
I

                     

1. Valentinianus I. (364 – 375) – solidus, 367 – 375, Constantinopolis. Av.: DN 

VALENTINI – ANVS PF AVG, poprsí vlevo v trabee triumphalis a s perlovou 

čelenkou, v pravici držící mappu, v levici žezlo. Rv.: VOTA – PV – BLICA, dva císaři, 

s nimby kolem hlav, v císařských pláštích, sedí čelně na trůnu, každý drží mappu v 

pravici a žezlo v levici, po stranách trůnu dva klečící zajatci, v exergu CONS a věnec. 

RIC IX, 217/29a.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/valentinian_I/_constantinople_RIC_029a.jpg>, 

cit. 18/3/2016)

2. Valentinianus I. (364 – 375) – AE 3, 364 – 367, Nicomedia, 15 mm. Av.: DN 

VALENTINI – ANVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. 

Rv.: RESTITV – TOR REIP, stojící císař čelně, hlava vpravo, drží v pravici labarum a v 

levici Victorii na globu, v exergu SMNA. RIC IX, 252/11a var.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/valentinian_I/_nicomedia_RIC_011a_var.jpg>, 

cit. 18/3/2016)

                                                                                                    

3. Valens (364 – 378) – siliqua, 367 – 375, Trevír, 2.11 g. Av.: DN VALEN – S PF 

AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: VRBS ROMA, na 

trůnu sedící Roma zleva drží v pravici Victorii na globu a v levici žezlo, v exergu 

TRPS•. RIC IX, 19/27b. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/valens/_trier_RIC_027b.jpg>, cit. 18/3/2016)

4. Valens (364 – 378) – AE 2, 367 – 375, Constantinopolis, 22 mm. Av.: DN 

VALENS – PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vlevo, s perlovou čelenkou. Rv.: GLORI 

– A ROMA – NORVM, táborová brána se dvěma lucernami, mezi nimi S, v exergu 

COMTM. RIC IX, 219/40 var. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/valens/_constantinople_RIC_040var.jpg>, cit. 

18/3/2016)



II

5. Gratianus (367 – 383) – AE 3, 367 – 375, Siscia. Av.: DN GRATIANVS PF 

AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: GLORIA RO –

MANORVM, kráčející císař vpravo drží v levici labarum a v pravici vleče za vlasy 

zajatce, v poli vlevo tečka, pod ní M, v poli vpravo hvězda, pod ní R, pod ním O, v 

exergu ΓSISC. RIC IX, 147/14c.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/gratian/_siscia_RIC_014c_xx.jpg>, cit. 

18/3/2016)

6. Gratianus (367 – 383) – siliqua, 375 – 378, Siscia, 1.99 g. AV.: DN GRATIA –

NVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: bez opisu, ve 

věnci VOT/X/MVLT/XX, pod ním SISCP , v kameji věnce christogram. RIC IX, 

148/18. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/gratian/_siscia_RIC_018.jpg>, cit. 18/3/2016)

7. Valentinianus II. (375 – 392) – AE 2, 378 – 383, Siscia. Av.: DN 

VALENTINIANVS IVN PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou 

čelenkou. Rv.: REPARATIO – REIPVB, stojící císař čelně, hlavu vlevo v levici 

Victorii na globu, natahuje pravici ke klečící ženě vpravo s hradební korunou na hlavě, 

v exergu BSISC. RIC IX, 150/26b.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/valentinian_II/_siscia_RIC_026b_B2.jpg>, cit. 

18/3/2016)

8. Valentinianus II. (375 – 392) – AE 2, 378 – 383, Antiochia, 22 mm, 4.97 g. 

Av.: DN VALENTINIANVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo držící v pravici 

oštěp a v levici štít, na hlavě helma s perlovou čelenkou. Rv.: GLORIA RO –

MANORVM, císař s pozdvihnutou pravicí čelně, hlavu doprava, stojí na galéře 

kormidlované Victorií, v poli vlevo věnec, vpravo kříž, v exergu ANTЄ. RIC IX, 

283/40b.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/valentinian_II/_antioch_RIC_040b_2.jpg>, cit. 

18/3/2016)



III

9. Theodosius I. (379 – 395) – solidus, 378 – 383, Constantinopolis, 4.48 g. Av.: 

DN THEODO – SIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. 

Rv.: CONCOR – DIA AVGGG, Constantinopolis čelně, hlavu doprava, s hradební 

korunou na hlavě, v pravici žezlo, v levici globus, sedí na trůnu, v exergu CONOB. RIC 

IX, 233/43b. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_I/_constantinople_RIC_043b.jpg>, 

cit. 18/3/2016)

10. Theodosius I. (379 – 395) – AE 2, 383 – 388, Nicomedia, 22 mm, 5.4 g. Av.: 

DN THEODO – SIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. 

Rv.: VIRTVS E – XERCITI, stojící císař vpravo drží v pravici labarum, v levici globus 

a levou nohou šlape na zajatce, v poli vlevo palmová ratolest, v exergu SMNA. RIC IX, 

261/44b. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_I/_nicomedia_RIC_044b.jpg>, cit. 

18/3/2016)

11. Theodosius I. (379 – 395) – solidus, 379 – 380, Sirmium, 4.4 g. Av.: DN 

THEODO – SIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: 

VICTOR – IA AVGG, dva císaři čelně sedí na trůnu a spolu drží globus, císař vpravo je 

menší. Za trůnem stojí Victorie, která rozprostírá svá křídla nad hlavami císařů. Mezi 

císaři palmová ratolest, v exergu SIROB. RIC IX, 160/9c. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_I/_sirmium_RIC_009c.jpg>, cit. 

20/3/2016)

12. Theodosius I. (379 – 395) – AE 4, 384 – 387, Siscia. Av.: DN THEODO –

SIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: VICTORIA 

AVGGG, kráčející Victorie vlevo drží v pravici věnec, v exergu ASIS. RIC IX, 

155/39b.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_I/_siscia_RIC_039b.1.jpg>, cit. 

20/3/2016)



IV

13. Arcadius (383 – 408) – solidus, 397 – 402, Thessalonica. Av.: DN ARCADI –

VS PF AVG, poprsí čelně, hlava mírně vpravo, držící v pravici oštěp opřený o rameno a

v levici štít s jezdeckou scénou, na hlavě helma s perlovou čelenkou. Rv.: CONCORDI 

– A AVGG, sedící Constantinopolis čelně, hlavu doprava, drží v pravici žezlo a v levici 

Victorii na globu, pravou nohou spočívá na lodní próře, v exergu COMOB. RIC X, 

244/37. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/arcadius/RIC_0037.jpg>, cit. 18/3/2016)

14. Arcadius (383 – 408) – AE 4, 388 – 392, Constantinopolis. Av.: DN 

ARCADIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: 

SALVS REI – PVBLICAE, Victorie kráčející vlevo táhne v levici za vlasy zajatce a v 

pravici má o rameno opřenou trofej, v poli vlevo staurogram, v exergu CONSB. RIC 

IX, 234/86c. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/arcadius/_constantinople_RIC_086c_B.jpg>, cit. 

18/3/2016)

15. Aelia Eudoxia († 404) – solidus, cca 403 – 408, Constantinopolis, 21 mm, 4.46 

g. Av.: AEL EVDO – XIA AVG, poprsí v plášti s perlovou čelenkou zprava, 

korunované rukou Boží. Rv.: SALVS REI – PVBLICAE, Victorie zprava sedící na 

zbroji, píše christogram na štít opřený o koleno, v poli vlevo hvězda, v exergu CONOB. 

RIC X, 243/32.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/eudoxia/RIC_0032.jpg>, cit. 20/3/2016)

16. Aelia Eudoxia († 404) – těžké miliarense, 395 – 403, Constantinopolis, 24 mm, 

5.1 g. Av.: AEL EVDO – XIA AVG, poprsí v plášti s rosetovou čelenkou zprava. Rv.: 

bez opisu, ve věnci velký christogram, pod věncem CONS. RIC X, 244/46.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/eudoxia/RIC_0046.jpg>, cit. 20/3/2016)



V

17. Aelia Eudoxia († 404) – AE 3, 395 – 401, Nicomedia, 17 mm, 1.75 g. Av.: AEL 

EVDO – XIA AVG, poprsí v plášti s perlovou čelenkou zprava, korunované rukou 

Boží. Rv.: GLORIA RO – MANORVM, císařovna sedící na trůnu čelně, ruce zkřížené 

na prsou, korunovaná rukou Boží, v poli vpravo kříž, v exergu SMNA. RIC X, 247/80.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/eudoxia/RIC_0080.1.jpg>, cit. 20/3/2016)

18. Honorius (393 – 423) – AE 3, 395 – 401, Antiochia, 2.15 g. Av.: DN HONORI 

– VS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: VIRTVS 

EXERCITI, stojící císař zleva, hlavu doprava, drží v pravici oštěp a levicí spočívá na 

štítě. Vpravo stojící Victorie zleva, držící v levici palmovou ratolest, jej věnčí věncem, 

v exergu ANTΓ. RIC X, 247/72. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/honorius/RIC_0072.jpg>, cit. 20/3/2016)

19. Honorius (393 – 423) – siliqua, 407 – 408, Aquileia. Av.: DN HONORI – VS 

PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: VIRTVS RO –

MANORVM, Roma sedící na zbroji zleva, drží v pravici Victorii na globu a v levici 

oštěp, v exergu AQPS. RIC X, 323/1242.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/honorius/RIC_1242.jpg>, cit. 20/3/2016)

20. Galla Placidia († 450) – solidus, 421 – 422, Ravenna, 4.31 g. Av.: DN GALLA 

PLA – CIDIA PF AVG, poprsí v plášti s perlovou čelenkou zprava, korunované rukou 

Boží. Rv.: SALVS REI – PVBLICAE, Victorie zprava sedící na zbroji, píše 

christogram na štít opřený o koleno, v poli vlevo a vpravo R – V, v exergu COMOB, 

RIC X, 334/1333.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/galla_placidia/RIC_1333.jpg>, cit. 20/3/2016)



VI

21. Theodosius II. (402 – 450) – solidus, 415, Constantinopolis, 4.4 g. Av.: DN 

THEODO – SIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo držící v levici štít s 

jezdeckou scénou a oštěp, na hlavě helma s perlovou čelenkou. Rv.: GLORIA – REI –

PVBLICAE, Roma a Constantinopolis sedí na trůnu čelně, hlavy otočené k sobě, obě 

drží žezla a podpírají mezi sebou stojící štít s nápisem VOT/XV/MVL/XX, v poli vlevo 

hvězda, v exergu CONOB. RIC X, 254/207.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_II/RIC_0207.jpg>, cit. 20/3/2016)

22. Theodosius II. (402 – 450) – solidus, 420 – 422, Constantinopolis, 4.29 g. Av.: 

DN THEODO – SIVS PF AVG, poprsí čelně, hlava mírně vpravo, držící v pravici oštěp 

opřený o rameno a v levici štít s jezdeckou scénou, na hlavě helma s perlovou čelenkou. 

Rv.: VOT XX – MVLT XXX Z, Victorie stojící vlevo podpírá pravicí velký kříž 

ozdobený drahokamy, v exergu CONOB. RIC X, 256/219.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_II/RIC_0219.jpg>, cit. 20/3/2016)

23. Theodosius II. (402 – 450) – semissis, 439, Constantinopolis, 18 mm, 2.24 g. 

Av.: DN THEODO – SIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou 

čelenkou. Rv.: VICTORIA AVGG, Victorie vpravo sedí na zbroji, levicí píše 

XXX/XXXX na štít opřený o koleno, v poli vpravo staurogram, vlevo hvězda, v exergu 

CONOB. RIC X, 260/270. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_II/RIC_0270.jpg>, cit. 20/3/2016)

24. Theodosius II. (402 – 450) – AE 4, 425 – 435, Nicomedia, 13 mm, 1.55 g. Av.: 

DN THEODOSIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. 

Rv.: bez opisu, kříž ve věnci, pod věncem SMNA. RIC X, 275/448.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_II/RIC_0448.jpg>, cit. 20/3/2016)



VII

25. Theodosius II. (402 – 450) – AE 4, 445 – 450, Constantinopolis, 1.95 g. Av.: 

DN THEODOSIVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. 

Rv.: bez opisu, monogram typ RIC 5 ve věnci, pod ním COM. RIC X, 277/463.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/theodosius_II/RIC_0463.jpg>, cit. 20/3/2016)

26. Licinia Eudoxia († po 462) – solidus, cca 430 – 445, Ravenna, 22 mm, 4.43 g. 

Av.: LICINIA EVDO – XIA PF AVG, poprsí v plášti čelně, perlové náušnice, 

náhrdelník ze tří řad perel, na hlavě diadém ze tří řad perel, uprostřed nad čelem kříž, po 

stranách po třech paprscích, po stranách hlavy dva páry perlových přívěsků. Rv.: 

SALUS RE – I – PVBLICAE, císařovna sedící na trůnu čelně drží v pravici globus 

cruciger a v levici žezlo zakončené křížem, po stranách v poli R – V, v exergu 

COMOB, RIC X, 367/2023.

(<https://c1.staticflickr.com/5/4115/4870356953_18436d06a0_b.jpg>, cit. 20/3/2016)

27. Marcianus (450 – 457) – tremissis, 450 – 457, Constantinopolis, 10 mm, 1.48 g. 

Av.: DN MARCIA – NVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou 

čelenkou. Rv.: VICTORIA – AVGVSTORVM, doprava kráčející Victorie, hlavu 

doleva, drží v pravici věnec a v levici globus cruciger, v poli vpravo hvězda, v exergu 

CONOB. RIC X, 280/519.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/marcian/RIC_0519.jpg >, cit. 20/3/2016)

28. Marcianus (450 – 457) – AE 4, 450 – 457, Nicomedia. Av.: DN MARCIANVS 

PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: bez opisu, 

monogram typ RIC 5 ve věnci, pod ním NIC. RIC X, 282/548.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/marcian/RIC_0548.jpg>, cit. 20/3/2016)



VIII

29. Leo I. (457 – 474) – solidus, 462 – 466, Thessalonica, 4.45 g. Av.: DN LEO PE 

– RPET AVG, vousaté poprsí v konsulární róbě zleva, s perlovým diadémem, v pravici 

mappa, v levici žezlo zakončené křížem. Rv.: VICTORI – A AVGGG, císař v 

konsulární róbě čelně sedí na trůnu, nimbus kolem hlavy, v pozdvihnuté pravici mappa, 

v levici žezlo zakončené křížem, v poli po obou stranách po hvězdě, v exergu THSOB. 

RIC X, 287/626.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/leo_I/RIC_0626.jpg>, cit. 20/3/2016)

30. Leo I. (457 – 474) – AE 4, 457 – 474, Constantinopolis, 1.24 g. Av.: DN LEO 

PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: bez opisu, 

přikrčený lev vlevo, hlavu doprava, ve věnci, pod ním CN. RIC X, 293/677.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/leo_I/RIC_0677.jpg>, cit. 20/3/2016)

31. Leo I. (457 – 474) – AE 4, 457 – 474, Constantinopolis, 1.41 g. Av.: DN LEO, 

poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: bez opisu, stojící císař čelně, 

hlavu doleva, drží v pravici velký kříž a v levici za vlasy klečícího zajatce, v poli vlevo 

hvězda, v exergu CON nebo CN (nelze určit). RIC X, 294/702 (CON) nebo 703 (CN).

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/leo_I/RIC_0702-0703.jpg>, cit. 20/3/2016)

32. Leo II. a Zeno (474) – solidus, 474, Constantinopolis, 4.46 g. Av.: DN LEO ET 

Z – ENO PP AVGG, poprsí čelně, hlava mírně vpravo, držící v pravici oštěp opřený o 

rameno a v levici štít s jezdeckou scénou, na hlavě helma s perlovou čelenkou. Rv.: 

SALVS REIPVBLICAE, dva císaři sedící na trůnu čelně, nimby kolem hlav, v 

pravici každého mappa, císař vlevo je menší. Mezi hlavami kříž, v exergu CONOB. 

RIC X, 297/803.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/leo_II/RIC_0803.1.jpg>, cit. 20/3/2016)



IX

33. Zeno (476 – 491) – siliqua, 476 – 491, Constantinopolis, 2.04 g. Av.: DN ZENO 

– PERP AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: bez opisu, ve 

věnci nápis SRV/REI/BΔI, pod ním CON. RIC X, 311/244 var.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/zeno/RIC_0944.jpg>, cit. 20/3/2016)

34. Zeno (476 – 491) – AE 3, 476 – 491, Constantinopolis. Av.: DN ZENO PE 

AVG (A a V provedeno jako ligatura), poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou 

čelenkou. Rv.: bez opisu, ve věnci kráčející Victorie vlevo, v pravici drží věnec a v 

levici za vlasy klečícího zajatce. RIC X, 312/949 var.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/zeno/RIC_0949_2.jpg>, cit. 20/3/2016)

35. Anastasius I. (491 – 518) – solidus, po 507, Constantinopolis, 4.46 g. Av.: DN 

ANASTA – SIVS PP AVC, poprsí čelně, hlava mírně vpravo, držící v pravici oštěp 

opřený o rameno a v levici štít s jezdeckou scénou, na hlavě helma s perlovou čelenkou. 

Rv.: VICTORIA AVCCC Є, stojící Victorie vlevo drží žezlo zakončené staurogramem, 

v poli vlevo hvězda, v exergu CONOB. Sommer 2010, 30/1.3.

(<http://www.wildwinds.com/coins/byz/anastasius/sb0005.4.jpg>, cit. 20/3/2016)

36. Anastasius I. (491 – 518) – AE 4, 491 – 498, Constantinopolis, 0.79 g. Av.: DN 

ANASTA – SIVS PP AVC, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: 

bez opisu, monogram typ Morello 4 v hladkém kruhu. Sommer 2010, 31/1.9. 

(<http://www.wildwinds.com/coins/byz/anastasius/sb0013.1.jpg>, cit. 20/3/2016)



X

37. Valentinianus III. (425 – 455) – solidus, 426 – 430, Ravenna, 4.39 g. Av.: DN 

VALENTI – NIANVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. 

Rv.: VICTORI – A AVGGG, stojící císař čelně drží v pravici žezlo zakončené křížem a 

v levici Victorii na globu, pravou nohou šlape po hadu s lidskou hlavou, v poli po obou 

stranách R – V, v exergu CONOB. RIC X, 365/2010.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/valentinian_III/RIC_2010.1.jpg>, cit. 

20/3/2016)

38. Maiorianus (457 – 461) – solidus, 457 – 461, Ravenna, 4.5 g. Av.: DN IVLIVS 

MAIORI – ANVS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo držící v pravici oštěp a v 

levici štít s christogramem, na hlavě helma s perlovou čelenkou. Rv.: VICTORI – A 

AVGGG, stojící císař čelně drží v pravici žezlo zakončené křížem a v levici Victorii na 

globu, pravou nohou šlape po hadu s lidskou hlavou, v poli po obou stranách R – V, v 

exergu CONOB. RIC X, 399/2607.

(<http://media.liveauctiongroup.net/i/5667/8604895_1.jpg?v=8CBEF062BA40B60>, 

cit. 20/3/2016)

39. Julius Nepos (474 – 475) – tremissis, 474 – 475, Ravenna, 1.44 g. Av.: DN 

IVL NE – POS PF AVG, poprsí v krunýři a plášti vpravo, s perlovou čelenkou. Rv.: bez 

opisu, kříž ve věnci, pod ním COMOB. RIC X, 428/3211.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/julius_nepos/RIC_3211.jpg>, cit. 20/3/2016)

40. Romulus Augustus (475 – 476) – solidus, 475 – 476, Řím, 4.47 g. Av.: DN 

ROMVLVS A – VGVSTVS PF AVC, poprsí čelně, hlava mírně vpravo, držící v pravici 

oštěp opřený o rameno a v levici štít s jezdeckou scénou, na hlavě helma s perlovou 

čelenkou. Rv.: VICTORIA AVCCC:, Victorie stojící vlevo podpírá pravicí velký kříž 

ozdobený drahokamy, v poli na obou stranách R – M, v exergu COIIOB. RIC X, 

438/3404.

(<http://www.wildwinds.com/coins/ric/romulus_augustus/RIC_3404.jpg>, cit. 

20/3/2016)


