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věkem autorovým a pak ovšem neobyčejnou pílí a vytrvalostí jeho. 
Je z ní patrno, že Sedláček sbíral neúnavně a snažil se pří tom, 
jak sám praví, ,aby vše bylo správně a pravdivě vylíčeno ze zřídel 
pravdivých a uvarováno chyb“, ale kritická práce bezpodmínečně 
žádá, aby každý údaj pramene, z něhož čerpáno, byl naprosto 
přesný. Nemožnost ověřiti si správnost Sedláčkových heraldických 
popisů a údajů nebo aspoň veliké nesnáze s tímto nutným ověřo
váním spojené, mají za následek, že práce neúnavného sběratele 
nemůže býti základním dílem naší heraldiky, po němž se tak dlouho 
touží, nýbrž dobrou příručkou pro první poučení. V. H.

□oo
V různých dobách a na nejrozmanitějších místech byly na

Moravě nalézány antické mince. Význam těchto nálezů je značný 
nejen se stanoviska vlastivědného, ale i pro politické a zejména 
hospodářské dějiny římské. Rozptýlenost zpráv, roztříštěnost a na
mnoze i nezvěstnost nálezů velmi ztěžovaly práci s tímto materiálem. 
Přichází proto velmi vhod práce, kterou uveřejnil v III. ročníku 
Numismatického časopisu československého Jos. Skutil: Soupis an
tických minci nalezených na Moravě (r. 1927, str. 113-171). Autor 
podává nejprve stručnou historii nálezů i publikací a pak přistupuje 
k vlastnímu soupisu, užívaje spojeného postupu časového a místního ; 
pod záhlavím : konsulární mince, pak pod jmény jednotlivých im- 
peratorů, případně jejich příbuzných, seřazených chronologicky, se
pisuje abecedním pořádkem naleziště a u nich seznamenává nálezy 
i s příslušnou literaturou. Po odstavci o mincích určených jen při
bližně nebo neurčených vůbec zmiňuje se i o mincích byzantských 
a končí úváhou o roztřídění nálezů podle historického významu. 
Promlouvá tu nejprve o Mušově, pak o nálezech depotových a 
o významu numismatických nálezů vzhledem k starým obchodním 
cestám. Mapka a index nalezišť práci vhodně doplňují. Skutilova 
práce je cenná už i bohatstvím materiálu, nashromážděného z nej
rozmanitější literatury. Může uvésti asi 125 míst, tedy značně více, 
než se dosud v odborné literatuře citovalo. Pojednání je opatřeno 
bohatou bibliografií o každé otázce, jíž se autor dotkl, i v tom je 
velká a záslužná práce. Jest si jen přáti, aby autor podle svého 
slibu v soupise pokračoval. V práci vydané nemohl než se opírati 
Ό literaturu o nálezech, a tu se bezděky naskýtá otázka, nebylo-li 
by možno pracovati k tomu, aby se osud nalézaných mincí bezpečně 
zajistil, a časem aby se mohl vydati katalog. V. G.

□□□
V souvislosti s objevem skutečných zbytků římského osídlení 

na Moravě vzpomíná J. Skutil v článku : K římskému nálezu v Je- 
dovnicích (Čas. Spol. přátel starož. česk. XXXIV 1926, str. 104n.) 
domnělého objevu římského zdivá r. 1783-4. Zjišťuje, že všechny 
zprávy, týkající se tohoto nálezu, vyplývají z nekritického článku
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