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Denáry kněžny Emmy a Soběslava Slavníkovce 
 

Pro badatele i sběratele českých denárů představují mince s opisem ENMA REGINA 
ikonické ražby. Dlouho byly opředeny rouškou tajemství. Několik generací numismatiků i 
historiků si kladlo otázku, kdo byla ona neznámá královna na českém knížecím dvoře 10. 
století. Teprve v nedávné době bylo možno “Emmu” ztotožnit se západofranskou královnou 
Emmou, ženou krále Lothara I. Po smrti manžela v roce 986 nedokázala obhájit svou 
mocenskou pozici na západofranském dvoře a za zprostředkování císařského dvora byla 
provdána za mocného českého knížete. Pro oba postarší novomanžele představoval sňatek 
výhodné řešení. Emma získala zajištěné zázemí s rezidencí na Mělníku, kde byly denáry s jejím 
jménem také raženy, a Boleslavovi přidal sňatek s franskou královnou na politické prestiži. 

 
Denár nabízený v této aukci byl ražen ze stejného páru razidel jako denáry z nálezu 

Stará Boleslav odkrytého v roce 1931 (Skalský 1932, 28, A, tab. II/18). Tato subvarianta byla v 
nálezu zastoupena 48 kusy a činila tak většinu z celkového počtu v nálezu zastoupených 90 
kusů denárů kněžny Emmy. Vzhledem k okolnosti, že denáry téže varianty (Cach 145) nebyly 
zastoupeny v žádném dalším známém domácím hromadném nálezu, dá se i s ohledem na starý 
podložní lístek předpokládat, že uvedený exemplář pochází z nálezu Stará Boleslav. Tento 
depot je uložen ve sbírkách Národního muzea, dražený kus musel proto byt z nálezového 
souboru vyjmut bezprostředně po jeho objeveni. 

 
Též denáry Soběslava Slavníkovce s vyobrazením páva na rubni straně mince (Cach 

158) byly v počtu dvou kusů zastoupeny v nálezu Stará Boleslav z roku 1931 (Skalský 1932, 29, 
B, tab. III/26). Druhým hromadným nálezem, ve kterém byl tento typ mince zastoupen, byl 
nález Poděbrady z roku 1936 (Radoměrský 1966, 80-81, č. L/1, tab. XVII/L/1) uloženy v 
Polabském muzeu v Poděbradech. U tohoto depotu bylo již dříve doloženo, že menší množství 
mincí bylo ze souboru vyjmuto bezprostředně po jeho odkrytí. Všechny exempláře z obou 
nálezů byly raženy z jediného páru razidel. Ze stejného páru byl ražen rovněž v této aukci 
nabízený exemplář, pocházející s největší pravděpodobností s ohledem na starý podložní lístek 
z jednoho ze dvou známých hromadných nálezů z let 1931 a 1936. 

 
Soběslav Slavníkovec, čelný představitel východočeských Slavníkovců (a 

pravděpodobně blízký příbuzný knížecího přemyslovského rodu), razil v Čechách před rokem 
995 několik typů vzácných denárů. V době vyvraždění slavníkovského sídla na Libici se účastnil 
tažení proti polabským Slovanům. Společně se svým bratrem sv. Vojtěchem tak unikl možné 
smrti. Byl však připraven o politické a ekonomické zázemí a uchýlil se pod ochranu polského 
knížete. Společně s ním přitáhl na jaře roku 1003 do Prahy, své mocenské postavení však již 
neobhájil. Naopak, návrat do Čech se mu stal osudným. Padnul při ústupu polských vojsk z 
Prahy v září 1004. 
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