
Sobota 22. 8. 2020

9.00–9.45
Mincovnictví Ferdinanda I., 
1526–1564 (Tomáš Smělý)

10.00–10.45
Mincovnictví Přemysla I. Otakara: 
fakta a problémy (Mgr. Petr Schneider)

11.00–11.45
Vojenský řád Marie Terezie: nejvyšší 
vojenské vyznamenání habsburské říše 
(PhDr. Michal Lutovský)

12.00–12.45
 Peníze na Moravě v období 
třicetileté války 
(Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.)

14.30
Exkurze – Arciskupská rezidence 
v Olomouci (komentovaná prohlídka 
interiéru a exteriéru)

16.00
Komentovaná prohlídka komorní 
výstavy mincí a medailí olomouckých 
biskupů a arcibiskupů ve Vlastivědném 
muzeu v Olomouci

19.00
Společenský večer – raut v areálu 
univerzity

Neděle 23. 8. 2020

9.00–9.45
Falešné groše z Táborského pokladu 
(Mgr. Jan John, Ph.D.)

10.00–10.45
Mincovnictví Jana Lucemburského 
(MUDr. Jan Cihlář)

11.00–11.45
Materiálové analýzy středověkých 
mincí a jejich interpretace 
(RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D) 

12.00–12.45
Císaři, co je císařovo… Bible a mince 
(MUDr. Michal Mašek)

Numismatika je dlouhodobě pěstova-
ným oborem především ze sběratel-
ského hlediska. Pokud jde o numisma-
tiku vědeckou, zahrnující širší kon-
text peněžně historických vztahů, je 
zřejmé, že se dnes potýká s nedostat-
kem mladých zájemců. Tato situace je 
mimo jiné způsobena nedostatečnou 
pozorností, která je tomuto oboru vě-
nována na domácích univerzitách.

Letní škola numismatiky je setkáním 
odborné a laické veřejnosti, jehož hlav- 
ním cílem je prezentace numismatiky, 
a to v  nejrůznějších aspektech a  do-
bách (od nálezů po sběratelství, od an-
tiky po novověk). 

Za cílovou skupinu tohoto certifiko-
vaného kurzu považujeme všechny 
zájemce – sběratele, kurátory muzeí, 
pracovníky památkové péče, laické 
zájemce o historii či studenty pomo- 
cných věd historických, historie, ar-
cheologie, dějin umění nebo ekono-
mických oborů. 

Pátek 21. 8. 2020

13.00–14.50
Prezentace účastníků 
v areálu univerzity

15.00
Zahájení

15.15–17.30
Úvodní přednášky

Ražby olomouckých biskupů: 
František kardinál Dietrichstein, 
1599–1636 (Ing. Jan Videman)

Keltské mince z oppida Stradonice 
(PhDr. Jiří Militký, Ph.D.)

19.00
 Společenský večer v areálu univerzity 
a posezení v restauraci

21.–23. 8. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra historie FF UP, Na Hradě 5

3. LETNÍ ŠKOLA 
NUMISMATIKY

Poplatky: studenti 600 Kč, ostatní 1200 Kč.  
Možnost ubytování na vysokoškolských 
kolejích Univerzity Palackého v Olomouci 
(ve dvoulůž. pokojích je cena 360,- Kč/noc).

Za organizační tým:

Jiří Militký, Filip Hradil 

Přihlášky a ubytování na VŠ kolejích UP 
vyřizuje Branka Čačkovićová.
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz
Tel.: 585 633 654

Za podpory
České numismatické 
společnosti


