr Numerianus 18. března 284 n. l. Emesy, ze které spolu s vojskem 

pokračoval dále na západ. V listopadu téhož roku dospěl do Bithýnie, kde byl zavražděn svým 

tchánem Aperem. Po zjištění tohoto zločinu provolalo vojsko  

20. listopadu 284 n. l. císařem Diocletiana87, který se s vrahem rázně vypořádal.  

Na západě se situace pro Carina komplikovala. Po doručení zpráv o smrti Cara  

do Panonie byl přítomným vojskem provolán za císaře M. Aurelius Iulianus88,  

který neváhal a vypravil se proti Carinovi do Itálie, kde se s ním střetl na začátku roku 285 n. 

l. u Verony. Pro Iuliana nedopadl výsledek bitvy dobře, poté, co bitvu ztratil,  

byl zabit. Diocletianus ve stejnou dobu postupoval spolu s armádou podél Dunaje  

na západ. Na přelomu srpna a září 285 n. l. se střetl s Carinovým vojskem v bitvě  

na Margu v Moesii. Přestože Diocletianus bitvu prohrál, stalo se, že nespokojení důstojníci 

Carinova vojska svého císaře zabili.  

 

Tímto okamžikem se přestávají psát dějiny vojenských císařů. Diocletianus, ačkoliv vzešel 

z vojenského prostředí a právem by mohl být označován za vojenského císaře, provedl 

zásadní změny, kterými se způsob jeho vlády odlišoval od předcházejícího období. Není 

možné si ale zároveň nevšimnout, že v některých případech pouze oprášil staré zvyky a 

způsoby a že v mnoha bodech jen dále rozvíjel to, co bylo v průběhu třetího století utvořeno. 

Názorným příkladem této návaznosti je Diocletianem používaný titul dominus noster, který za 

svůj původ vděčí Aurelianovu deo et domino. 
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Ražba mincí, ikonografie 
 
Výroba římských císařských mincí byla pro první a druhé století n. l. téměř výhradní 

záležitostí mincovny v Římě. Několik výjimek v tomto období z pravidla představuje 

mincovna v Lugdunu, ražba citoforů v maloasijských městech a mobilní mincovny, které 

doprovázely armádu na cestách. Produkce Lugdunské mincovny byla v prvním století n. l. 

převedena do Říma, cistofory byly raženy ještě za Hadriana a mobilní mincovny byly 

používány za každé občanské války, takže jak v roce 68/69 n. l.,  

tak i v roce 193 n. l. Posledně jmenované svým způsobem předznamenaly trend,  

který se s úpadkem ryzosti denárů začal uplatňovat v rámci celé říše. Se zhoršováním kvality 

mincí, která byla paralelně doprovázena narůstající mincovní produkcí,  

bylo hledáno vhodné místo, které by v případě potřeby stačilo vyrazit rychle požadovaný 

objem oběživa a v krátké době jej dodat na trh.  

 

Významnou roli v tomto ohledu sehrála římská armáda, která byla hlavním odběratelem 

produkovaných stříbrných mincí.89 Právě proto bylo v době zvyšující se potřeby mincí 

přistoupeno k dočasnému, později trvalému zřízení mincovny v Antiochii,  

která by zajišťovala finanční prostředky potřebné pro krytí válečných operací  

na východě.90 Druhou mincovnou zakládanou ze stejných důvodů byla mincovna  

ve Viminaciu, která z počátku razila provinční oběživo určené k oběhu v Moesii Superior, 

později také vyráběla říšské oběživo.91 

 

K výraznějšímu nárůstu počtu mincoven došlo teprve za spoluvlády Valeriana  

a Galliena. Antiochia pokračovala po krátké přestávce zapříčiněné dobytím města Peršany 

od roku 254 n. l. v další produkci mincí až do jejího druhého dobytí v roce  

                                                 
89 Wolters 2000/2001, S. 580 – 582; MIR 47, S. 15; viz také následující kapitolu, část Příjmy a výdaje státního 
rozpočtu 
90 viz RIC IV.I – III, V.I a II; Aufbau 1935, 1936, 1949, 1951, 1953, 1961 a 1963; prvním císařem, který 
v Antiochii razil pravidelně, i když s přestávkami, byl Gordianus III. viz Aufbau 1936, S. 25; Aufbau 1951, S. 
34; RIC IV.III, S. 1ff 
91 Elmer, S. 37f datuje založení mincovny do roku 239 n. l.; MIR 36, S. 96 pozn. 90 klade pravděpodobný 
počátek ražby říšského oběživa do doby Deciovy, s jistotou od Valeriana; RIC IV.III, S. 107ff , 151ff naopak 
klade tytéž ražby do mincovny v Mediolanu. Z pohledu přisouzení jednotlivých ražeb  
do příslušné mincovny jsou zajímavé aversní opisy mincí Aemiliana a Valeriana, které jsou psány v dativu – 
IMP C EMIL EMILIANO AVG a IMP C P LIC VALERIANO AVG – pro první z opisů  
viz Elmer, S. 42, pro druhý MIR 36, Tab. 23; zejména viz Aufbau 1936, S. 13 – 16 



260 n. l., pak je opět v provozu od roku 263 n. l.92 Pro účely vojska byla v Samosatě, v místě 

hlavního vojenského sídla císaře Valeriana I., zřízená mincovna,  

která produkovala mince od roku 255 n. l. pravděpodobně až do roku 261 n. l.93 V první 

polovině roku 257 n. l. byla zároveň s Gallienovým hlavním štábem přemístěna  

do Colonie Agrippinensium mincovna z Viminacia.94 V Colonii Agripinensium probíhala pod 

Gallienovým jménem produkce mincí do poloviny roku 260 n. l.  

a pak nerušeně za Gallo-římského císařství až byla nakonec vystřídána za Lugdunum během 

Victorinovy vlády.95  

 

V Mediolanu byla mincovna zřízena z čistě z vojenských důvodů. V roce 258 n. l.  

sem byla umístěna jízdní armáda s Aureolem v čele. Mincovna zde produkovala mince až do 

roku 273 n. l.,96 kdy ji Aurelianus přemístil do nově vybudované mincovny v Ticinu, která 

razila mince od této doby až do roku 283 n. l.97 Z římské mincovny byla v roce 263 n. l. 

založená mincovna v Siscii, která za Gallienových nástupců patřila  

k jedné z nejproduktivnějších mincoven v říši.98 V Malé Asii byla roku 266 n. l. založená 

mincovna v Cyzicu.99 

 

Tento systém mincoven byl za Aureliana doplněn jednak již uvedenou mincovnou v Ticinu, 

která byla zřízena na úkor mincovny v Mediolanu, dále pak mincovnou v Serdice,100 která 

začala razit říšské mince na přelomu roku 271 a 272 n. l.,  

a pak mincovnou v Tripolis, která byla založena jako pomocná Antiochijská mincovna v roce 

274 n. l.101 Navíc bylo pouze v roce 271 a 272 n. l. raženo v putující mincovně, která byla 

později umístěna do Byzantia, a v roce 274 n. l. v Augustě Treverorum. V obou dvou 

posledních případech mělo produkování mincí těmito mincovnami souvislost s vojenskými 

výpravami.102 

 

                                                 
92 MIR 36, S. 127 – 132; RIC IV.III; RIC V.I a II; Aufbau 1935, 1936, 1949, 1951, 1953, 1961 a 1963; k rozvoji 
mincoven viz také mapu na platu 1 
93 MIR 36, S. 132 – 135 a (MIR 44) S. 143f 
94 MIR 36, S. 96 – 99 
95 MIR 36, S. 99f pro Colonii Agrippinensium; RIC V.II, S. 310 – 425 pro mincovní produkci  
Gallo-římského císařství a S. 380f tamtéž pro přemístění mincovny z Colonie Agripppinensium 
96 MIR 36, S. 100 – 118; MIR 47, S. 34 – 39; Aufbau 1951 a 1963 
97 MIR 47, S. 34 – 39; Aufbau 1951 a 1963 
98 MIR 36, S. 118 – 122; MIR 47, S. 50 – 56; Aufbau 1951 a 1963 
99 MIR 36, S. 122 – 127; MIR 47, S. 62 – 65; Aufbau 1951 a 1963 
100 MIR 47, S. 56 – 60; Aufbau 1951 a 1963 
101 MIR 47, S. 68; Aufbau 1951 a 1963 
102 MIR 47, S. 60 – 62 pro Monetu Comitatensis a tamtéž S. 33 pro Augustu Treverorum 



Diocletianem byly ze stávajících mincoven využívány v předreformním období tyto: 

Lugdunum, Ticinum, Roma, Siscia, Cyzicus, Antiochia a Tripolis.103 

 

Současně se zvyšující se produkcí mincí a s rozšířením této produkce na výše vyjmenované 

mincovny bylo zapotřebí zajistit odpovídajícím způsobem kontrolu produkovaného oběživa. 

Proto se začínají od Philippa Araba objevovat na mincích první značky, které slouží k odlišení 

jednotlivých dílen mincovny. Značení bylo prováděno buďto pomocí latinských číslic, tak 

jako v případě Říma, anebo pomocí teček, jak tomu bylo v případě Antiochie a později 

Cyzicu.104 Později bylo pro odlišení jednotlivých dílen mincovny používáno systému, který 

kombinoval alfabetu s latinskými číslicemi, a to tak, že pro číslice od 1 do 9 používal alfabetu 

a pro čísla  

10 až 12 latinku.105 Označení mincovny značkou bylo na mincích poprvé uvedeno  

za Gallienovy samovlády u mincovny v Mediolanu, Cyzicu a Siscii.106 Většinou bylo 

prováděno počátečním písmenem názvu města ve kterém mincovna sídlila,  

tzn. T = Ticinum, R = Roma, S = Siscia, C = Cyzicus, pouze u Serdiky byla použitá výjimka 

ve tvaru SERD. Pro rozlišení jednotlivých emisí mohla být značka mincovny doplněna další 

značkou, např. * v Siscii či měsíčním srpkem tak jako v Cyzicu. Všechna uvedená opatření 

byla prováděna pro usnadnění kontrol a k úplné dokonalosti byla přivedena teprve za 

Diocletiana.107  

 

Z portrétů císařů lze vyčíst mnohé. Na základě různých stylistických rozdílů je činěno přiřčení 

mincovní produkce do příslušných mincoven. Na východě se objevuje hrubší styl, který je 

podobný  místní mincovní produkci, zatímco na západě je provedení portrétu uhlazenější.108 

Některé mincovny jsou charakteristické atypickým zněním aversních opisů, např. mincovna 

v Serdice, která opis ráda kombinuje se slovy INVICTVS nebo DEO ET DOMINO.109 

Portréty většiny císařů reflektují v prvních emisích vzhled předchůdce, zvláště patrný je tento 

jev u císařů, kteří nebyli v okamžiku provolání přítomní v Římě tak jako Balbinus a Pupienus, 

                                                 
103 RIC V.II, S. 204ff 
104 MIR 47, S. 16; Aufbau 1935, S. 31f 
105 MIR 36, S. 90f dokládá první použití tohoto systému v Římě od deváté emise, která byla produkována od 
roku 265 n. l.; dále také MIR 47, S. 16 
106 viz MIR 36 včetně jednotlivých tabulek 
107 MIR 47, S. 15 – 17; RIC VI, S. 73 – 87  
108 Aufbau 1949, S. 28; rozdělení mincovní produkce na základě stylistických rozdílů nemusí být vždy 
spolehlivým kritériem, viz výše pozn. 91  
109 MIR 47, S. 59; pozdější rozšíření těchto zvláštních opisů bývá dáváno do souvislosti s přesunem personálu 
mincovny v Serdice do Siscie a Cyzicu, viz. Aufbau 1963, S. 40 – 54 



ale nacházeli se v provinciích. Portrét Maximina proto v první emisi připomíná více 

zvrásčený portrét Alexandra Severa, raný portrét Claudia II. je podobný pozdnímu portrétu 

Galliena, Aurelianův portrét prvních emisí se podobá portrétu Claudia II., atd.110 

 

Z  hlediska ikonografie reversů navazuje období vojenských císařů plynule  

na předcházející severovské ražby. S přibývajícím časem je patrné protěžování armády, které 

se jednak projevuje přidáváním vojenské symboliky na reversech mincí, jednak 

vyzdvihováním konkrétních legií nebo oblastí, kterým příslušný císař vděčil  

za provolání císařem.111 Z okruhu božstev a personifikací se běžně vyskytuje Diana, Iuppiter, 

Iuno, Mars, Salus, Venuše, Vesta, Abundantia, Aequitas, Annona, Concordia, Fides, Laetitia, 

Libertas, Pax, Pietas, Pudicitia, Victoria a další. Na mincích císařoven  

se běžně vyskytuje Iuno, Venuše, Vesta a Pudicitia, u césarů bývají tradičně zobrazeny 

liturgální nástroje nebo stojící césar, většinou ve vojenském úboru s globem a kopím.   

 

Mince císařů pokrývají nejrozmanitější spektrum a občas se stane, že si na avers vypůjčí 

námět z repertoáru císařoven či césarů.112 Pravidelně bývá každý příchod císaře na mincích 

oznamován vyobrazením císaře jedoucího na koni a opisem ADVENTVS AVG, jeho odchod 

Fortunou a opisem FORTVNA REDVX. Morové rány,  

které sužovaly vojsko, jsou v mincovní produkci doprovázeny zobrazením Apollona,113 

císařovu statečnost v boji zosobuje Mars nebo Virtus, svornost císařů a vojska dokládá 

Concordia nebo jen stisknuté pravice, Fides je zobrazována s vojenskými standartami. Mars 

vystupuje jednak jako mírotvorce, jednak jako mstitel, ostatně v podobných funkcích, 

v jakých se na mincích objevoval již od prvního století.  

 

V době prohlubující se krize bývá do popředí stavěna zbožnost císaře a cudnost císařovny. 

Vladaři se tak snaží vystupovat jako představitelé konzervativních kruhů, čímž odkazují na 

tradici prvního a druhého století n. l. Zvlášť patrný je tento jev s počátkem pronásledování 

                                                 
110 viz zejména tabulky MIR 36 a MIR 47 
111 např. RIC IV.III, S. 120, Rome 5 a tamtéž S. 122, Rome 20ff pro pronikání vojenské tématiky  
na mince (v tomto případě přidávání vojenských standart k personifikacím provincií); k vyzdvihování legií např. 
celá druhá emise v Mediolanu  ražená Gallienem, viz MIR 36, Tab. 29 nebo Deciem  
a Aurelianem oslavovaná Illyrská armáda, viz RIC IV.III, S. 120, Rome 3 a MIR 47, Tab. 15, Sis 2B/179 – 182; 
k uvádění provincií viz např. RIC IV.III, S. 120, Rome 2 a MIR 47, Tab. 2, Med 1/17 v obou dvou případech se 
jedná o Dacii (v případě první citace jde o ražby císaře Decia, v druhém případě o ražby císaře Aureliana) 
112 např. Vesta v případě Valeriana I. a Galliena, viz MIR 36, Rom 1/54g a bb nebo např. opis PRINCIPI 
IVVENTVTIS v případě Aureliana, viz MIR 47, Cyz 5/332c 
113 MIR 36, Tab. 1, Rom 1/45 a tamtéž Tab. 2, Rom 2/91 v obou dvou případech s opisem APOLL SALVTARI 



křesťanů, přičemž v této souvislosti bývá také uváděna emise konsekračních mincí císaře 

Decia, která na aversu zobrazuje deifikované císaře, Augustem počínaje a Alexandrem 

Severem konče.114 Podobně jako Concordia a Fides bývají ve třetím století n. l. poměrně 

běžnou náplní mincí Victoria a Pax, což bylo zapříčiněno častými vojenskými výpravami 

jednak proti uzurpátorům, jednak proti barbarům.115 Pax v této souvislosti nemusí nezbytně 

nutně vyjadřovat touhu stabilizace po nabytém vítězství, může být také vyjádřením cíle, 

kterého má být vítězstvím dosaženo.116 Běžně bývá také císař označován jako restitutor, 

v případě Valerianově jako restitutor orientis, Gallienově jako restitutor galliarum, podobně 

se nechal  

na mincích titulovat také Postumus a od Aureliana, který válkou sjednotil celou říši,  

se objevuje titul restitutor orientis, ale také restitutor orbis čím dál častěji.117 V případě 

Aureliana je v rámci jím provedené reformy patrná snaha o unifikaci mincovních obrazů ve 

všech mincovnách říše.118 

 

Iuppiter, představující nejvyšší římské božstvo, byl reprodukovaný na mincích téměř všech 

vojenských císařů. Řečeno slovy Roberta Göbla dovedl ještě Aurelianovo vojsko před 

Palmýru, od ní se však vracelo pod patronací nového boha, Sola.119 Solární kult byl 

protěžovaný za severovské dynastie, především za Elagabala, který přehnanou péčí  

o něj proti sobě popudil římskou veřejnost.120 Od Aureliana se stal hlavním božstvem říše. Při 

příležitosti vysvěcení chrámu, který Aurelianus nechal v Římě postavit, byly raženy sestertie, 

připomínající tuto událost.121 Na jiných sestertiích vystupuje Sol  

jako garant svornosti.122 Solární kult je upřednostňován i za Aurelianových nástupců, dokonce 

i za tetrarchie, kde se však do popředí dostává opět Iuppiter, tentokrát společně s Herculem. 

                                                 
114 jinak k jejich interpretaci a dataci Alföldi, S. 57 – 70 
115 podoba vítězství bývá konkretizována v opise, např. VICTORIA GERMANICA, MIR 36, Tab. 25, Col 2/891 
– 893; VICTORIA GOTHICA, RIC V.I, S. 337, Ticinum 110, k opisu ještě patří COS II;  VICTORIA 
PART(hica), MIR 36, Tab. 47, Ant 5/1604 
116 např. Gallienovy mince s opisem VBIQVE PAX, viz MIR 36, S. 92 
117 MIR 36, Tab. 50, Sam 1/1677 pro Valeriana I.; MIR 36, Tab. 25, Col 1/876 – 879 pro Galliena; RIC V.II, S. 
343 pro Postuma; MIR 47, Tab. 3, Med 4A/44 a tamtéž Med 4B/57 pro Aureliana; opis RESTITVTOR ORBIS 
se objevuji také u Valeriana I. a Galliena, viz MIR 36, Tab. 3, Rom 3/111 
118 podobné kroky jsou patrné již od konce společné vlády Valeriana I. a Galliena, viz MIR 47, S. 22  
a 80 – 84 
119 MIR 47, S. 49 
120 RIC IV.II, S. 23ff; Aufbau 1949, S. 31 
121 MIR 47, S. 49f, tamtéž Tab. 14, Rom 6/151 a 152 
122 MIR 47, S. 49, tamtéž Tab. 14, Rom 6/145 



Výrazný vliv má solární kult ještě na Constantina, nakonec je za jeho synů vystřídán 

křesťanstvím.123 

 

Zajímavé jsou z ikonografického hlediska také náměty Gallo-římských císařů, kteří, ačkoliv 

se jejich moc omezovala pouze na západní oblasti říše, vystupují ve svém ikonografickém 

programu jako regulérní vládcové. Oslavují sami sebe jako císaře východu, vyzdvihují legie, 

které ani nebyly v jejich držení a projevují svou náklonnost hlavnímu městu.124 

 

Ze zvláštních emisí, které se poněkud vymykají konvenčním tématům, bych rád připomněl 

denárovou emisi raženou Gordianem III. ku příležitosti svatby s Tranquillinou, považovanou 

s ohledem na běžnou produkci antoninianů  

za „prémiovou“ ražbu.125 Další ikonograficky zajímavou ražbou je oslava milénia Říma, která 

byla provedena Philippem Arabem v roce 248 n. l.126 O konsekračních ražbách císaře Decia, 

které se zcela vymykají ze zvyklostí římské ikonografie, již bylo pojednáno výše. 

 

Z období Gallienovy samovlády je ve vztahu k vojsku zajímavá šestá, sedmá a osmá emise 

z Říma127 a druhá s třetí emise z Milána.128 V šesté římské emisi ražené v roce 260 n. l. je 

opěvována udatnost císaře, díky které bylo dosaženo vítězství nad Germány a s jejichž 

pomocí byl zajištěn mír. Navíc se zde objevuje přímá zmínka, která ukazuje, že císař vděčí za 

své vítězství třetí kohortě pretoria, v jejíž čele se pravděpodobně účastnil bojů proti Alemanův 

u Milána.129 Tyto opisy mají přímou souvislost s reversy VIRTVS a VICTORIA130. V sedmé 

emisi z roku 262 n. l. je spolu s vojskem opět oslavována kohorta pretoria,131 přičemž fides 

pretoriánů je zde chápána jako garant dosažených decennálií132. Podobně jako v mincovně 

v Miláně, kde je touto dobou vydávána rozsáhlá emise oslavující jednotlivé oddíly vojska, ze 

                                                 
123 Bruck, S. 26 – 32; Kraft, S. 151 – 178; Alföldi 1932, S. 9 – 23 
124 RIC V.II, S. 130 – 425, pro oslavované legie tamtéž S. 382f 
125 ražba této emise byla provedena také ve zlatě, z bohů a personifikací se objevuje Diana, Pietas, Salus, 
Securitas a Venuše; viz RIC IV.III, S. 27f ; Aufbau 1935, S. 25ff a tamtéž pozn. 1 na S. 25 k uvedení jiných 
důvodů pro ražbu 
126 u těchto ražeb se poprvé v římské numismatice objevují značky jednotlivých dílen, na mincích dochází 
k zobrazení exotických zvířat – lev, lvice, los, hroch, jelen, antilopa – a také chrámu bohyně Romy;  
viz RIC IV.III, S. 70ff; Aufbau 1935, S. 31f 
127 MIR 36, S. 85 – 90, Tab. 9 – 15 
128 MIR 36, S. 104 – 113, Tab. 28 – 31 
129 jedná se o nápis ve věnci COHORT/PRAET/PRINCIPI/SVO, MIR 36, Tab. 11, Rom 6/422; a CHORS 
TERTIA PRAETORIA, MIR 36, Tab. 12, Rom 6/436 
130 MIR 36, S. 87f, Tab. 11f 
131 opis FID PRAET VOTA X; MIR 36, Tab. 14, Rom 7/520 
132 MIR 36, S. 88 



kterého vzniklo jádro mobilní armády se sídlem v Miláně,133 je v Římě učiněná v biniu 

ikonografická narážka na mobilní armádu.134  

 

Za Gallienovy vlády se tak objevují ražby, které oslavují celé legie, jejich části nebo 

specializované a nově zřízené vojenské útvary. V tomto případě pak také platí,  

že se vojenské náměty, kdy podobné byly raženy na denárech Marka Antonia  

a Septimia Severa, s postupnou devalvací měny dostávají na vyšší nominály. Toto  

je jeden ze zajímavých momentů 3. st. n. l., zejména v jeho nehlubší krizi, kdy přibližně 

v rozmezí let 260 n. l. až 271 n. l. není až na výjimky ražený jiný nominál než silně 

devalvovaný antoninianus a rozličně vážící zlaté mince. 

 

                                                 
133 druhá emise s tzv. legionářskými antoniniany a opisy COHH PRAET, LEG I ADI až po LEG XXXV LP, 
MIR 36, Tab. 29, Med 2/978 – 1025 
134 opis mince zní SPQR, obraz znázorňuje orla na běžícím lvu, MIR 36, Tab. 14, Rom 7/528 



Vývoj římské ekonomiky ve třetím století n. l. 
 
 

Vývoj nominální soustavy 

 

Římský peněžní systém vstoupil do třetího století n. l. v takové podobě, v jaké byl vybudován 

Augustem, respektive Neronem135. Jedinou výjimku tvořily dva nejnižší nominály quadrans a 

semis, které přestaly být raženy v průběhu druhého století n. l.136 Soustava se tudíž skládala 

z následujících nominálů: zlatý aureus a quinarius, stříbrný denár a quinarius, mosazný 

sestertius a dupondius a měděný as137. Tento systém  

byl v roce 215 n. l. doplněn Caracallou o nový stříbrný nominál, tzv. antoninianus, který byl 

ražen ze stejné slitiny stříbra jako denár, vážil však 1,5 násobku denáru,  

ale představoval jeho dvojnásobek138. Antoninianus nebyl ražen v hojném množství, jeho 

ražba ustala na začátku Elagabalovy vlády139. Znovu byl ražen až v roce 238 n. l. Balbinem a 

Pupienem140. Od této doby se stal převažujícím stříbrným nominálem. Měnová soustava byla 

dále doplněna Deciem o dvoj-sestertius a Trebonianem Gallem  

o dvoj-aureus141. V následujících letech, zejména v době, kdy došlo k výraznému propadu 

antoninianu, byly raženy zlaté násobky aureu142. 

 

Ryzost jednotlivých mincí byla až na zlaté nominály v průběhu prvních dvou století  

n. l. měněna. U nižších nominálů ražených z mosazi lze změnu v chemickém složení slitiny 

v neprospěch cínu vysvětlit na jedné straně opakujícím se přetavováním těchto mincí při 

výrobě nového oběživa, kdy při zpracovávání kovu docházelo k odpaření cínu, na straně 

druhé je možné, že přidávání cínu při výrobě slitiny bylo postupně omezeno, čímž se měly 

                                                 
135 Wolters 1999, S. 340; RIC V.I, S. 6; Jones, S. 191; Crawford 1970, S. 40f; Crawford 1975, S. 560f; Wassink, 
S. 471; Kellner, S. 115f 
136 Crawford 1975, S. 561 
137 1 aureus = 2 zlaté quinarie = 25 denárů = 50 stříbrných quinariů =100 sestertiů = 200 dupondiů = 400 asů 
138 k uvedení antoninianu do oběhu v roce 215 n. l. viz RIC IV.I, S. VI; Jones, S. 194; Crawford 1975,  
S. 565; Wassink, S. 480; Carson, S. 227; bez uvedení data Wolters 1999, S. 343; pro uvedení v roce 214 n. l. viz 
RIC V.I, S. 6; Cope 1969, S. 147 pozn. 1 vyjadřuje o mincovní slitině používané k ražbě antoninianu, který 
považuje za 1 a ½ denár 
139 RIC IV.II, S. V a 11 – 61; BMCRE VI, S. 19 klade konec ražby antoninianu do pozdějších Elagabalových 
ražeb; Crawford 1975, S. 566 
140 RIC IV.II, S. V a 165ff; BMCRE VI, S. 20; Aufbau 1935, S. 23 
141 RIC IV.III, S. XXIf; Aufbau 1936, S. 11 
142 MIR 36, Rom 7/523a pro čtyřnásobek a Rom 9/700a pro osminásobek 



snížit výrobní náklady, které zvyšovaly hodnotu kovu obsaženého v minci nad její nominální 

hodnotu143. 

 

Aureus144, který byl Augustem ražený jako 1/40 libry, tj. o váze 7,8 g a ryzosti téměř  

99 %, byl za Nerona v roce 64 n. l. ražen při stejné jakosti kovu jako 1/45 libry o váze 7,28 g. 

Ryzost aureu se neměnila až do vlády Septimia Severa, kdy došlo ke snížení ryzosti slitiny na 

přibližných 93 %, avšak váha zůstala téměř beze změny145. Výrazněji  

byl aureus redukován v roce 215 n. l. Caracallou, který stanovil počet aureů ražených z jedné 

libry zlata na 1/50, váha mince tím pádem klesla na 6,55 g. Další změny ve váze byly 

provedeny za Gordiana, jehož aureus váží 4,86 g, za Decia s průměrnou váhou aureu kolem 4 

g. S vládou Treboniana Galla došlo k další váhové úpravě aureu. Již výše bylo uvedeno, že 

byly v této době raženy dva zlaté nominály, dvoj-aureus o váze přibližně 5,86 g a aureus s 

průměrnou váhou 3,58 g.146 Na začátku spoluvlády Valeriana a Galliena se váha aureu 

propadla přibližně na 3 g a během Gallienovy samovlády dosáhla své nejnižší váhy, která se 

pohybovala okolo jednoho gramu. Teprve s Aurelianovou reformou byl aureus ražen 

v průměrné váze 4,3 g a binio o váze 6,5 g.147 

 

Hlavní účetní jednotku římské říše, denár, postihl osud podobný aureu, avšak s tím rozdílem, 

že redukování jeho ryzosti probíhalo mnohem rychleji148. Za Augusta  

byl denár ražen jako 1/84 libry s průměrnou ryzostí 97,4 % a váhou přibližně 3,9 g.  

Po Neronově reformě v roce 64 n. l. byl ražen jako 1/96 libry s váhou 3,4 g a ryzostí 93,5 %. 

V následujícím období docházelo až na ojedinělé případy149 převážně k redukování drahého 

kovu v minci. Za Traiana poklesla ryzost denáru na 85 %, váha na 3,21 g, za Marca Aurelia 

na 80 %, za Commoda na 75 %, aniž by se výrazně měnila váha mince. Teprve za Septimia 

Severa došlo k výraznému snížení ryzostí denáru na  

51 %, váhu si mince zachovávala stejnou jako v přecházejícím období. V této kvalitě byly 

denáry raženy zřejmě až do roku 220 n. l., kdy ryzost klesla přibližně na 40 %  

                                                 
143 Wolters 1999, S. 343 
144 Wolters 1999, S. 342ff a S. 375ff; Jones, S. 191ff; Wassink, S. 471; Carson, S. 226f; Kellner, S. 116; 
BMCRE VI, S. 16 – 19 
145 Carson, S. 226f; Wassink, S. 480 
146 RIC IV.III, S. XXI 
147 MIR 47, S. 84 – 97 
148 Wolters 1999, S. 342ff včetně Tab. 7 na S. 342 a dále S. 375ff ; Cope 1967, 1968/I a II, 1969, včetně 
příslušných tabulek; Jones, S. 191ff; Wassink, S. 471 a 474ff; Carson, S. 226f; Kellner, S. 116; Oliva,  
S. 60; BMCRE VI, S. 16 – 19 
149 v letech 82 – 85, 193, 217 – 218 a 238 n. l., viz Wolters 1999, Tab. 7 S. 342 



a na této úrovni se udržela až do roku 238 n. l. Teprve po tomto roce dochází k dalšímu 

rapidnímu zhoršování ryzosti stříbrné mince. Ryzost antoninianu, který představuje hlavní 

minci raženou ze stříbra v této a následující době, je snížena přibližně na 35 %, přičemž v této 

ryzosti je ražený téměř až do spoluvlády Valeriana a Galliena. Za jejich společné vlády jsou 

antoniniany raženy z širšího spektra ryzostí. Na třech vzorcích, které Cope zkoumal, je stříbro 

zastoupeno v rozmezí 16 až 18 %.150 V době Gallienovy samovlády klesá ryzost stříbra z 15 

% v prvních emisích na 2,5 % ke konci jeho vlády. Největšího propadu nedosáhl antoninianus 

paradoxně za Galliena, tak jak se všeobecně soudí, ale až za Claudia II., kdy se ryzost 

propadla až k 1 % stříbra. Na konci Claudiovy vlády byla ryzost antoninianu vrácena zpět na 

2,5 %. Ve stejném standardu byly také vyraženy mince Quintilla a první emise 

Aurelianovy151. Aurelianus během své vlády provedl reformu, při které byla ryzost 

antoninianu zvýšena na 4,5 %152 na které setrvala až do Diocletianovy reformy v roce 294 n. l. 

Váha antoninianu se v roce 215 n. l. pohybovala kolem 5 g., v době jeho znovuuvedení kolem 

4,41 g a do vlády Deciovy klesla na téměř 4 g. Za Treboniana Galla klesla na 3,5 g a za 

Gallienova samovlády pod 3 g, až byla Aurelianovou reformou v několika krocích zvýšena na 

3,84 g, na kterých  

se udržela do roku 294 n. l. 

 

Výše popsané kroky zlehčování mincí, tzn. přidávání méněcenného kovu na úkor 

drahocenného, potažmo snižování jejich váhy, mělo svou příčinu ve snaze zajistit větší 

množství finančních prostředků ve státní pokladně153. Mezi odborníky se neustále vedou 

debaty, zda a do jaké míry mělo snižování ryzosti stříbrných mincí vliv na jejich nominální 

hodnotu. Víceméně dnes proti sobě stojí dvě skupiny, kdy jedna tvrdí,  

že nominální hodnota mincí byla přímo úměrná hodnotě drahého kovu v nich obsažených154, 

zatímco druhá skupina tvrdí opak155. Od těchto tvrzení se pak odvíjí rekonstrukce vývoje 

ekonomiky římského císařství ve třetím století n. l.  

 

                                                 
150 Cope 1967 zejména Tab. I., pro různou ryzost mincí tohoto období Fig. 1 tamtéž 
151 Cope 1969, S. 145 pozn. 6, S. 146 a pozn. 3 tamtéž, plus Tab. I – IV pro jednotlivé hodnoty 
152 Cope 1968/II, zejména Tab. II; Carson, S. 231 
153 pokladna římského císařství byla od Augusta dělena na aerarium a patrimonium, tzn. na centrální pokladnu 
říše a pokladnu císaře, k jejich významu a funkci viz Wolters 1999, S. 172ff 
154 např. Wassink; Heichelheim; Carson; Cope 1968/II; Crawford 1970, S. 45f; Crawford 1975, S. 591  
„I conclude that....in the third century A. D. the ruduction in the purchasing power of the silver coinage was the 
direct result of its declining intristic value.“ 
155 např. Wolters 1999; Buttrey; Jones;  



Dále je ze všech uvedených údajů zřejmé, že vnitřní hodnota denáru se v průběhu prvních 

dvou století postupně snižovala v porovnání k vnitřní hodnotě aureu. Při kurzu 1 aureus = 25 

denárů bylo možné v době před Neronovo reformou směnit jeden gram zlata přibližně za 11,5 

g stříbra, zatímco za Elagabala již jen za 5 g stříbra a v polovině 3. st. n. l. přibližně za 4 g.156 

Snižování váhy aureu tudíž reflektovalo propad ryzosti denáru a bylo pravděpodobně činěno 

z důvodu udržení vzájemného poměru mezi aureem a denárem na úrovni 1:25. Propad ryzosti 

denáru, respektive antoninianu, bývá také vysvětlován změnou v hodnotovém poměru mezi 

neraženým zlatem a stříbrem157.  

 

Ve starší literatuře je změna v ryzosti denáru příčinou ke zpochybnění poměru 1:25 mezi 

aureem a denárem158, přičemž bývá chybně interpretován záznam u Dia Cassia, který uvádí, 

že v době Alexandra Severa byl jeden aureus směňován za 25 denárů.159 Zde je tedy jasný 

důkaz o tom, že i přes výrazné znehodnocení denáru Septimiem Severem a následné redukci 

aureu za Caracally, včetně uvedení a vytracení antoninianu z oběhu, se přinejmenším 

v rozmezí let 222 až 235 n. l. udržoval kurz mezi aureem  

a denárem na stejné úrovni jako po celé první a druhé století. Na této úrovni vydržel poměr 

mezi denárem a aureem zřejmě až do roku 238 n. l., kdy byl z důvodu výpadku financí ve 

státní pokladně opět ražen antoninianus. 

 

Vývoj kurzu mezi denárem a aureem pro období 238 až 260 n. l. je lze pochytit jen zčásti.  

 

Vzájemný kurs mezi těmito dvěma nominály byl ovlivněn několika aspekty: 

 

1. došlo k výraznému snížení produkce denáru, který byl Gordianem III. ražen zejména 

k reprezentativním účelům a v pozdějším období nebyl ražen téměř vůbec160 

2. od druhé emise Balbina a Pupiena161 dochází k masivní produkci antoninianu, který se 

pro celý zbytek třetího století stává až na výjimky jedinou stříbrnou mincí162 

                                                 
156 Wolters 1999, S. 344ff, včetně grafického vyjádření v Tab. 8. 
157 Jones, S. 191; Wassink, S. 475ff; čistě jako příklad možného hodnocení vzájemného poměru mezi zlatem a 
stříbrem jej uvádí Wolters 1999, S. 345 
158 Heichelheim, S. 104ff; Carson, S. 226ff, k textu z Dia Cassia S. 227; z novějších autorů Wassink,  
S. 478ff;  
159 k interpretaci textu u Dia Cassia Buttrey, S. 40 – 45; k hodnotě denáru na poč. 3. st. n. l. Wolters 1999, S. 
346; dále Crawford 1975, S. 566ff; a BMCRE VI, S. 19ff 
160 RIC IV.III, S. XXII a S. 11; Aufbau 1935, S. 25ff 
161 BMCRE VI, S. 103f; Aufbau 1935, S. 23 
162 pod tímto pojmem chápu i takovou slitinu, ze které byly raženy antoniniany o ryzosti 1% stříbra  
viz také Cope 1969, S. 146 pozn. 5 



3. dochází k výraznému úbytku stříbra v antoninianu a zároveň k redukci váhy aureu163 

4. za Decia a Regaliana dochází k přeražbě denárů Septimia Severa až Maximina na 

antoniniany164 

 

S ohledem na popsané čtyři body lze vzájemný poměr mezi denárem a aureem odhadovat po 

roce 238 n. l. na 1:40,165 a mezi roky 249 n. l. až 260 n. l. na 1:50.166  

Pro následující období uvádí Carson poměr mezi aureem a antoninianem ve výši 1:288 pro 

rok 266 n. l. a v rozmezí let 266 až 271 n. l. na 1:576.167 Ani jeden z uvedených poměrů však 

nezohledňuje současný váhový propad aureu. Právě s ohledem na tento fakt předpokládá 

Wolters, že se až do poloviny 3. st. n. l., pravděpodobně snad  

až do roku 260 n. l., poměr mezi aureem a denárem udržel na úrovni 1:25.168 Teprve po tomto 

období následoval kolaps, který je patrný i v depotech.169 

 

Ačkoliv se zde uvedená teze Wolterse zdá být s ohledem na mincovní produkci let 238 až 270 

n. l. téměř nereálnou, existují zcela oprávněné důvody, pro které tomu tak mohlo být. Jedná se 

o zákonné úpravy – lex Cornelia de falsis a lex Iulia peculatus, které definovaly povinnost 

přijímání peněz, pojednávaly o zákazu jejich napodobování  

a jmenovaly osoby oprávněné k přezkušování peněz a zároveň udávaly výši trestu  

za jakýkoliv přestupek proti zákonu.170 Zákony bylo trestáno neoprávněné nakládaní 

s mincemi z drahých kovů, na mince ražené z méněcenných kovů se zákony začaly vztahovat 

až od 12. července 393 n. l.171 Pravděpodobně ve třetím století byl lex Cornelia zpřísněn 

trestem smrti za padělání zlatých mincí.172 Lex Iulia peculatus  

na druhou stranu právně upravoval případnou neoprávněnou ražbu mincí a krádež mincovních 

                                                 
163 viz výše na S. 36ff 
164 o přerážení denárů Septimia Severa až Maximina Regalianem viz Göbl 1970; pro příklad přeražené mince viz 
kat. č. 177 Tab. 4 
165 BMCRE VI, S. 20f včetně pozn. 5 tamtéž; pro vládu Philippa Araba viz Crawford 1975, S. 569 
166 RIC IV.III, S. XXIIff; Wolters 1999, S. 346; Carson, S. 227 a S. 230, kde však vypočítává poměr mezi 
aureem a denárem na 1:54 
167 Carson, S. 230f, jeho odhady založené na hodnotě kovu obsaženém v minci jsou značně přehnané 
168 Wolters 1999, S. 346 – teprve až do tohoto období klade kolaps nominální soustavy, který byl také 
zapříčiněný vydáváním čím dál lehčích aureů 
169 Wolters 1999, S. 376ff, ke skladbě depotů a ke ztrátě důvěry obyvatelstva v nominální soustavu  
v pol. 3. st. n. l. S. 380f a pro přijímaní devalvované měny za hranicemi impéria S. 381 – 394; k problematice 
vývozu římských mincí za hranice císařství viz také Heichelheim, S. 111f; a Jones, S. 195; k používání peněz 
v římském císařství Crawford 1970 
170 Wolters 1999, S. 362 – 371 – povinnost přijmout peníze určoval lex Cornelia, k přezkušování peněz byli 
určeni nummularii; k zákonům také Oliva, S. 60 a pozn. 20 tamtéž 
171 Crawford 1970, S. 47 
172 Wolters 1999, S. 366 



raznic, ze kterých byly následně neoprávněně raženy mince. Mince vyražené z odcizených 

raznic byly však shledávány zákonným platidlem.173  

 

Z tohoto poznatku pramení, že stát mohl provádět redukci ryzosti a váhy jednotlivých 

nominálů, přesto nemusela mít tato redukce vliv na vzájemný poměr mezi těmito nominály. 

Snižování hmotnosti aureu tedy kopírovalo propad ryzosti denáru, ale reálný poměr mezi 

oběma nominály byl definitivně upraven zákonem. 

 

 

Příjmy a výdaje státního rozpočtu 

 

Nezodpovězenou otázkou zůstává, z jakých důvodů přistoupil stát ke zlehčování mincí. 

S touto otázkou bezprostředně souvisejí státní příjmy a výdaje, které byly prováděny 

prostřednictvím aeraria a patrimonia.174  

 

Příjmy si stát nejdříve snažil zajistit pronájmem majetku, který byl v jeho držení,  

tzn. ager publicus. Další formou příjmů byly různé poplatky, pokuty, cla, válečná kořist a 

podobně. Teprve v okamžiku, kdy tyto příjmy nebyly schopné pokrýt státní náklady, došlo ke 

zdanění osob. Daňová zátěž obyvatelstva se s rozšiřováním římské říše postupně přenášela 

z obyvatelstva Itálie na obyvatelstvo provincií. Obyvatelstvo Itálie bylo od získání Makedonie 

v roce 167 př. n. l. až do Diocletianovy reformy od přímých daní osvobozeno. 

 

Strukturu státních příjmů, plynoucích do aeraria, lze rozdělit na příjmy pravidelné  

a nepravidelné, příjmy pravidelné pak ještě na daně přímé a nepřímé.  

 

Příjmy pravidelné: 

 

A. daně přímé:  

 

1. daň z pronájmu vlastnictví státu – pozemky, doly, rybářství aj., ze kterých byla 

placena 1/5 až 1/3 daň z výnosu v naturáliích nebo v penězích 

                                                 
173 Wolters 1999, S. 366f 
174 viz výše pozn. 153; ke struktuře a k jednotlivým detailům týkajících se skladby státního rozpočtu  
viz Wolters 1999, S.202 – 234 na základě informací získaných z této části je utvořen následující přehled 



2. daň z půdy, stipendia, tributa nebo vectigalia,175 která v říšském průměru dosahovala 

10 %, její platbou byli zatíženi všichni obyvatelé provincií bez římského či latinského 

práva nebo oblasti s výjimkou, které byly samosprávné, např. colonia, municipium atd. 

3. daň z hlavy, tributum capitis, kterou byli povinnováni všichni občané říše určitého 

věku, od jejího placení byli osvobozeni občané s římským právem, kněží, úředníci aj. 

Platbou této daně bylo i po rozšíření římského občanství prostřednictvím Constitutio 

Antoniniana povinováno mnoho lidí. 

4. daň za propuštění, vicesima libertatis, která byla zavedená v roce 357 př. n. l. obnášela 

5 % z odhadní ceny otroka, za Caracally byla navýšena na 10 %,  

za Macrina opět snížena na 5 %, během 3. st. n. l. se stala bezvýznamnou 

5. daň dědickou, vicesima hereditatium, která byla zavedena v souvislosti  

se zřízením aeraria militare Augustem v roce 6. n. l.. Dotýkala se téměř všech 

římských občanů a dosahovala výše 5 %, za Caracally byla navýšena na 10 %, 

Macrinem byla opět snížena na 5 %, v průběhu 3. st. n. l. přestala být vybírána, 

přestože právě jejím prostřednictvím bylo možné po rozšíření římského občanství na 

svobodné obyvatele říše kompenzovat výpadky ve státním rozpočtu. 

 

B. daně nepřímé: 

 

1. celní poplatky, portoria, které byly vybírány ve výši 2 – 5 % z ceny zboží,  

u luxusních předmětů dosahovaly vyšších částek 

2. daň z dražby, která byla zavedena Augustem při zřizování aeraria militare, byla 

placena ve výši 1 % z obratu, po záboru Kappadokie byla snížena na 0,5 %,  

ale Tiberiem opět navýšena na 1 % (patrně až na Itálii, kde byla daň v plnosti 

odvolána Caligulou a později pravděpodobně opět zavedena). Tato daň  

se vztahovala na všechny občany. 

3. daň z prodeje otroků ve výši 4 % z obratu, který byl připočítán ke kupní ceně  

a který byl placen kupujícím, od Neronovy úpravy prodávajícím 

 

Příjmy nepravidelné: 

 

1. válečná kořist 

                                                 
175 Wolters 1999, S. 204 a pozn. 151 tamtéž 



2. pokuty 

3. konfiskace, představovaly prostředky, které mohly být státem pronajímány nebo přímo 

proměněny v peníze176 

4. dodávky potravin, annona, frumentum emptum či annona urbis, byly v 1. st. n. l. 

vykupovány státem za tržní ceny, od ½ 3. st. n. l. získávány bezplatně. Tato daň byla 

nejdříve vybírána ve válečných oblastech i v dobách krize, později všude, kde bylo 

umístěno větší množství vojska, takže i v okolí Říma. 

5. aurum coronarium,177 které bylo vladaři nejdříve darované obyvatelstvem Říma a 

provincií víceméně dobrovolně za jeho vítězství, významná jubilea aj.,  

se později, zejména s propadem měny ve 3. st. n. l., stalo nárokovatelnou položkou, 

kterou byly povinny odevzdávat všechny obce říše.178 

6. další daně, kterými byli v Římě za Calliguly zatíženi prodavači potravin, prostitutky, 

nosiči nákladů nebo za Vespasiana kožedělné dílny179  

 

Ne všechny z uvedených daní musely být placeny v hotovosti, v některých případech  

se přistupovalo k platbám v naturáliích. Forma poplatku se odvíjela jednak  

od ekonomické vyspělosti oblasti, jednak také od upotřebitelnosti příslušného odvodu.180  

 

Protistranu příjmů ve státním rozpočtu naplňovala kapitola výdajů. Tuto kapitolu  

je možné rozdělit na tři základní část – výdaje na armádu, výdaje na státní správu  

a ostatní. První dvě kapitoly, zejména výdaje na armádu, představovaly největší zátěž pro 

aerarium.181 

 

Císařská armáda nebyla na rozdíl od vojska republiky a doby občanské války schopna uživit 

se z válečné kořisti, náklady spojené s jejím vydržováním musely být pokryty odpovídajícím 

způsobem státní pokladnou. Velikost této částky byla přímo úměrná velikosti základního 

žoldu vojáka, který pro první století n. l. představoval roční obnos ve výši 900 sestertiů. Tato 

částka byla přidáním čtvrtého stipendia za Domitiana navýšena na 1.200 sestertiů ročně. 

V průběhu druhého století n. l. nebyl žold zvyšován až do vlády Septimia Severa, který jej 
                                                 
176 např. prostřednictvím dražby 
177 o jeho funkci a vymáhání také Jones, S. 195 
178 bylo vedeno mimo aerarium, podobně jako dárky pro vladaře a podobné sbírky, blíže viz Wolters 1999, S. 
208f 
179 daň z moči spojovaná s výrokem num olet? Dembski, S. 17 
180 např. Egypt, Sicílie či oblasti severní Afriky prováděly některé odvody formou naturálií, viz Wolters 199, S. 
210f, včetně pozn. 187 na S. 211 
181 níže vyčíslené částky v sestertiích se vztahují na Augustovu vládu, pokud není uvedeno jinak 



pravděpodobně zvýšil o 100 %, tj. na 2.400 sestertiů. Další navýšení bylo provedeno 

v poměrně krátkém časovém úseku.  

Za Caracally došlo ke zvýšení základního žoldu o 50 % na 3.600 sestertiů za rok  

a za Maximina byl žold zvýšen o 100 % na konečných 7.200 sestertiů.182  

 

Výše výdajů byla dále ovlivňována následujícími aspekty: 

 

� počtem legií, který se od prvního do počátku třetího století n. l. pohyboval mezi 

pětadvaceti až třiatřiceti, násobený počtem vojáků a důstojníků v legii183 

� velikostí pretoriánské gardy184 

� velikostí městských kohort a počtu hasičů185 

� velikosti námořnictva186 

� počtem pomocných oddílů, který převyšoval počet legionářů, avšak jejich žold se 

pohyboval na úrovni 5/6 žoldu legie187 

� náklady na výzbroj a stravu, které však byly v prvních dvou stoletích vojákům 

strhávány ze mzdy 

� další náklady státu spojené s vojskem, např. náklady na přepravu188 

� výškou propustného, které bylo vojákům uděleno po dvacetileté, od flaviovců  

po pětadvacetileté službě a ročně se týkalo přibližně 4 až 5 % příslušníků vojska. 

Propustné se pravděpodobně nevztahovalo na pomocné oddíly.189 

 

                                                 
182 Wolters 1999, S. 212; Jones, S. 194; Crawford 1975, S. 565; zejména však Speidel, s celkovým přehledem 
v Tab. 7 kriticky ke Speidlovi Alston, S. 115 včetně pozn. 9 tamtéž; v neposlední řadě  
se zvýšením žoldu zabývá také Heichelheim, S. 105, který uvádí Speidelem neprokázané zvýšení žoldu  
za Commoda 
183 k velikosti legie Wolters 1999, S. 213 pozn. 197, kde je základní počet vojáků v legii odhadován  
na 4.800 mužů, při rozšíření na 5.280, s trénem pak na 6.600 mužů, roční výdaje na úrovni přibližně  
180 miliónů sestritiů 
184 Wolters 1999, S. 214f uvádí jejich počet na pět, respektive 10.000, roční výdaje v řádu 15 až 30 miliónů 
sestertiů 
185 Wolters 1999, S. 215, roční náklady na městské kohorty ve výši 4,2 miliónů sestertiů, s hasiči pak 11,7 
miliónu sestertiů 
186 Wolters 1999, S. 211 uvádí počet příslušníků námořnictva ve výši 20.000 mužů, tentýž, S. 215 udává roční 
výdaje na námořnictvo ve výši 20 miliónů sestertiů 
187 Wolters 1999, S. 214, odhaduje náklady spojené s pokrytím výdajů pomocných oddílů na 180 miliónů 
sestertiů za rok; k výši žoldu pomocných oddílů též Speidel, S. 90ff; kriticky ke Speidlovy Alston, S. 113 a 120ff 
188 Wolters 1999, S. 215 vyčísluje částku potřebnou na zajištění těchto nákladů na 30 miliónů sestertiů 
189 Wolters 1999, S. 217, výše propustného představovala 12.000 sestertiů pro legionáře a 20.000 sestertiů pro 
pretoriána, celkové náklady na roční propustné se pohybovaly okolo 62 miliónů sestertiů – viz tentýž, S. 218 
pozn. 220 a S. 217, pozn. 215 pro neudělování propustného pomocným oddílům 



Celkové náklady na armádu se pohybovaly mezi 400 až 450 milióny sestertiů za rok.190 První 

uvedená částka představuje objem finančních prostředků, který byl zapotřebí  

pro vydržování armády v míru. V případě války se tato částka navyšovala zároveň  

se vzrůstajícím početním stavem armády a s dalšími náklady, jako byly např. pořizovací 

náklady obléhacích strojů či náklady spojené s odškodněním a odměnami vojáků.  

Tato suma byla dále navýšená vyplácením donativ, které byly uskutečňovány  

při nástupu císaře na trůn, při vojenském vítězství či při různých jubileích. Mzda  

ani donativum nebyly vojákům vyplaceny v plné výši. Z této částky byly v prvních dvou 

stoletích strhávány poplatky za ošacení, stravu, výzbroj aj. Tímto byla vojákovi stržená část 

žoldu, další část mu byla uložena v pokladně oddílu či mužstva a zbytek, tj. 1/3  

až 1/4 mu byla v hotovosti vyplacena.191 

Druhou největší výdajovou položku představovala říšská správa, jejíž počet úředníků  

po celou dobu principátu kontinuálně narůstal. Náklady na její provoz se mezi prvním  

a druhým stoletím pohybovaly v rozmezí 50 až 75 milióny sestertiů.192 Zároveň s narůstáním 

počtu úředníků docházelo k efektivnějšímu výběru daní a tím i ke zvýšení přítoku finančních 

prostředků do státní pokladny.193  

 

Z ostatních položek státního rozpočtu stojí za zmínění zásobování obilím, které představovalo 

částku 60 miliónů sestertiů, dále náklady spojené s výstavbou silnic, budov, pořádáním her a 

od druhého století čím dál častěji používané subsidia, která byla vyplácená vládcům 

sousedních státních celků pro zajištění jejich věrnosti či k jejich uchlácholení.194  

 

Sečteno a podtrženo dosahovaly výdaje státního rozpočtu za Augusta 600 miliónů sestertiů, 

přičemž ¾ vynaložených prostředků byly použity k pokrytí nákladů spojených s vydržováním 

armády. Na základě navyšování žoldu odhaduje Wolters růst státních výdajů na 800 miliónů 

v roce 84 n. l., 1.600 miliónů v roce 197 n. l., 2.400 miliónů v roce 212 n. l. a na 4.800 

miliónu v roce 235 n. l.195  

 

                                                 
190 bez propustného 
191 Speidel, S. 93f; Wolters 1999, S. 216; Wolters 2000/2001, S. 580f; Alston, S. 115 - 120 
192 Wolters 1999, S. 218f 
193 Wolters 1999, S. 226 uvádí nárůst státní správy za Vespasiana o 50 % oproti počtu státních úředníků za 
Augusta a zároveň podotýká, že Vespasianovi úředníci byli schopni vybrat 500 miliónu sestertiů  
na daních v Egyptě a 300 miliónů sestertiů v Galii oproti 40 miliónům vybraných za Augusta 
194 Wolters 1999, S. 219 k zásobování obilím, výstavbě silnic, budov a pořádáním her, k subsidiím tentýž, S. 
225f 
195 Wolters 1999, S. 219, citovaná tabulka na S. 223 



Samozřejmě, že se vzrůstajícími náklady byly činěny pokusy o zajištění většího objemu 

příjmů směřujících do pokladny státu.196 Zvýšení položky výdajů za Septimia Severa  

a Caracally, které mělo na svědomí zvyšování žoldu v období po sobě krátce následujícím, 

vedlo za druhého jmenovaného k dvojnásobnému zvýšení daní. Protože  

se zvyšování daní v antickém Římě nikdy nesetkalo s kladnou odezvou, a to i přesto,  

že v porovnání s moderním státem 21. století dosahovalo tehdejší daňové zatížení 

zanedbatelné výšky, bylo dvojnásobné navýšení daní Caracallou odvoláno bezprostředně jeho 

nástupcem Macrinem, který se také pokoušel prosadit snížení žoldu, alespoň pro nově 

nabírané vojáky. Tento krok se mu bohužel nepodařilo prosadit. Dalším otřesem pro státní 

rozpočet bylo navýšení žoldu vojska Maximinem v roce  

235 n. l. a následná nestabilní situace, vyplývající z událostí následujících po jeho zavraždění. 

Přestože byly části žoldu vojákům vypláceny v naturáliích, ukázalo  

se na krocích podniknutých Caracallou, že výdaje státního rozpočtu již více nebyly pokryty 

odpovídajícími příjmy.  

 

Výsledkem každé finanční nouze bylo postupné snižování ryzosti denáru, které dovedlo 

zajistit potřebné množství finančních prostředků ve státní pokladně. Snižování objemu stříbra 

v denáru, popřípadě váhy aureu, začalo za Nerona, pokračovalo přes flaviovce, adoptivní 

císaře a severovskou dynastii do třetího století, kde přibralo na rychlosti  

a zároveň dosáhlo nejnižší hladiny za Claudia II. 197  

 

Aurelianova reforma198 

 

Teprve s příchodem Aureliana byla v několika krocích provedena měnová reforma.  

Ta se vyznačuje obnovením ražby jak drobných nominálů, tj. dvou-sestertie  

a sestertie,199 tak i těžších aureů, které byly oproti Gallienovým ražbám produkovány 

                                                 
196 viz výše pozn. 193  
197 Wolters 1999, S. 400ff 
198 pro ražbu jednotlivých nominálů v letech 270 n. l. – 285 n. l. viz tabulku na platu 3. 
199 MIR 47, S. 28 (245) pozn. 66 a S. 45 – 50 uvádí na pravou míru označení těchto nominálů,  
které považuje celkem logicky za sestertius (mince o menším střížku s věncem na císařově hlavě), respektive za 
dvoj-sestertius (mince o větším střížku s radiatem na císařově hlavě v aversu a s císařovnou na měsíčním srpku 
na reversu). RIC V.I a II stejné mince považuje za asy a myslím si, že podobně si vedl i Pink v Aufbau 1949, 
1961 a 1963, proto jsem při zpracování tabulky na platu č. 3, která zachycuje přehled produkovaných mincí 
v rozmezí let 270 až 285 n. l., přehodnotil pod vlivem MIR 47 všechny mince, které RIC V.I a Aufbau 1949, 
1961 a 1963 vede jako asy, na sestertie. 



o průměrné váze 4,3 g a v případě binia o váze 6,5 g.200 Vyvrcholení reformy přišlo v roce 

274 n. l. s vydáváním nových mincí, u kterých byl obsah stříbra zvýšen na 4,5 % a váha na 

3,84 g. Tyto mince nesly na aversu obraz císaře s radiatem na hlavě, respektive s císařovnou 

na měsíčním srpku a v úseči reversu značku XXI či KA. Spolu s nimi byl ze stejné slitiny 

ražen ještě jeden nominál, který nese rovněž stopy postříbření, avšak jeho velikost a váha je 

menší. Na těchto mincích byl císař zobrazený s věncem na hlavě a v úseči reversu se 

nepravidelně objevuje značka VSV.  

 

Dodnes nepanuje shoda nad tím, co přesně značky na obou nominálech znamenaly. Jediné, na 

čem se odborníci shodují, je, že značka XXI znamená v latině to samé  

co v řečtině KA. Kienast,201 který v úvodu svého článku shrnul možné výklady XXI/KA, 

uvádí pouze ve dvou případech z dvanácti, že tato značka znamená 21,  

u ostatních deseti případů je interpretována jako 20 = 1.202 V dnešní době panuje všeobecná 

shoda nad tím, že XXI vyjadřuje poměr dvaceti jednotek ku jedné. V případě VSV jednotný 

názor neexistuje.203 

 

Nejenom podle vnějších znaků, tj. postříbření,204 ale i v případě kovového složení mincí, tj. 

obsahu stříbra ve slitině, je nutné obě mince se značkami považovat  

za nominály, které byly v nominální soustavě umístěné mezi oběživem ze zlata  

a oběživem vyráběným z méněhodnotných kovů. Pro svou vizuální podobnost  

se staršími mincemi205 a na základě výše popsaného umístění mincí mezi ražby ze zlata a 

                                                 
200 MIR 47, S. 84 – 97; Wolters 1999, S. 341ff 
201 Kienast 1974, S. 548f 
202 ve většině mincovnách byla tato značka psána v podobě XXI nebo XX.I, v Ticinu bez I,  
ve východních oblastech, kde se mluvilo řecky se tato hodnota přepisovala v alfabetě jako KA. Není však 
bezpodmínečným pravidlem, že by každá východní mincovna, rozuměj řecky mluvící, používala značku KA 
vždy, např. mincovna v Antiochii v páté Aurelianově emisi používá označení v latinské podobě  
a naopak římská mincovna od Carovy první emise b) KA. Naopak mincovna v Lugdunu označení nikdy 
nepoužívala a i v některých mincovnách, které ji používaly je možné najít v jedné a té samé emisi antoniniany 
jak se značkou, tak i beze značky. Já dále všechny formy této značky uvádím, až na výjimky pouze jako XX. Pro 
jednotlivé způsoby psaní značky viz např. RIC V.I a V.II; MIR 47; Aufbau 1949, 1961 a 1963; pro detaily o 
emisích viz MIR 47 a Aufbau 1949, 1961 a 1963 
203 k interpretaci obou značek viz níže 
204 postříbření u mincí s převažujícím obsahem mědi nad stříbrem bylo dosahováno při výrobním procesu. 
Střížek mince byl pro snazší ražbu nahřán, při nahřívání docházelo k oxidaci kovů na povrchu střížku  
a po ražbě byl oxid mědi z povrchu odstraněn namáčením mince v jemné kyselině, například v octu. 
K technologii ražby a „postříbření“ viz Cope 1968/II, S. 144 pozn. 2 a Cope 1969, S. 145 pozn. 3 
205 v případě první mince je to radiatus na hlavě císaře či měsíční srpek pod bustou císařovny, v případě druhé 
mince věnec na hlavě císaře 



obecných kovů bývá mince se značkou XX považována za antoninianus206 a mince  

se značkou VSV za denár.  

 

Přistupme nyní k interpretaci značek u jednotlivých nominálů. Z mně dostupné literatury je 

značka XX vysvětlována takto: jeden (I) antoninianus je roven dvaceti (XX) sestertiům,207 

jeden antoninianus je roven dvaceti asům,208 jeden aureus je roven dvaceti antoninianům,209 

jeden antoninianus je roven dvaceti starým mincím.210 Nejextrémněji a zcela scestně se 

vyjádřil Kienast,211 považující značku XX za vnitřní značku mincovny, kterou na reformní 

mince uvedli zaměstnanci dílny, přičemž mysleli na vota vicennalia imperii.212 K úplnému 

doplnění značek na antoninianech se sluší uvést, že za Tacita a Cara byly některé z těchto 

mincí namísto tradičního XXI, respektive KA, označeny XI, respektive IA.213 Na tyto 

antoniniany bývá nahlíženo jako na mince s poloviční, respektive dvojnásobnou hodnotou, 

zcela v logice s výše uvedenými možnostmi interpretace značky XX:I, a to i přesto, že obě 

dvě mince jak  

se značkou XX, tak XI, jsou vizuálně naprosto shodné a jen v některých případech dosahují 

antoniniany s označením XI vyšší váhy.214 

 

                                                 
206 autoři jednotlivých studií tuto minci nazývají všelijak, dokonce se v některých případech zcela vyhýbají 
jakémukoliv jménu a proto minci označují latinským termínem nummus. K jednotlivým jménům: Pro název 
nummus Jones, S. 197; Sutherland, S. 95 tuto minci označuje „raidate-head coin“; Kienast 1974, S. 550, ji 
označuje prostě jako „Reformmünze“, s výhradami používá název antoninianus; Cantilena – Giove, S. 99 
používá název aurelianianus; stejnou minci označuje Wassink, S. 484ff  
za aurelianus; Dembski, S. 20, který jej považuje za antoninianus připouští, že v odborných kruzích bývá 
nazýván aurelianianus;  Pink, S. 47 jej označuje za antoninianus; Carson, S. 231 taktéž; RIC V.I, S. 9ff uvádí 
antoninianus; Aufbau 1949, 1961 a 1963 taktéž; Ehrendorfer, S. 14f dokonce za denár; k debatě  
o jménu mince nejlépe MIR 47, S. 32 pozn. 72; já sám tuto minci považuji za antoninianus, a proto  
se o ní v tomto duchu dále vyjadřuji 
207 Carson, S. 231; SutherlandS. 95; Wassink, S. 484; Jones, S. 196f a pozn. 24 tamtéž 
208 Crawford 1975, S. 576; Ehrendorfer, S. 14f 
209 RIC V.I, S. 10; Pink, 46f 
210 uvádím zde přepis Mattingliho výroku, který byl publikovaný v Kienast 1974, S. 548 
211 Kienast 1974, S. 557 a 563ff, zároveň uvádí v úvodu článku všechny jemu známé možnosti interpretace 
značky XX, viz výše pozn. 201  
212 k tomu trefně MIR 47, S. 79 (250) pozn. 149. Göbl se o významu značky XX nevyjadřuje, pouze v MIR 47, 
S. 81 uvádí: „..., doch scheint mir der Hinweis auf das diocletianische Wertzeichen  
auf den Alexandriner Folles nicht aus dem Weg zu räumen. Für seine Zeit müßte es die gleiche Rechengrundlage 
meinen.“ 
213 RIC V.I, S. 9 – 14 a 320ff; RIC V.II, S. 122ff; Aufbau 1949, S. 22; Aufbau 1963, S. 19 – 24, zejména S. 21 a 
S. 40 – 50, zejména S. 42; Pink, 46ff; proti němu Kienast 1974, S. 550f a 557. Tyto značky byly raženy 
v případě Tacita mincovnou Antiochia a Tripolis, v případě Cara v Lugdunum a Siscia 
214 kriticky k těmto značkám Kienast 1974, S. 550f a 557 



Značka VSV na denárech bývá interpretována jako: V(ota) S(oluta) V(quinquennalia),215 

VSV(alis),216  V + V tvoří S(emis),217 V + V = X S(estertii),218  

V + V = X, to jest polovina z XX, tudíž mince s VSV, denár, je ½ antoninianu.219 

 

Z uvedeného stručného přehledu je vidět široká rozmanitost interpretací. Pro usnadnění 

pohledu na tuto problematiku jsem z údajů v MIR 47, RIC V.I, Aufbau 1949, 1961  

a 1963 vytvořil tabulku umístěnou na platu 3., která zaznamenává všechny nominály ražené 

v letech 270 až 285 n. l. Jediného zjednodušení přehledu jsem se musel dopustit u ražeb císaře 

Tacita, které jsem prováděl na základě údajů z RIC V.I, z nichž však není možné určit 

jednotlivé emise tak jako v případě MIR 47 a Aufbau 1949, 1961 a 1963. Zároveň jsem také 

přehodnotil v RIC V.I a Aufbau 1949, 1961 a 1963 uváděné asy  

na sestertie.220  

 

Z tabulky na platu 3. jednoznačně vyplývá, že antoniniany byly vedle aureů jediným 

celoříšským nominálem. Jednoduše řečeno převzaly po úpadku denárů hlavní roli říšského 

oběživa. Dále je z tabulky patrné, že nominály z obecných kovů nebyly raženy mimo Itálii, 

pomineme-li ražbu sestertiů ze Siscie z roku 284 n. l., a že denáry  

a quinarie byly také výhradně produkovány v Itálii, opět výjimkou potvrzující pravidlo je 

ražba quinariů v Siscii z roku 278 a 284 n. l. a ražba denárů v roce 284 n. l. tamtéž.  

 

Je tedy pravděpodobné, že nominály hodnotově nižší než antoninianus byly určeny téměř 

výlučně pro italský trh a že nejnižší mincí v nominální soustavě byl sestertius, který byl 

pravděpodobně v provinciích nahrazen místními mincemi. Došlo-li v nějaké mincovně 

k ražbě více nominálů zároveň, tj. od aureu či jeho násobku až po quinarius, popřípadě 

sestertius, byly tyto mince raženy podle MIR 47 a Aufbau 1949, 1961 a 1963 při slavnostních 

příležitostech. Jedinou výjimkou byl denár,221 možná i qiunarius. 

 

                                                 
215 RIC V.I, S. 14; Kienast 1974, S. 559 a pozn. 60 tamtéž k dalším významům; Crawford 1975, S. 576 pozn. 69, 
v jeho případě viz ještě následující pozn. 
216 tj. obvyklá mince, kdy pro oprávněnost tohoto čtení sahají badatelé k Diocletianově ediktu o cenách, ve 
kterém se objevuje pojem denarius communis. Pro usualis viz Jones, S. 196, jinak však v pozn.  
24 tamtéž; Crawford 1975, S. 576 pozn. 69, v jeho případě viz ještě následující pozn. 
217 Crawford 1975, S. 576 pozn. 69, viz také pozn. výše 
218 sčítání V + V = X Jones, S. 196 nejprve odmítá, později přijímá viz S. 196 pozn. 24, viz také pozn. 216 výše 
219 MIR 47, S. 48 
220 k tomu viz výše pozn. 199 
221 ke konceptu jejich pravidelné ražby viz MIR 47, S. 48 



Pro interpretaci značek XX a VSV je proto zapotřebí přihlížet zejména k produkci samotných 

antoninianů a aureů. Již výše bylo také uvedeno, že jedním z projevů Aurelianovy reformy je 

zvýšení váhy aureů a že spolu s ním byl pouze antoninianus ražen ve všech mincovnách říše, 

narozdíl od ostatních nominálů. Za pozornost také stojí, že všechny mincovny zřizované v 

provinciích během třetího století n. l.,  

které razily říšské oběživo,222 byly umisťovány v takových lokalitách, ze kterých nebylo 

daleko k vojenským posádkám. Jestliže již v prvním století představovala armáda  

¾ všech státních výdajů, nebylo tomu ve třetím století jinak, přihlédneme-li  

ke zvyšujícímu se žoldu a odhlédneme-li přitom od narůstajícího významu naturálních dávek, 

které byly poskytované vojsku jako částečná kompenzace žoldu.223 Ukazuje  

se, že hlavní příčinou pro vznik nových říšských mincoven byla možnost pravidelného 

přísunu peněz armádě.224 Proto měl Aurelianus také eminentní zájem uvést do pořádku 

oběživo, jehož největším příjemcem bylo vojsko.  

 

Zlaté mince, které byly rozdávány zejména jako donativa stouply na váze. Drobné nominály 

byly především určeny pro oběh v Itálii. Z toho všeho je naprosto jasné,  

že hlavním nominálem, který byl armádě vyplácen byl antoninianus.225 Zlepšování 

jeho ryzosti a váhy, prováděné v několika postupných krocích, vyústilo v roce 274 n. l. 

v uvedení značky XX.226 Tato značka musela, stejně tak jako značka XI, upravovat poměr 

mezi dvěma nejběžnějšími nominály, a to aureem a antoninianem,227 obzvláště pokud byl žold 

vojáka počítán v aureích a vyplácen v antoninianech.228 Značka XXI, respektive KA, tudíž 

znamená, že je zapotřebí dvacet (XX) antoniniánů do jednoho (I) aureu. Značka XI, 

respektive IA, znamená, že stačí deset takhle označených antoninianů do jednoho aureu.229 

Poměr antoninianu k nominálně níže postaveným mincím nebylo zapotřebí provádět, protože 

byl dán z povahy vyobrazení císaře, popřípadě císařovny  

                                                 
222 tj. původně denár a aureus, později antoninianus a aureus 
223 viz výše na S. 40f 
224 o významu armády na budování nových mincoven ve 3. st. n. l. např. MIR 36; Aufbau 1949, 1961  
a 1963; Pink S. 46f; o zásobení armády vybraným druhem peněz a potíží z toho vyplývajících viz Wolters 
2000/2001, S. 580 – 582 
225 viz také MIR 36; MIR 47; Aufbau 1949, 1961 a 1963 
226 k reformě oběživa provedené v několika stupních viz MIR 47, S. 22 a 79 – 84 
227 Carson, který hodnotu antoninianu od jeho zavedení do Aurelianovy reformy vypočítá na základě jeho 
kovového složení na S. 231 přiznává „It is, however, not easy to determine how this new antoninianus was 
tariffed in terms of the contemporary aureus.“ K jeho článku bych jen podotkl, že v něm mohl víceméně 
odhadnout hodnotu antoninianu na černém trhu než jeho nominální hodnotu, se kterou byl státem uváděný do 
oběhu. 
228 Pink, S.46 – 48 
229 podrobněji k tomuto tématu Aufbau 1949, S. 22; Aufbau 1963, S. 19 – 24, zejména S. 21 a S. 40 – 50, 
zejména S. 42; především však Pink, 46ff 



na aversu mince. Nadále tedy platilo, že antoninianus byl kvůli radiatu na hlavě císaře, 

respektive měsíčního srpku pod bustou císařovny, dvojnásobkem denáru, na kterém byl císař 

vyobrazený s věncem. Tato praxe byla v římské říší pravidlem od prvního  

až do třetího století a nebyl důvod ji nějak měnit. Jediná mincovna, ve které k použití značek 

XX nedošlo od roku 274 až do roku 285 n. l., byla mincovna v Lugdunu. V tomto případě si 

myslím, že její produkce nebyla určená vojsku ale především provinčnímu obyvatelstvu jižní 

Galie a Hispánie.230 

 

V případě denárů se značkou VSV vyplývá z přehledu ražeb mincí císaře Aureliana v MIR 47 

zcela jasně, že ražba denárů se značkou VSV dosahovala poměrně malého objemu. Protože 

k ražbě denáru došlo poprvé od nástupu Aureliana na trůn, zároveň byla jeho ražba provedena 

v okamžiku závěrečné fáze reformy antoninianu,  

který se od této fáze objevuje téměř ve všech mincovnách se značkou XXI, resp. KA, mohl 

Aurelianus uvedením značky VSV v prvních ražbách dát příjemcům této mince jednoznačně 

najevo její hodnotu. Jakmile tak udělal a příjemcům byla její hodnota známá, upustil od jejího 

dalšího značení.231 Z tohoto pohledu je tedy VSV nutné interpretovat také jako označení 

hodnoty.  

 

Nabízejí se dvě možnosti, a to: 1) považovat takhle označenou minci za ukazatele poloviny 

hodnoty antoninianu se značkou XXI, přičemž denár ražený Aurelianem byl již sám ze své 

podstaty polovinou antoninianu tak, jako tomu bylo i dříve. Z tohoto důvodu bylo možné 

značku VSV, tzn. ukazatele hodnoty mince, v dalších ražbách vypustit. Nebo za 2) pokusit se 

tuto značku interpretovat jako úpravu vztah denáru k nižšímu nominálu, a to sestertiu, který 

byl ražený během Aurelianovy vlády pouze v této emisi.232 Pak bych si dovolil značku 

interpretovat jako quinque sestertii valet, zkráceně VSV. Vzhledem k tomu, že byla značka 

v dalších ražbách vypuštěna, přestože sestertie byly raženy za všech Aurelianových nástupců 

(a zde se žádné podobné značky na denárech nevyskytují), bude spíše pravděpodobnější, že 

vzájemný poměr mezi denárem a sestertiem byl 1:4, tak jako dříve, než 1:5. 

 

Z uvedených údajů tedy vyplývá následující poměr mezi jednotlivými nominály: 

                                                 
230 k podobné funkci této mincovny viz RIC VI, S. 5 – 7 a 11; možná že i podobným způsobem lze nahlížet na 
produkci mincí v jiných mincovnách, které pouze dočasně a nebo souběžně s antoniniany s označením XX, 
razily antoniniany bez této značky, blíže také viz tabulku na platu 3 
231 MIR 47, S. 48 a Tab. 13 
232 pomineme-li ražbu sestertiů z první římské emise, která byla ražena ještě před vlastním zahájením reforem 



 

1 aureus = 20 antoninianů = 40 denárů = 80 dvoj-sestertiů = 160 sestertiů 

 

Tento poměr nápadně připomíná nominální soustavu, která byla pravděpodobně platná mezi 

roky 249 až 260 n. l. Uvedení antoninianu se značkou XXI do oběhu bez ohledu na jeho horší 

kovový obsah umožnil Aurelianovi zákon lex Cornelia de falsis a lex Iulia peculatus. 

Podobně jako v letech 249 až 260 n. l. vytlačoval tento poměr z oběhu dupondius a as. Proto 

je ani Aurelianus, ani jeho nástupci nezavedli. 

 

 



Závěr 
 
Období let 235 až 285 n. l., které je v historii označováno dobou vojenských císařů není 

možné s ohledem na výše uvedená fakta posuzovat zcela samostatně bez ohledu  

na přecházející období. Je zřejmé, že jak po stránce vládní, administrativní, vojenské, 

ikonografické či ekonomické plynule navazuje na státní uspořádání prvního a druhého století 

n. l. Ačkoliv je období vojenských císařů zcela jasně vymezeno zavražděním Alexandra 

Severa v roce 235 n. l. a nástupem „polobarbarského“ Maximina, nelze tento rok stavět jako 

hráz, před kterou bylo vše diametrálně odlišného od toho,  

co následovalo. Současník tento historický mezník víceméně ani nepostřehl, odmyslíme-li si 

změnu portrétu na mincích a všech veřejných místech. To se pouze mi snažíme toto období 

zařadit do určitého rámce a oddělit jej od všeho,  

co ho obklopovalo. V podstatě se nám zařazení na mysl vkrádá snadno, zejména  

se jménem Maximina, přezdívaného Thrax, který se jako první neurozený dostal na post 

císaře prý jen díky své fyzické síle, navíc pomocí vraždy. Zapomínáme zároveň  

že nebyl prvním a už vůbec ne posledním, kdo se za pomocí meče dostal na trůn. Vzpomeňme 

jen překotné období let 68 a 69 n. l. a 193 n. l., kdy stejnými prostředky došlo v obou 

případech třikrát za sebou k výměně vládce. V podstatě už Septimius Severus, pokud budeme 

chtít, může být vnímán za prvního vojenského císaře. Notoricky znám je jeho výrok určený ze 

smrtelné postele jeho dvěma nesmiřitelným synům, ve kterém je žádá o svornost a především 

o vstřícnost vůči armádě. Na ničem jiném jim záležet nemusí. 

 

Vláda vojenských císařů také nebyla dobou, ve které by celá společnost zůstala nehybně stát a 

vyčkávala příchodu Diocletiana a jeho nástupců, kteří ji začali transformovat  

na pozdně římskou společnost. Toto období tudíž nebylo statické a chaotické,  

jak by se na první pohled zdálo, ale naopak velmi dynamické. Bylo v něm například reformou 

armády za Galliena nakročeno k definitivnímu přeuspořádání vojska,  

které provedl Diocletianus. Rozpadem říše na tři víceméně nezávislé státní útvary, čemuž 

předcházela snaha Valeriana a Galliena o vymezení sfér vlivu, pak neustálou snahou 

Aureliana a jeho nástupců být za každou cenu v říši všude tam, kde hrozilo neberzpečí, ale i 

rozšířením mincoven do provincií byla předznamenána Diocletianova územní a správní 

reforma státu. Zároveň se přinejmenším od Aureliana začaly čím dál výrazněji projevovat 

autokratické tendence vladaře, které byly ve sledovaném období příznakem postupného 



přerodu principátu v dominát. Již výše bylo vzpomenuto užívání titulu dominus et deus 

Aurelianem a jeho nástupci, které evokuje titul dominus noster používaný Diocletianem. 

V neposlední řadě je namístě také vzpomenout náboženství, které právě za Aureliana 

prodělalo značnou změnu směrem k monoteistickému státnímu kultu, který se plně rozvinul 

ve čtvrtém století n. l. za Constantinových synů. 

 

Produkce mincí sledovaného období, jejich ikonografická skladba, snižující se kvalita,  

a to jak po stránce ryzosti, tak i technického provedení, v sobě odráží hluboké politické a 

ekonomické změny třetího století n. l. Rychlé střídání pretendentů na císařském postu, z toho 

plynoucí vnitřní nestabilita říše, doplněna narůstajícím napětím na hranicích Rýna, Dunaje a 

Eufratu, vytvářela značný tlak na státní finance. Tento tlak byl navíc zesílen trojím, po sobě 

rychle následujícím, navýšením žoldu vojska z 1.200 sesteriů před rokem 197 n. l. na 7.200 

sesteriů v roce 235 n. l. Vzhledem k tomu, že již v prvním století n. l. představovaly výdaje na 

armádu ¾ všech výdajů státu, lze se i přes vzrůstající roli naturálních dávek oprávněně 

domnívat, že stát nebyl pravděpodobně  

od Caracallovy vlády schopen zajistit v rámci dostupných prostředků dostatečné množství 

příjmů, které by pokryly narůstající náklady. Proto přistoupil Septimius Severus k prudkému 

snížení ryzosti denáru, které však nemělo do roku 238 n. l. vliv  

na vývoj vztahu denáru a aureu. Začátek propadu tohoto poměru může být zcela oprávněně 

shledán v opětovném zavedení antoninianu v roce 238 n. l. a být utvrzen přerážením denárů 

za Decia a Regaliana. Nesmí být však v této souvislosti zapomínáno na snižující se váhu 

aureu, která měla takzvaně „svrchu“ nadále udržovat tento poměr při životě. Zcela jisté je, že 

jakýkoliv vzájemný poměr mezi denárem, respektive antoninianem a aureem, velice utrpěl po 

roce 260 n. l. S prudkým poklesem ryzosti antoninianu a s ražbou zlatých mincí na čím dál 

lehčích střížcích byla tomuto systému zasazena poslední rána. Je však vysoce pravděpodobné, 

ba či vůbec nemyslitelné,  

že stát, který tyto mince vydával, úplně rezignoval na stanovení jejich vzájemného,  

byť poněkud horšího poměru, než jak tomu bylo v předcházejícím období. 

 

Vhodné prostředky k prosazení nějakého výhodného kurzu měl v podobě zákonů lex Cornelia 

de falsis a lex Iulia peculatus. Na tuto skutečnost poukazuje i zavedení trestu smrti za 

falšování zlatých mincí ve třetím století n. l. Pravděpodobně také za pomoci těchto zákonů 

uvedl Aureliananus do oběhu antoninianus se značkou XXI, respektive KA, která na základě 

uvedených údajů touto značkou stanovovala poměr mezi aureem  



a antoninianem, platebním prostředkem určeným téměř výhradně pro armádu. Domněnce, že 

armáda nadále i po prvním století n. l. hrála prim ve výdajích státního rozpočtu, přispívá i 

způsob rozložení mincoven na území říše vznikajících v průběhu třetího století n. l. 

bezprostředně za pozicemi armády.  

Její výraznou roli potvrzuje i fakt, že zlaté mince byly raženy výhradně k významným 

příležitostem a rozdávány jako donativa určeným příjemců. Tuto skutečnost také potvrzují 

ikonografická zobrazení na produkovaných mincích. Zde se čím dál častěji,  

na úkor všech ostatních motivů, začínají prosazovat vojenská témata. K dokonalosti byl tento 

aspekt přiveden v emisích Severiny. To, že se ikonografická jednotnost po nástupu Tacita 

rozpadla, nemůže být stavěno do souvislosti se snižující se rolí armády, jako spíš 

s nepochopením a nedotažením Aurelianovy reformy do konce. Úplným vyvrcholením všech 

reformních snah byla Diocletianova reforma z roku 294 n. l. a pak navazující reformy 

Constantinovy, které byly mezistupněm k pozdně římskému a raně středověkému světu.  

 

 



Plata 

 

Seznam vyobrazení 

 
Plato 1 Mapa římského císařství v 1. – 2. st. n. l., s graficky odlišenými 

senátorskými, císařskými a nově nabytými provinciemi. Zdroj: DNP 10. 
Coll. 1063f. Mapka doplněna autorem diplomové práce o rozložení 
mincoven ve 3. st. n. l. – barevně vyznačeno, připojené popisky. 

 
Plato 2 Palmýrská říše v letech 235 – 273 n. l. Zdroj: DNP 9. Coll. 731f 
 
 



Plato 1 

 



Plato 2 

 



Plato 3 

 



Použité zkratky na platu 3 

 
Nominály 
 
AAV násobek aureu 
AV aureus 
AVQ zlatý quinarius 
XXI/KA antoninianus se značkou XXI respektive KA 
D denarius - denár 
AEQ AE quinarius 
2S dvoj-sestertius 
S sestertius 
Dp dupondius 
As as 
 
 
V poli: 
 
x?  ražba nejistá 
 
xV  ražba s Vaballathem, respektive Zenobií 
 
xA  raženy souběžně antoniniany jak beze značky,  

tak  i se značkou XXI respektive KA 
 
AXI  raženy souběžně antoniniany se značkou XXI respektive 

KA, tak i XI respektive IA 
 
xXI  raženy souběžně antoniniany jak beze značky,  

tak i se značkou XI respektive IA 
 
 
 

Poznámky z plata 3 

 
1  Ražby císaře Tacita není možné na základě RIC rozdělit do jednotlivých roků,  

proto jak rok 275, tak i 276 zachycuji jen v jedné kolonce. 
 
2  MIR 47, S. 59 u mince Serd3/244, 245 a 246, které na Tab. 21 řadí mezi denáry uvádí,  

že se pravděpodobně jedná o odražky zamýšlené ražby aureů. 
 
3  MIR 47, Tab. 21 uvádí minci Serd4/251A jako denár, avšak s otazníkem, pravděpodobně se tak 

jako u pozn. 3 jedná o odražek aureu. 
 
4  MIR 47, S. 64 - Cyz 6-7/337A,B, Tab 146 - poznamenvá u této ražby, že se jedná o minci, kde je 

císař vyobrazený s věncem na hlavě, přičemž ražba je provedena na střížek velikosti antoninianu. 
Dle Göbla se s největší pravděpodobností jedná o zkušební odražky zamýšlené ražby aureů - 
donativa po dobytí Palmýry - která nebyla provedena. 

 
5  MIR 47,Tab. 26 neuvádí značku XXI na antoninianech deváté emise, Cyz 9/352, avšak  

na vyobrazení je pratrná v úseči. 
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II. KATALOG MINCÍ VOJENSKÝCH 

CÍSAŘŮ VE SBÍRCE  
UNIVERZITY KARLOVY 



Úvod 
 
K uspořádání katalogu: 

 

Katalog mincí vojenských císařů obsahuje 558 položek, které jsou členěny primárně 

chronologicky dle razících císařů, césarů a císařoven. Dále je katalog členěn na základě 

následujících kritérií: 

 

1. dle příslušnosti k jednotlivým mincovnám, které pro příslušného vladaře razily 

2. dle mincovního kovu, a to tak, že jsou upřednostňovány mince z ušlechtilých kovů před 

mincemi z obecných kovů, toto kritérium je bráno v potaz i pro dobu, ve které byly 

nominály z ušlechtilých kovů raženy ze slitiny, kde výrazně převažoval obecný kov nad 

kovem ušlechtilým 

3. v jednotlivých skupinách byly mince rozčleněny dle roku ražby, tam kde to možné nebylo, 

byly členěny abecedně podle opisů reversu, popřípadě dle odkazů na literaturu, a 

v neposlední řadě, pokud se reversní opisy shodovaly byly mince řazeny do katalogu 

postupně tak, jak byly zpracovávány 

 

Tímto členěním vznikl předkládaný katalog, ve kterém by nemělo čtenáře, na základě výše 

uvedených údajů překvapit, že například za Maximinovým denárem s reversním opisem 

FIDES MILITVM, katalogové číslo 4, bezprostředně nenásleduje sestertius téhož císaře 

s totožným opisem v reversu, zde katalogové číslo 43, stejně tak jako že za sestertiem 

Gordiana III., katalogové číslo 86, následuje as téhož císaře, katalogové číslo 87, a že se pod 

katalogovým číslem 88 objevuje opět sestertius. 

 

Mince vladařů Gallo-římského císařství jsou zařazeny za mincemi císaře Aureliana a jeho 

manželky. Nabízely se dvě možnosti, jak ražby těchto uzurpátorů v katalogu řadit. 

První možnost zohledňovala chronologické uspořádání katalogu, takže mince Postumovy 

kladla za mince Gallienovy, Victorinovy za Claudiovy, mince obou Tetriců ještě před nebo už 

za mince Aurelianovy. Protože se vlády panovníků vzájemně překrývají –  Postumus vládl od 

roku 260 n. l. do roku 269 n. l., Gallienus do roku 268 n. l. a Claudius II. od roku 268 n. l. do 

roku 270 n. l.; Victorinus mezi roky 269 n. l. a 271 n. l., takže překrývá vládu jak Claudia II., 

tak částečně zasahuje do vlády Aurelianovy – 270 n. l. až 275 n. l.; a Tetricové, kteří vládli od 

roku 271 n. l. do roku 274 n. l., čímž se jejich vláda kryje s vládou císaře Aureliana – a 



protože by tímto násilným vsunutím byla porušena chronologická plynulost v Římě 

vládnoucích, tzn. oficiálních, císařů, rozhodl jsem se umístit ražby Gallo-římských císařů za 

Aurelianovy ražby. Touto druhou možností jsem v podstatě napodobil členění RIC V a také 

uspořádání Kienastova přehledu římských císařů.  

 

Kat. č., nominál, osa, rozměr, váha, dílna, plato a pole, avers, revers: 

 

Katalogové číslo, neboli první sloupec, udává definitivní umístění mince v katalogu, které je 

učiněno na základě výše popsaných kritérií. Pro jednotlivé nominály jsou v katalogu použité 

zkratky, které se běžně používají i v zahraničních publikacích. Blíže viz Použité zkratky na S. 

5. Umístění os reversů proti aversům je učiněno dle metodiky R. Göbla233, tz., že revers mince 

určen na základě postavení aversu a může se pohybovat v rozpětí jedné až dvanácté hodiny.  

 

Všechny mince byly při zpracovávání přeměřeny, jejich rozměry jsou uvedeny pod kolonkou 

nadepsanou Rozměr. Rozměry mincí nebyly získány přeměřením nejširšího a nejužšího místa, 

popřípadě síly střížku, ale měřením, které bylo prováděno křížovým přeměřením os, tzn. na 

dvanácté a třetí hodině mince. Váhy mincí byly zajištěny jen u několika kusů, kompletní 

vážení všech mincí zpracovaných v katalogu neproběhlo, je však připravováno v rámci 

grantového projektu. Označení dílny je zaznamenáno u těch mincí, u kterých bylo možné 

tento údaj získat přímo z mince nebo z literatury. Vždy je uvedená značka dílny v té podobě, 

v jaké byla zaznamenána za zpracovávané minci a zároveň je proveden převod tohoto 

označení do arabských číslic. 

 

Sloupec plato a pole odkazuje na dosavadní umístění mincí ve sbírce. První číslo označuje 

číslo plata, na kterém se mince nalézá. Následující údaj, který kombinuje písmeno s číslicí 

odkazuje na přesné umístění mince v příslušném platu, které bylo učiněno šachovnicovým 

způsobem. Například Maximinův denár, katalogové číslo 1 se záznamem 12, C6 ve sloupci 

Plato a pole znamená, že se mince nachází na souřadnicích C6 plata číslo dvanáct. Pokud se u 

mince vyskytuje další doplňková informace, jako např. h(orní), d(olní), a, b, c, a podobně, 

slouží tato doplňková informace čistě pro lepší identifikaci mince v poli, kde se nachází více 

mincí najednou. 

 

                                                 
233 Göbl, S. 9 



Popis mince: 

 

Ve sloupci Avers a Revers je na prvním místě zařazen opis mince (popřípadě také nápis), pod 

ním je uvedený příslušný popis. Opis mince byl sestavován za pomoci epigrafických 

symbolů, pro jejich vysvětlení viz Použité zkratky S. 5. Z technických důvodů jsem musel 

pouze zaměnit v epigrafice používanou tečku umístěnou pod špatně čitelným písmenem za 

podtržení příslušného písmene. 

 

Literatura: 

 

V tomto sloupci jsou zaznamenány odkazy na literaturu, která byla pro zpracování katalogu 

použita. Záměrně u RIC a MIR ponechávám také označení mincovny, pokud příslušný vladař 

razil říšské oběživo i v jiné než jen římské mincovně. U MIR také ponechávám označení 

příslušné emise, pro lepší přehlednost a pro možnost další kontroly. Např. kat. č. 218 

s odkazem na literaturu RIC V.I, str. 56, Mediolanum 241; MIR 36 Vim 2b/807d jednak 

ukazuje, že RIC umisťuje ražbu do jiné mincovny než MIR, navíc je z odkazu na MIR patrné, 

že se jedná o emisi 2b mincovny Viminacium. 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že ne v každém případě se literatura shoduje při určení 

příslušnosti ražeb k jednotlivým mincovnám. V tomto ohledu by si zasloužily revidovat 

jednotlivé korpusy, které se třetím stoletím zabývají, zejména RIC. Pokud nastal rozpor v 

určení mincovny, dal jsem vždy přednost jejímu určení podle novější literatury, která přeci 

jenom (v případě MIR) reflektuje nejnovější vědecké poznatky. Při korelaci RIC a MIR se 

také ukázalo, že do budoucna jediné možné vytváření přehledů ražeb panovníků třetího století 

je pouze to, které je učiněno na základě důkladného rozboru emisí. Zejména s ohledem na 

další použití těchto prací pro vědecké bádání. 

 

Poznámky ke katalogu: 

 

Odkazy na jednotlivé poznámky jsou umístěny ve sloupci napravo od literatury, číslovány 

jsou průběžně od čísla 1 do čísla 112. Poznámkový aparát je umístěný v samostatné části 

bezprostředně za katalogem, viz str. 55 – 60. 

 
 



Tabulky a grafy: 
 
Na úplném konci katalogu, před samotnými platy s vyobrazenými mincemi, jsou umístěné 

tabulky, které statisticky vyhodnocují zpracovanou sbírku mincí. V tab. 1. jsou uvedené počty 

mincí příslušných vladařů s rozpadem na nominály a mincovny. Tab. 2. a tab. 3. vychází 

z údajů získaných v tab. 1. a detailněji pojednávají o jednotlivostech. Údaje získané z tab. 2. a 

tab. 3. byly pro lepší představivost použity k vytvoření výsečových grafů, umístěných na tab. 

4. (graf pro tab. 2.), tab. 5. (graf pro tab. 3. – Procentuelní zastoupení jednotlivých mincoven 

ve sbírce) a tab. 6. (graf pro tab. 3. – Procentuelní zastoupení jednotlivých nominálů ve 

sbírce). 

 

Fotografie: 

 

Fotografie vybraných zpracovaných mincí jsou umístěny v obrazové příloze na konci 

katalogu, číslo umístěné ve sloupci Foto odkazuje na příslušné plato, na kterém se vyobrazená 

mince nachází. Z technického hlediska nebylo možné vyobrazit všechny mince, proto jsem na 

plata umístil pouze mince dobře zachovalé nebo vzácné. Mince jsou reprodukovány v měřítku 

1:1, pokud není jinak uvedeno. Blíže viz plato 1 až 4. 

 

 
 



Použité zkratky 
 
V katalogu: 
 
Záhlaví 
 
Kat. č. katalogové číslo 
Nom. nominál 
Pozn. poznámka 
 
Nominály 
 
Ant antoninianus 
D denarius - denár 
S sestertius 
Dp dupondius 
As as 
 
V textu: 
 
[text v hranatých závorkách] doplněný opis 
 
(text v kulatých závorkách) s ohledem na literaturu možné dokončení opisu, nápisu, 

popřípadě vyobrazení 
 
podtržené písmeno/písmena pravděpodobné čtení písmene čí písmen v opisu nebo 

poli 
 
pomlčka - poukazuje na místo, kde je opis rozdělen vyobrazením či 

jiným způsobem 
 
U letopočtů: 
 
poč. počátek 
 
k. konec 
 
Ve statistikách: 
 
Nominály 
 
Viz výše 
 
Mincovna 
 
Col. Agrip. Colonia Agrippinensium 
Lugd. Lugdunum 
Tic. Ticinum 
Med. Mediolanum 
Vim. Viminacium 
Sis. Siscia 
Mon. Com./Byz. Moneta Comitatensis / Byzantium 
Cyz. Cyzicus 
Ant. Antiochia 
Sam. Samosata 



Katalog 



































































































Poznámky ke katalogu 
 
1 BMCRE osa 6 h. 
 
2 BMCRE jiné dělení opisu, osa 6 h. 
 
3 BMCRE osa 12 h. 
 
4 Viz pozn. 3. 
 
5 Viz pozn. 3. 
 
6 Viz pozn. 2. 
 
7 Viz pozn. 2. 
 
8 Určení mince se odvíjí od nominálu. 
 
9 Pravděpodobně se jedná o suberátní antoninianus. 
 
10 Viz S. 60 – 62 
 
11 Viz S. 62f 
 
12 Vyobrazení na reversu jako RIC IV.III, S. 75, Rome 61 – antoninianus z let 247 – 249 n. l. 

s opisem FIDES EXERCITVS. 
 
13 Mince je určená jako RIC IV.III, S. 80, hybrids 103A z jednoho prostého důvodu, a to, že tento 

typ je častější než RIC IV.III, S. 78, Antiochia 84A, ačkoliv oba typy jsou dle popisu v RIC 
naprosto shodné. Pouze u RIC IV.III, S. 78, Antiochia 84A je v popisu aversu uvedeno, že císař je 
oděn pouze v pancíři, zatímco u RIC IV.III, S. 80, hybrids 103A je uvedeno, že císař je oděn do 
pancíře a paludamenta. Na platu 7 mince 6 je vyobrazena mince RIC IV.III, S. 78, Antiochia 84, 
kde by měl být císař shodně s RIC IV.III, S. 78, Antiochia 84A vyobrazen pouze v pancíři, dle 
mého přesvědčení je však i zde patrné paludamentum. Jak již bylo uvedeno výše, přikláním se 
k možnosti RIC IV.III, S. 80, hybrids 103A, ponechávám však pro tuto minci mincovnu 
v Antiochii. 

 
14 Viz S. 63 – 66 
 
15 U MIR Rom 2/73c v aversu PCv2, na zdejší minci spíše PCv1! 
 
16 U RIC V.I, S. 47, Rome 106 busta císaře bez pancíře. 
 
 
17 Jediné možné určení dle MIR je MIR Vim 1a/793d, zde je však v opisu aversu navíc připojeno C. 

Dle RIC V.I, S. 58 mincovna Mediolanum. 
 
18 Dle RIC V.I, S. 56 mincovna Mediolanum. 
 
19 RIC V.I, S. 58, Mediolanum 267 uvádí jiný opis v AV - IMP P LIC VALERIANO AVG. 
 
20 Revers jako RIC V.I, S. 57, Mediolanum 256. 
 
21 Dle RIC V.I, S. 39 mincovna Lugdunum. 
 
22 V RIC V.I, S. 39, Lugdunum 13 Sol jdoucí vlevo. Dle RIC V.I, S. 39 mincovna Lugdunum. 
 



23 RIC pro tento typ ražby uvádí mincovnu Řím - RIC V.I, S. 48, Rome 125 z roku 254 n. l. Stylem 
je však zde popisovaná mince jednoznačně produktem východní dílny, pro kterou RIC nemá 
určení. 

 
24 Vedle MIR Vim 2b/850b se také může jednat o MIR Rom 1/215b. Stylově je však tato ražba 

podobnější ražbám z Viminacia než z Říma, proto se přikláním k první z uvedených citací. Dle 
RIC V.I, S. 64 mincovna Roma. 

 
25 Vedle MIR Vim 2b/850b se také může jednat o MIR Rom 2-3/220b. Konsekrační ražby 

Mariniany z Viminacia jsou však častější než ražby z Říma, proto se přikláním k první 
z uvedených citací. Dle RIC V.I, S. 64 mincovna Roma. 

 
26 Revers jako RIC V.I, S. 83, Rome 180. 
 
27 Jediná varianta, která vyobrazení císaře na aversu odpovídá, je MIR Rom 61/343m. MIR však zná 

pouze variantu s prostou bustou (neoděnou) nebo v pancíři, tzn. MIR Rom 61/343a či e nebo MIR 
Rom 61/343x. 

 
28 RIC V.I, S. 153, Rome 256 uvádí pouze V vpravo v poli. 
 
29 RIC V.I, S. 144, Rome 159 nezná císaře v pancíři na aversu a VI vpravo v poli na reversu. 
 
30 Viz pozn. 27. 
 
31 RIC V.I, S. 156, Rome 287 uvádí opis v aversu - IMP GALLIENVS AVG bez možnosti 

vyobrazení císaře v pancíři. 
 
32 RIC V.I, S. 156, Rome 287 uvádí opis v aversu - IMP GALLIENVS AVG a neuvádí ε v poli 

reversu. 
 
33 Viz pozn. 30. 
 
34 Viz pozn. 30. 
 
35 V případě, že by se v poli nacházela stigma platilo by místo MIR Rom 91(1)/585a toto určení - 

MIR Rom 91(1)/586a. RIC V.I, S. 147, Rome 193 uvádí stigmu v úseči. 
 
36 RIC V.I, S. 147, Roma 193 uvádí stigmu v úseči, ne v poli. 
 
37 Viz pozn. 34. 
 
38 Viz pozn. 34. 
 
39 Viz pozn. 34. 
 
40 Viz pozn. 34. 
 
41 RIC V.I, S. 157, Rome 297 uvádí pouze Z vlevo v poli. 
 
42 RIC V.I, S. 153, Rome 252 neuvádí ∆ vpravo v poli reversu. Prasklé razidlo vytváří dojem, že Pax 

drží levou ruku ve vodorovné poloze. 
 
43 RIC V.I, S. 159, Rome 330 uvádí opis aversu - IMP CAES GALLIENVS AVG. 
 
44 RIC V.I, S. 153, Rome 252 neuvádí ∆ vpravo v poli reversu. 
 
45 MIR 36 Rom 10/713b bez teček v opisu reversu - LIBERO · P · CONS AVG. 
 
46 RIC V.I, S. 146, Rome 180 uvádí opis aversu - IMP GALLIENVS AVG. 
 



47 Viz pozn. 44. 
 
48 Viz pozn. 44. 
 
49 Viz pozn. 44. 
 
50 Srnka v reversu nemá hlavu otočenou zpět tak, jak uvádí RIC V.I, S. 146, Rome 176 a Göbl 

v MIR pod typem 728. Vyobrazení je podobné MIR Rom 10/728a, avšak v tomto případě se jedná 
o zlatou ražbu s opisem v aversu GALLIENVS AVG. 

 
51 MIR Rom 10/728z neuvádí . v úseči, pouze ε. 
 
52 RIC V.I, S. 145, Rome 163 uvádí opis aversu - GALLIENVS AVG. 
 
53 MIR 36 Rom 10/733b pro dílnu Z, 734b pro dílnu ∆, 738b pro dílnu H a 739b ∆. Vzhledem 

k tomu, že nejběžnější dílnou je dílna H, tzn. v tomto případě MIR 36 Rom 10/738b, přikláním se 
k tomuto určení. 

 
54 Může se také jednat o MIR Rom 10/746u - dílna XI. 
 
55 MIR tento typ vyobrazení císaře na aversu nezná, uvádí pouze dvě možnosti – prostou bustu 

vpravo s jednou stuhou na rameni nebo bustu v pancíři, viděnou zepředu s jednou stuhou na 
rameni, vlevo, tzn. MIR Rom 10/751b nebo MIR Rom 10/751t. 

 
56 RIC V.I, S. 70, Lugdunum 29 nezná vyobrazení císaře v pancíři v aversu.  
 
57 RIC V.I, S. 175, Mediolanum 502 uvádí značku S v reversu. 
 
58 RIC V.I, S. 173, Mediolanum 489 uvádí značky dílen v reversu a Laetitii držící v pravé ruce 

věnec, v levé ruce kotvu. 
 
59 RIC V.I, S. 173, Mediolanum 489 uvádí opis aversu - GALLIENVS AVG a nezná vyobrazení 

císaře v paludamentu. 
 
60 RIC V.I, S. 173, Mediolanum 485 uvádí značku dílny pouze v úseči. 
 
61 RIC V.I, S. 175, Mediolanum 507 uvádí značky dílen v poli reversu. 
 
62 RIC V.I, S. 176, Mediolanum 513 uvádí variantu reversního opisu SECVR TEMPO. 
 
63 MIR 36 Sis 32/1476b uvádí II na reversu pouze vlevo v poli. RIC V.I, S. 182, Siscia 580 taktéž. 
 
64 V RIC V.I, S. 104, mint of Asia 452 reversu s *. 
 
65 RIC V.I, S. 103, mint of Asia 446 uvádí značky označující jednotlivé emise v poli reversu. 
 
66 Viz S. 66 – 68 
 
67 RIC V.I, S. 194, Rome 30 uvádí různé značky v poli reversu. 
 
68 RIC V.I, S. 111, Rome 35 uvádí 3 děti v reversu. 
 
69 U RIC V.I, S. 215, Rome 46 busta císaře bez pancíře. 
 
70 RIC V.I, S. 216, Rome 62 zná Libertas s rohem hojnosti na místě dlouhého žezla. Pravděpodobně 

se jedná o v RIC nepodchycený typ desáté dílny mincovny v Římě. 
 
71 RIC V.I, S. 216, Rome 63 zná Libertas s rohem hojnosti na místě dlouhého žezla a císaře v pancíři 

na místo prosté busty. Pravděpodobně se jedná o v RIC nepodchycený typ desáté dílny mincovny 
v Římě. 



 
72 RIC V.I, S. 217, Rome 86 uvádí v aversu císaře v paludamentu nebo pouze bustu císaře. 
 
73 Dle RIC se jedná o RIC V.I, S. 219, Rome 104, avšak stylově se liší od mince katalogové číslo 

380 - 64, D3b, která z této mincovny s větší jistotou pochází. Ale i tak RIC nezná pro tuto 
kombinaci aversního a reversního razidla jinou mincovnu než Řím. 

 
74 Dle RIC se jedná o RIC V.I, S. 219, Rome 104, avšak stylově se liší od mince katalogového čísla 

380 - 64, D3b i od mince katalogového čísla 381 - 64, D3c. 
 
75 Dle RIC odpovídá tato mince RIC V.I, S. 219, Rome 104. Stylově a psaním písmene M v IMP se 

podobá minci katalogového čísla 384 - 64, D3a a minci katalogového čísla 380 - 64, D3b. 
Oprávněně lze tedy tuto minci přiřadit do mincovny v Římě. 

 
76 RIC V.I, S. 219, Rome 105 zná v tomto případě pouze opis IMP CLAVDIVS AVG. 
 
77 RIC V.I, S. 219, Rome 105 uvádí vlevo v poli A.  
 
78 Viz pozn. 75. 
 
79 RIC V.I, S. 222, Mediolanum 137 neuvádí roh hojnosti. 
 
80 Úseč mince je v reversu nedoražená, RIC V.I, S. 223, Mediolanum 156 uvádí v úseči reversu 

dílnu P či T. 
 
81 RIC V.I, S. 226, Siscia 178 uvádí u této mince dílnu II vlevo v poli. 
 
82 Viz pozn. 79. 
 
83 U této mince je možné dvojí určení, a to buď RIC V.I, S. 226, Siscia 186, nebo RIC V.I, S. 217, 

Rome 80. Osobně se přikláním k možnosti RIC V.I, S. 226, Siscia 186, a to s ohledem na 
odlišnější provedení portrétu v aversu mince, nepodobající se příliš římské mincovně. 

 
84 Viz pozn. 81. 
 
85 Viz pozn. 81. 
 
86 RIC V.I., S. 242, Rome 33, uvádí doprava jdoucí Viktorii. Dle RIC byla další mincovnou, která 

razila typ s Viktorií mincovna v Siscii - viz RIC V.I., S. 246, Siscia 80, které uvádí doleva jdoucí 
Victoři s věncem a palmovou ratolestí a s písmenem S vpravo v poli. 

 
87 RIC orel. 
 
88 Dle MIR - RIC V.I, S. 293, Siscia 250. 
 
89 Dle MIR - RIC V.I, S. 280, Mediolanum 134. 
 
90 RIC As. 
 
91 Úsek reversu mince je setřelý. Proto se může jednak jednat o RIC V.I, S. 280, Mediolanum 140, 

dílnu první či druhou, nebo také o RIC V.I, S. 290, Siscia 234. U druhé jmenované citace se 
v úseči vyskytuje označení dílny *S - *Q. S ohledem na provedení mince se přikláním k první 
uvedené citaci. MIR Med 4B/55b1 uvádí v úseči reversu značku P. Dle provedení mince a četnosti 
jednotlivých typů soudím, že se jedná o MIR Med 4B/55b1. 

 
92 Úsek reversu mince je setřelý. Proto se může jednak jednat o RIC V.I, S. 280, Mediolanum 139, 

dílnu první či druhou, nebo také o RIC V.I, S. 310, Unattributed mint 399. U druhé jmenované 
citace se v úseči vyskytuje označení dílny A. S ohledem na provedení mince se přikláním k první 
uvedené citaci. Nejlepší určení u MIR je MIR Med 4B/57c1 nebo MIR Med 4B/57b2 či MIR Med 



4B/57c2 pro dílnu S. Produkce první dílny byla oproti druhé dílně četnější, proto se přikláním 
k určení MIR Med 4B/57c1. 

 
93 Reversní opis se dvěma C je patrně výsledkem dvojrázu, čímž z původního IOVI CON – SER 

vzniklo IOV CC – SER. 
 
94 Dle MIR - RIC V.I, S. 281, Mediolanum 148. 
 
95 Dle MIR - RIC V.I, S. 281, Mediolanum 146. 
 
96 Viz pozn. 93. 
 
97 RIC V.I, S. 297, Serdica 289 neuvádí variantu nápisu v úseči K A · B · 
 
98 Nečitelná úseč. 
 
99 RIC As. 
 
100 Stav zachování mince je velice špatný, zejména v reversu. Zde je možné interpretovat pouze 

mincovní obraz navíc s obtížemi. Avers je až na počáteční písmena, která jsou úplně setřená, 
celkem čitelný, podobně je tomu i u  vyobrazením císaře. Na základě všech možných kombinací 
opisů v aversu spolu s vyobrazením reversu jsem dospěl k názoru, že dle RIC je možná pouze 
jediná interpretace, a to RIC V.II, S. 397, Cologne 118. U tohoto typu je navíc v reversu vlevo 
v poli uvedená značka dílny V, která však na minci není viditelná. 

 
101 RIC V.II, S. 408, 86 – v opisu reversu je uvedeno LAETITIA AVG u RIC V.II, S. 408, 87 je 

v opisu uvedeno LAETITIA AVGG. 
 
102 Špatně zachovalá mince, její určení je učiněné vylučovací metodou. Protože se v aversu 

nezachovalo jméno císaře, byla provedena interpretace císaře na základě vyobrazení a dle 
přibližného rozložení písmen v aversu. Jako jediný možný výsledek vyšel Tetricus I. Opis 
v aversu je čitelný z větší části, chybí pouze jeho konec, proto je možné, že opisu zněl: LAETITIA 
AVG - RIC V.II, S. 408, 86 nebo LAETITIA AVGG - RIC V.II, S. 408, 88 nebo LAETITIA 
AVG N - RIC V.II, S. 408, 90. Opět, s ohledem na rozpoložení písmen, se domnívám, že správné 
jsou poslední dvě interpretace opisu. 

 
103 V opisu reversu je nečitelná část po PRO, proto může opis pokračovat BI AVG či B AVG. Pro 

oba dva případy je v RIC shodná citace. 
 
104 RIC V.II, S. 36, Rome 175 nezná značku R E B v úseči reversu. 
 
105 RIC V.II, S. 37, Rome 183 zná pouze věnec s označením dílny ∆. 
 
106 RIC nezná pro tento typ mince značku věnce mezi R a ε v úseči. Věnec mezi R a ε se vyskytuje 

pouze u RIC V.II, S. 39, Rome 201. 
 
107 RIC u mincovny Roma ani v jednom případě neuvádí ˘ nad R. 
 
108 RIC V.II, S. 72, Ticinum 516 neuvádí * vpravo v poli. 
 
109 RIC V.II, S. 72, Ticinum 517 neuvádí * vpravo v poli. 
 
110 RIC V.II, S. 88, Siscia 662 uvádí opis aversu IMP C PROBVS P AVG. 
 
111 RIC V.II, S. 93, Siscia 712 uvádí opis aversu IMP C PROBVS P F AVG. 
 
112 Dle RIC V.II, S. 95, Siscia 726 císař nemá paludamentum. 
 
113 Okraje reversu jsou špatně zachovalé, proto je možná dvojí interpretace zakončení opisu: AVG - 

RIC V.II, S. 193, Lugdunum 391 nebo AVGG - RIC V.II, S. 193, Lugdunum 394. 



 
114 Konec opisu reversu je nečitelný, proto je možná interpretace jak RIC V.II, S. 199, Ticinum 446, 

tak i RIC V.II, S. 199, Ticinum 447. 



Odbornou literaturou nezaznamenané mince, zvláštnosti 
 
Při zpracování katalogu byly zjištěny mince, které nebylo možné dle odborné literatury 

jednoznačně určit či které vykazují jiné zvláštnosti. Do této skupiny patří dvě mince císaře 

Gordiana III., jedna mince ražená Deciem pro Herennia Etrusca a jedna mince ražená 

Gallienem pro Valeriana II. Uvedené mince se nacházejí pod těmito katalogovými čísly: 99, 

114, 177 a 338. Stranou ponechávám mince, které odborná literatura, v tomto případě 

většinou RIC, nezaznamenala snad z nedostupnosti či neznalosti celé škály mincovního 

materiálu. Většinou se jedná o drobné odchylky, jako je např. umístění dílny na jiné straně 

mincovního pole, přiřazení do jiné dílny, odlišné vyobrazení císaře v aversu (např. oproti 

literatuře navíc zaznamenaný pancíř), rozporné určení mince v RIC a MIR, atd. Většina těchto 

drobných odchylek je uvedena v poznámkách ke katalogu. Z celého souboru mincí zůstaly 

tedy čtyři výše uvedené, které svým způsobem představují jistou zvláštnost. Bude vhodné 

pojednat o každé samostatně. 

 

Kat. č. 89 – sestertius Gordiana III. 

 
Tento sestertius, na první pohled nikterak zvláštní mince, po bližším prozkoumání opisu 

reversu vykazuje nesrovnalost, která není odbornou literaturou podchycena. Nezná jej ani RIC 

IV.III ani Aufbau 1935.234 

 

Popis mince: 

 

Gordianus III. AE sestertius, mincovna Roma, druhá ½ (spíše až konec) 240 n. l. 

 

AV - IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG 

Busta císaře v pancíři a paludamentu s věncem na hlavě vpravo. 

 

RV - P M TR P IIII COS P P, v úseči S C 

Apollo sedící vlevo drží v pravé ruce větévku, levou rukou se opírá o lyru. Na okraji 

zbytky perlovce. 

 

                                                 
234 RIC IV.III, S. 1 – 53; Aufbau 1935, S. 24 – 28 



Lit.:  RIC IV.III, jako S. 48, Rome 302  

 

Opis mince jsem několikrát přezkoumával a pokaždé jsem dospěl k závěru, že jej interpretuji 

správně. Rozpoložení písmen je pravidelné, nikde nejsou patrné stopy dvojrázu. Pouze 

v místě čtvrtého I je patrná stopa koroze, která čtení opisu mírně znesnadňuje, ale i přesto je 

poslední I v číslici čtyři čitelné. Centrální obraz nikde a ničím do opisu nezasahuje, je tudíž 

vyloučeno, že by se jednalo o zbytek žezla, či kopí, u Apollona se v tomto případě ani 

nevyskytujícího. Pokud by se na popisovaném místě tento znak vyskytovat neměl, pak by byl 

rozestup mezi III a COS nezvykle veliký. Jediné možné vysvětlení tudíž je, že se skutečně 

jedná o poslední I latinské číslovky 4. 

 

Při studování literatury jsem nenarazil ani v Aufbau 1935 ani v RIC IV.III na minci, která by 

přesně odpovídala minci zde popisované. Jedinou výjimku představuje antoninianus ražený 

Gordianem III. v Antiochii s aversním opisem IMP CAES GORDIANVS PIVS AVG a 

reversem P M TR P IIII COS P P, avšak s vyobrazením Viktorie kráčející vlevo, která drží 

věnec a pateru.235 Vyobrazení Apollona sedícího na trůnu vlevo, který drží v pravé ruce 

olivovou větévku a levou rukou se opírá o lyru, bylo do ražby zavedené v roce 240 n. l. spolu 

s celkovou výměnou dosud ražených typů. Předtím byl na sestertiích běžně zobrazován 

císař.236 

 

Kienast 1996 uvádí,237 že Gordianus III. byl od července 240 n. l. designovaným konzulem 

podruhé a že až do 9. prosince 240 n.l. byl tribunem potřetí. Čtvrtý tribunát nastoupil 

Goridanus III. 10. 12. 240 n. l. Kombinací konzulátů, tribunátů a ikonografického zobrazení 

dospějeme k závěru, že jediné možné období, ve kterém mohl být tento sestertius ražený je 

druhá polovina roku 240 n. l.238 

 

Římská mincovna produkci mincí na následující rok prováděla s jistým časovým předstihem. 

Je tedy pravděpodobné, že v době, kdy byl Gordianus III. ještě pořád pouze podruhé 

designovaným konzulem, ale bylo z opakující se tradice zřejmé, že k desátému prosinci 

                                                 
235 RIC IV.III S. 41, Antiochia 248a, v oddílu Rare and irregular coins of Gordian III 
236 v okamžiku uvedení tohoto vyobrazení je uváděno TRP III, viz Aufbau 1935, S. 27; RIC IV.III, S. 4 – 7 klade 
tuto ražbu do roku 241 n. l.; s ohledem na Kienasta 1996, S. 195, který uvádí TRP IIII od 10. 12. 240 n. l. do 9. 
12. 241 n. l. a COS design. II od července 240 n. l. a řádný COS II od roku 241 n. l. se přikláním k datování 
tohoto námětu do roku 240 n. l. 
237 Kienast 1996, S. 195 
238 Aufbau 1935, S. 24f; RIC IV.III, S. 2 včetně pozn. k polemice s datací u Pinka; viz také výše pozn. 235  



nastoupí čtvrtý tribunát, začala římská mincovna razit mince s novým reversním obrazem a 

opisem, který však zakrátko vyměnila za opis TR P IIII COS II P. 

 

Kat. č. 114 – antoninianus Gordiana III. 

 

Antoninianus Gordiana III., o kterém bude pojednáno na tomto místě je již na první pohled 

produktem mincovny v Antiochii. Zejména je to patrné na hrubším provedení portrétu císaře, 

které není pro mincovnu v Římě obvyklé. 

 

Popis mince: 

 

Gordianus III. AR antoninianus, mincovna Antiochia, rok 242 n. l. 

 

AV - IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG 

 Busta císaře v pancíři (a paludamentu) s radiatem na hlavě vpravo. Na okraji zbytky 

perlovce. 

 

RV - LIBERALITAS AVG III 

 Liberalitas stojící vlevo drží v pravé ruce abacus, v levé ruce roh hojnosti. Na okraji 

zbytky perlovce. 

 

Lit.: RIC IV.III, nezná 

 

Narozdíl od předcházející mince je tato zcela čitelná a je tudíž vyloučená jakákoliv 

pochybnost ohledně chybného čtení ukončení opisu v reversu, které by místo III mohlo být 

čteno jako II. Minci kombinující obě dvě razidla takovým způsobem, jak je tomu na zdejším 

exempláři, nezná ani Aufbau 1935, ani RIC IV.III.239  

 

Pro bližší datování mince bude potřeba přistoupit ke kombinací aversního a reversního opisu. 

Opis IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG je Gordianem III. používán na jeho mincích od 

roku 238 do počátku roku 240 n. l.240 Třetí liberalitas byla udělena nejpozději v roce 241 n. 

                                                 
239 RIC IV.III, S. 1 – 53; Aufbau 1935, S. 24 – 28 
240 RIC IV.III, S. 3; Aufbau 1935, S. 26 klade používání tohoto opisu nejdéle do roku 239 n. l. 



l.241 a mincovna v Antiochii produkovala antoniniany v letech 239 až 241 n. l. a 242 až 243 n. 

l.242 Ze všech těchto nesourodých a do sebe vzájemně nezapadajících dat je možné pouze 

jedno vysvětlení. Jedná se o minci vyrobenou ve spěchu někdy na začátku druhého období 

produkce Antiochijské mincovny, tj. v roce 242 n. l. Patrně zde v souvislosti se zahájením 

produkce antoninianů pro chystající se vojenskou výpravu proti Perské říši došlo k použití 

staršího aversního razidla s již nově vyrobeným reversním razidlem. 

 

Kat. č. 177 – antoninianus Herennia Etrusca 

 

Antoninianus ražený Deciem pro Herennia Etrusca je typickým příkladem zlehčené mince 

třetího století n. l. Již při prvním prozkoumání prokazuje mince znatelné stopy přeražení na 

starší minci. Nejedná se o žádnou novinku, přeražené mince vladařů severovské dynastie byly 

nalezeny i v pokladu z Dorchesteru, jejich počet byl ale k velikosti pokladu zanedbatelný. 

Stejným způsobem, tzn. Přerážením, nechal zhotovovat vlastní antoniniany uzurpátor 

Regalianaus v Carnuntu, v jeho případě docházelo k přerážení denárů Septimia Severa až 

Maximina. 

 

Popis mince: 

 

Traianus Decius pro: Herennius Etruscus jako césar. AR antoninianus, mincovna Roma, 

rok 250 – 251 n. l. 

 

AV - Q HER ETR MES DE[C]IVS NO[B C] 

 Busta císaře v paludamentu s radiatem na hlavě vpravo. Na okraji zbytky perlovce. 

 

RV - PIETA[-S] AVGG 

 Merkur stojící vlevo, drží v pravé natažené ruce měšec, v levé caduceus. Na okraji 

zbytky perlovce. 

 

Lit.:  RIC IV.III, S. 138, Rome 142 b 

 

                                                 
241 RIC IV.III, S. 5 uvádí rok 240 n. l.; Kienast 1996, S. 196 uvádí leden 241 n. l. 
242 Aufbau 1935, S. 25 



 

Bezvousá tvář s radiatem na hlavě svým způsobem připomíná portréty Philippa II. Z opisu 

mince je však přiřazení mince Herenniu Etruscovi nesporné. Herennius Etruscus se svým 

plným jménem nazýval Q. H. Etruscus Messius Decius a narodil se jako starší syn Decia a 

Herennie Etruscilly mezi lety 220 a 230 n. l. v Panonii. V květnu roku 250 n. l. byl spolu se 

svým bratrem Hostilianem jmenován za césara, navíc mu byl ještě udělen titul princeps 

iuventutis. Roku 251 n. l. byl prohlášen za augusta a společně se svým otcem vykonával úřad 

konzula. Ve snaze zabránit plundrujícím Gótům v přechodu přes Dunaj byl zabit šípem 

v bitvě u Abritta ještě dříve než jeho otec. Na jeho jméno bylo uvaleno damnatio 

memoriae
243
.  

 

Jak již bylo naznačeno, pod ražbou Herennia Etrusca se nachází pozůstatky starší ražby. Jedná 

se zejména o opisy, které jsou patrné na okrajích aversu i reversu mince, ale také o zakončení 

stuh věnce, který měl původní císař na hlavě a které jsou patrné pod bradou Herennia Etrusca. 

Předmětem dalšího zkoumání bude zjištění, kdo nechal razit původní minci, na které byla 

učiněná přeražba. Pro její určení budou rozhodující pozůstatky původního opisu mince jak 

v aversu, tak i v reversu. Zde se dá rozpoznat následující: 

 

AV - C M AVR SEV 

 

RV - COS III 

 

I přes nepatrné množství písmen původního opisu se shodou okolností zachovala právě ta část 

opisu, díky které je možné identifikovat původního vydavatele mince. Z písmen SEV je 

patrné, že se jednalo o jednoho z císařů severovské dynastie, tzn. o Septimia Severa, 

Caracallu, Getu, Elagabala či Alexandra Severa. Porovnáním opisů aversů jednotlivých 

vládců a jejich kombinací s údajem o konzulátu byly zjištěny níže uvedené informace. 

Rozhodujícím argumentem bylo obsažení všech námi zjištěných písmen z aversu původní 

mince. Tímto způsobem byly získány následující informace:  

 

Septimius Severus (193 – 211 n. l.) používal ze zjištěných písmen původního aversu pouze 

SEV. Geta (césar 198 – 209 n. l., augustus 211 – 212 n. l.) nepoužíval ani jednoho ze 

                                                 
243 Kienast 1996, S. 206 ; Thomas Franke v DNP 5, Herennius [II] 3, coll. 413 



zjištěných písmen. Caracalla (césar 196 – 198 n. l., augustus 198 – 217 n. l.) používal 

z písmen původního aversu M AVR, která byla na některých aversech dále rozvedena v M 

AVREL či M AVRELIVS. Caracallův vrah Macrinus (217 – 218 n. l.) a ani jeho syn 

Diadumenianus (césar 217 n. l., augustus 218 n. l.) pro své opisy v aversu nepoužívali 

písmen původního aversu. Elagabalus (218 – 222 n. l.) používal pro své opisy v aversech 

mincí stejnou kombinaci písmen jako Caracalla. Z písmen původního opisu tedy používal 

kombinaci M AVR, kterou rozvíjel v M AVREL či M AVRELIVS, v jednom případě byla 

použita kombinace M AVR SE, avšak pro aureus, tudíž je pro nás tato kombinace 

nepoužitelná. Alexander Severus (césar 221 – 222 n. l., augustus 222 – 235 n. l.) používal 

z písmen původní mince M AVR SE, M AVR SEV M AVREL SEV či C M AVR SEVE. 

 

Z výše uvedeného seznamu je zřejmé, že jediný, kdo ze severovské dynastie užíval v opisu 

mincí všechna uvedená písmena v tomto pořádku, byl Alexandr Severus. Jeho celé jméno 

znělo Marcus Aurelius Severus Alexander, zkráceně tedy C(aesar) M AVR SEV. Na 

stříbrných a zlatých mincích první poloviny jeho vlády, tj. v letech 222 – 228 n. l., se objevuje 

opis IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, včetně jeho různých zkomolenin. Podobný opis 

byl v témže období používán pro ražbu mosazných a měděných mincí, ty však nejsou 

předmětem našeho zájmu. 

 

Z opisu reversu se zachovalo pouze označení konzulské moci s číslovkou II či III244. Jak je 

známo, rozhodujícím titulem pro přesné datování ražby je označení tribunské moci císaře. 

Protože tento důležitý prvek postrádáme, musíme přistoupit ke kombinaci zbylých částí 

aversního i reversního razidla. Tímto postupem vyloučíme širokou škálu mincí ražených po 

roce 228 n. l., které mají v aversu opis IMP SEV ALEXAND AVG a IMP ALEXANDER 

PIVS AVG, neobsahují již písmena C M AVR. Dále zjistíme, že Alexander Severus zastával 

konzulský úřad poprvé roku 222 n. l., podruhé 226 n. l. a potřetí roku 229 n. l.245 S ohledem 

na to, že máme v reversu uvedené minimálně dva konzuláty, musíme vycházet z toho, že 

mince byla ražena nejdříve roku 226 n. l. Tímto postupem se nám vytvoří dvě skupiny, které 

splňují kombinaci písmen z aversu i reversu razidla.  

 

1. Do první skupiny patří mince ražené v Římě od roku 226 n. l. až do počátku roku 228 

n. l. Jejich opisy v aversu obsahují písmena, která se zachovala z původní ražby, opisy 

                                                 
244 poslední I je špatně čitelné, pravděpodobně tento znak ještě patří k původnímu a ne mladšímu opisu 
245 Kienast 1996, S. 178 



v reversu se omezují na: P M TR P V COS II P P pro rok 226 n. l., P M TR P VI COS 

II P P pro rok 227 n. l. a na P M TR P VII COS II P P a PONTIF MAX TR P VII COS 

II P P246 pro počátek roku 228 n. l. 

 

2. Druhou skupinu tvoří mince ražené v Antiochii, které splňují požadavky pro opis 

v aversu, s reversním opisem pro rok 223 n. l. PONTIF MAX TR P II COS II P P, pro 

rok 228 n. l. PONTIF MAX TR P VII COS II P P247, dále pak o nepravidelnou ražbu 

s reversním opisem P M TR P COS II P P248 a taktéž o nepravidelnou reversní ražbu 

s opisem P M TR P II COS II P P249. Ve všech případech této skupiny jde o vzácnou 

ražbu. 

 

Z výše uvedených příkladů vyplývá následující poznatek: 

 

1. původní mince byla mincí Alexandra Severa, která byla s největší pravděpodobností 

ražena v Římě250 

2. opis na aversu zněl IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG  

3. počet konzulátů uvedených v reversu byl II, nejasné třetí označení konzulátu (tzn. III) 

je pozůstatkem písmene P, označujícího titul P(ater) P(atriae). Důkaz, který potvrzuje, 

že se nemohlo jednat o římskou číslovku 3, je titulatura v aversu, která v době třetího 

konzulátu Alexandra Severa zněla buď IMP SEV ALEXAND AVG, nebo IMP 

ALEXANDER PIVS AVG 

4. původní Alexandrova mince byla ražena mezi rokem 226 a počátkem roku 228 n. l. 

 

Kat. č. 338 – antoninianus Valeriana II. 

 
Antoninianus Valeriana II. je výjimečný tím, že při jeho ražbě bylo použito aversního a 

reversního razidla, které se spolu v běžné produkci vůbec neměly sejít. Jde tedy o hybridní 

ražbu, při jejíž výrobě bylo kombinováno reversní razidlo, které bylo používané k ražbě 

antoninianů pro Valeriana II. jako césara za jeho života, s aversním konsekračním razidlem.  

                                                 
246 viz. také mincovna Antiochia 
247 RIC IV.II, S. 91, Antiochia 271 poznamenává, že se patrně jedná o hybridní ražbu s reversním razidlem 
Elagabala 
248 RIC IV.II, S. 95 Antiochia 310A 
249 RIC IV vol. 2, S. 95 Antiochia 310B 
250 dle RIC IV.II, S. 62 - 128 jsou ražby římské mincovny většinou běžnými ražbami, zatímco ražby z Antiochie 
jsou poměrně vzácné 



 

Gallienus pro: Divo Valeriano. AR antoninianus, mincovna Colonia Agrippinensium, rok 

1/2 258 n. l. 

 

AV - DIVO V[ALER]IANO C[AES] 

 Busta caesara v paludamentu s radiatem na hlavě vpravo. 

 

RV - [PI]ETAS AVG[(G)] 

 Liturgální náčiní. 

 

Lit.: RIC V.I, jako S. 116, Lugdunum 4; MIR 36 jako Col 1/908e 

 

Mince je jak v aversu, tak i v reversu špatně čitelná, přesto je aversní opis možné 

rekonstruovat téměř úplně, zatímco reversní opis s výhradou. Jedná se o ukončení opisu, 

z mince není úplně zřejmé, zda reversní opis končí na AVGG či na AVG. MIR 36 ani RIC V.I 

kombinaci takto použitých razidel na jedné minci neznají.251 RIC V.I, stejně tak jako MIR 36, 

připouští pouze jedinou možnou kombinaci, a to buď s aversním opisem VALERIANVS 

CAES a reversním PIETAS AVGG, anebo s aversním opisem DIVO VALERIANO CAES a 

reversním CONSACRATIO.252  

 

V následujících úvahách o dataci mince vycházím z MIR 36, které umisťuji tuto ražbu do 

mincovny v Colonii Agrippinensium. Aversní razidlo patří do první emise, zatímco reversní 

razidlo do druhé, a to za předpokladu, že opis reversu končí AVGG. Pokud by byl zakončený 

pouze na AVG, mohlo by se pak jednat o reversní razidlo Salonina, u kterého nebylo 

v zakončení opisu použito místo plurálu singuláru.253 Pro dataci mince je tedy důležité aversní 

razidlo, protože to představuje bod, ve kterém se obě možné datace protínají.  

 

Z výše popsaných údajů je zřejmé, že mince vznikla teprve po smrti Valeriana II. Zda bylo při 

její výrobě použito reversního razidla Salonina nebo ne, nemá na dataci příliš velký vliv. I 

kdyby tomu tak bylo, lze předpokládat, že taková mince byla produkovaná na začátku ražby 

                                                 
251 MIR 36, Tab. 26; RIC V.I, S. 116 – 122 
252 RIC V.I, S. 116, Lugdunum 4 a MIR 36, Tab. 26, Col 1/908e pro VALERIANVS CAES/PIETAS AVGG; 
RIC V.I, S. 117, Lugdunum 8 – 10 a MIR 36, Tab. 26, Col 2/909 – 912 pro DIVO VALERIANO 
CAES/CONSACRATIO 
253 MIR 36, Tab. 26, Col 2/914 



nového césara, v době kdy nebylo k dispozici dostatečné množství razidel. V případě 

přisouzení razidla Valerianovi II. se ražba posouvá ještě blíže k datu jeho smrti. To je Göblem 

v MIR 36 kladeno před polovinu roku 258 n. l.254 Mince tudíž musela být vyražena kolem 

poloviny roku 258 n. l. 
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