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Kouzlo pražských dvacetníků 
10. března 2019 v 15:06 

Dvacetikrejcar byl jednou z nejběžnějších stříbrných mincí vyšší hodnoty. Razila ho po zavedení konvenční 
měny od roku 1754 většina mincoven monarchie. Vybíjené byly dvacetníky s obrazem, jménem a tituly Marie 
Terezie, Františka Lotrinského, Josefa II., Leopolda II., Františka II. (I.), Ferdinanda I. (V.) a Františka Josefa I.. 
V pražské mincovně se nerazily jen za Leopolda II., neboť za vlády jeho předchůdce - osvíceneckého císaře 
Josefa II. byla poslední česká mincovna roku 1784 přechodně uzavřena a vybíjet začala znovu až v okamžiku 
zvýšené potřeby raženého oběživa pro financování napoleonských válek v r. 1795. To už ale třetím rokem vládl 
císař František II.. 
 

 
Marie Terezie, 20kr. 1754 Praha - první ročník! 

Tato typická mince období vrcholícího baroka, osvícenství i klasicismu nesla v líci portrét vladaře, pravidlem 
zprava, obklopený kruhem z vavřínové (olivové?) a palmové ratolesti; na rubní straně byl vyobrazený rakouský 
dvouhlavý orel, pod kterým byla nejprve na zdobném podstavci, později v oválné kartuši a nakonec jen volně v 
opisu vyznačena nominální hodnota 20. Opisy vedle jména uváděly četné tituly a/nebo osobní hesla vydavatelů. 
Na konci rubního opisu dvacetníků z let 1754 - 1804 nechybí obligátní ondřejský křížek jako značka 
dvacetizlatové (konvenční) měny. Jednalo se o stříbrné mince o ryzosti 0,583, průměru kolem 28-29mm a 
hmotnosti cca 6,6g., kterých šlo 6 do konvenčního tolaru (120krejcarů), resp. 3 do zlatníku (60krejcarů). Po roce 
1830 byl se zavedením moderního vzhledu bez palmových a vavřínových ratolestí průměr dvacetníků drobně 
redukován na 26,5mm při zachování ryzosti i hmotnosti, aby konečně od roku 1852 byl zmenšen na konečných 
22mm při současné úpravě ryzosti na 0,900 a váhy na 4,3g., čímž však hodnota (obsah stříbra) zůstala 
nezměněna. Hranu měly dvacetníky zprvu šikmo vroubkovanou, pak s listovým ornamentem, po r. 1831 
vroubkovanou a poslední pak od r. 1852 zcela hladkou. 
Jen českých dvacetníků, které se zprvu poznaly pouze podle českého lva v prsním štítku rakouského orla na 
rubu, později podle mincmistrovských značek a ve finále podle charakteristické značky pražské mincovny - 
písmene C pod portrétem panovníka, známe celou řadu typů a variant. Jejich detailnímu rozpracování dosud 
nebyla věnovaná zvláštní pozornost. 
 

 
Marie Terezie, 20kr. 1763 Praha - různé varianty 
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Marie Terezie, 20kr. 1763 Praha - různé varianty 

 Nejstarší pražské dvacetníky Marie Terezie z let 1754 - 1765 nesou mladistvý portrét císařovny obklopený 
kruhem z palmové a vavřínové ratolesti, které jsou pod portrétem překřížené a převázané stuhou. Hodnota 
20 je vyznačena na rubu v ozdobném podstavci pod císařským orlem, obklopeném po stranách palmovou a 
vavřínovou ratolestí. Variabilita spočívá především v kresbě stuh/y vázající obě ratolesti v líci, v počtu 
plodů (kuliček) na vavřínových ratolestech v líci i rubu, popř. v kresbě letek a ocasu orla. 

 
Marie Terezie, 20kr. 1771 Praha - EvS. - A.S. 

 
Marie Terezie, 20kr. 1774 Praha - EvS. - I.K. 

 Po smrti císaře Františka Štěpána v r. 1765 se nechala císařovna na všech mincích zpodobňovat s 
vdovským závojem. Dvacetikrejcary s touto podobou panovnice vybíjela pražská mincovna až od roku 
1768 (z let 1766 a 1767 nejsou pražské 20kr. známé). Vedle vdovského závoje dochází ještě k posunutí 
začátku lícní i rubní legendy, hodnota je nyní na rubní straně pod orlem vyznačena v ozdobné oválné 
kartuši a kolem ocasu orla jsou značky mincmistra a vardajna. Značka EvS.-A.S. patří v letech 1768 - 1773 
mincmistru Pavlu Erdmannovi von Schwingerschuh a vardajnovi Antonu Stöhrovi; značka EvS. - I.K. v 
letech 1774 - 1780 mincmistru P. Erdmannovi a vardajnovi Ignáci Kendlerovi. Variabilita ve stuhách a 
plodech vavřínu je podobná jako u starších dvacetníků. 
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František Lotrinský, 20kr. 1755 Praha 

 Dvacetikrejcary císaře Františka Štěpána Lotrinského měly téměř jednotný vzhled po celou dobu ražby v 
letech 1754 - 1763. Od dvacetníků Marie Terezie se odlišují vedle portrétu zejména opisy - na líci jménem 
a tituly, na rubu osobním krédem císaře: IN TE DOMINE SPERAVI (v Pánu mám naději) a protože má 
císařský orel na prsou lotrinsko-toskánský štítek, je vyznačena mincovna písmeny P - R po stranách 
podstavce s uvedením nominální hodnoty. Výjimečný je dvacetikrejcar křížené ražby z roku 1758, kdy 
bylo zřejmě omylem použito rubního razidla pro dvacetikrejcar Marie Terezie a tedy nese titulaturu 
arcivévody rakouského, knížete slezského a markraběte moravského, která však Františku Štěpánovi 
nepříslušela. 

 
František Lotrinský, 20kr. 1765 B Praha - posmrtný z r. 1767 

 Zvláštní kapitolu mezi dvacetníky Františka I. představují posmrtné ražby. Ty byly vydávané v letech 
1766, 67 a 68 a v podstatě zachovávají vzhled původních mincí s letopočtem 1765 i značkou mincovny P - 
R a skutečný rok ražby je vyznačen v líci písmenem A, B nebo C pod portrétem zesnulého císaře. Tyto 
dvacetníky jsou výskytem vzácnější, přičemž nejčastěji bývají k vidění mince z roku 1767 (tedy s 
písmenem B pod hlavou). 

 
Josef II. spoluvládce, 20kr. 1772 C - EvS. - A.S. 
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Josef II. spoluvládce, 20kr. 1774 C - EvS. - I.K. 

 Od roku 1765 se stal po smrti otce spoluvládcem Marie Terezie syn Josef II. Rokem 1766/7 je uváděna 
také ražba dvacetikrejcarů s jeho portrétem, jménem a tituly. Vzhled mincí navazuje na ražby otce. Kolem 
portrétu na líci nese opis jméno a tituly, rubní opis vyjadřuje osobní heslo Josefa II.: VIRTUTE ET 
EXEMPLO (ctností a příkladem). Prsní štítek orla je již rakousko-lotrinský a hodnota v oválné kartuši jako 
na vdovských dvacetnících M.T.. Značky mincmistra a vardajna jsou po stranách ocasu orla a poprvé 
přichází později charakteristická značka pražské mincovny - písmeno C pod portrétem císaře na líci. 
Variabilitu opět vykazují tvar stuhy převazující ratolesti na líci (ty jsou obě, jako na 20 otce, vavřínové), 
počty plodů vavřínu a také velikost kartuše a hodnoty. Za zmínku stojí rovněž ztvárnění lví hlavy na 
rukávu/rameni císaře (podobné jako v minulosti na mincích císaře Leopolda I.). 

 
Josef II., 20kr. 1782 C 

 
Josef II., 20kr. 1784 C - poslední ročník před uzavřením mincovny 

 Dvacetikrejcary z doby samostatné vlády Josefa II. už nemají na rubu značky úředníků mincovny a 
provenienci tak označuje již pouze značka C pod portrétem na líci. Z rubní strany také mizí osobní krédo 
císaře a pokračuje zde legenda z lícní strany. U dvacetníků z let 1782-4 dochází ke změně v provedení 
portrétu, kdy z původního poprsí se zdobeným šatem zůstává již jen busta -hlava s částí krku. Rokem 1784 
na 11 let končí provoz pražské mincovny a tedy i produkce pražských dvacetikrejcarů. 
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František II., 20kr. 1796 C 

 
František II., 20kr. 1802 C 

 Na poslední dvacetníky z roku 1784 navazují dvacetikrejcary po znovuzprovoznění pražské mincovny v 
roce 1795. Kolem portrétu císaře na líci je věnec ze dvou vavřínových ratolestí, pod portrétem vyznačuje 
písmeno C pražskou provenienci mince. Na rubu císařský orel s habsbursko-lotrinským štítkem, pod orlem 
v oválné kartuši zdobené po stranách palmovou a vavřínovou ratolestí hodnota 20. Dvacetikrejcary tohoto 
prvního typu se razily v letech 1795-7 a 1802-4. Dvacetníky z prvního období jsou vzácnější. 

 
František II., 20kr. 1806 C - se dvěma orly 

 V srpnu 1804 se v důsledku mocensko-politického vývoje v evropě zmítané napoleonskými válkami 
prohlásil římskoněmecký císař František II. zároveň za rakouského císaře jako František I.. Oba tituly pak 
užíval do srpna 1806, kdy se vzdal titulu římského císaře a vyhlásil rozpuštění a zánik Svaté říše římské. 
To se odrazilo také na mincích, kdy pražské dvacetikrejcary z let 1805 a 1806 mají na hrudi císařského 
orla korunovaného říšskou korunou (Oty I.) prsní štítek korunovaný rakouskou korunou (Rudolfa II.) s 
vyobrazením menšího rakouského orla. Někdy se používá označení "mince se dvěma orly"; z pražské 
mincovny (C) jsou to však jen dvacetikrejcary (narozdíl např. od Vídně (A), kde se razily v této podobě i 
tolary atd...)! 
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František I., 20kr. 1809 C 

 
František I., 20kr. 1815 C 

 
František I., 20kr. 1822 C 

 U třetího, čtvrtého a pátého typu se postupně v letech 1906-14, 1814-16 a 1818-23 mění opisy podle toho, 
jak císař přidává, ubírá nebo zdůrazňuje ty které tituly. Celkový vzhled až na drobné detaily jako řádový 
kříž pod prsním štítkem, nyní již třídílným habsbursko-rakousko-lotrinským, zůstává stejný. Vzácné jsou 
dvacetikrejcary z let 1816-23, kdy byla jejich produkce v pražské mincovně výrazně omezena. 

 
František I., 20kr. 1827 C - malá hlava, krátké vlasy 

 
František I., 20kr. 1830 C - velká hlava, krátké vlasy 

 Dvacetikrejcary z let 1827 a 1830 přináší poprvé císaře s krátkými vlasy (tento typ portrétu byl používán 
už od r. 1825 - v pražské mincovně na tolarech a 1/2tolarech). 20kr. 1827 je v provedení s menší hlavou, 
ročník 1830 je asi nejběžnějším dvacetikrejcarem Františka I. 
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František I., 20kr. 1834 C - moderní typ 

 Posledním typem dvacetikrejcaru Františka I. je dán těmto mincím zcela nový, moderní vzhled, který si v 
principu udrží až do ukončení ražby. Z mincí zcela mizí vavřínový věnec na líci i obě ratolesti na rubu, 
takže poprsí i orel jsou volně v mincovním poli. Hodnota 20 je zařazena na rubu dole pod orlem do mezery 
v opisovém pruhu. Tento poslední z mnoha typů dvacetikrejcarů Františka I. byl v Praze ražen v letech 
1831-35. 

 
Ferdinand I., 20kr. 1835 C - FERDINANDVS 

 
Ferdinand I., 20kr. 1845 C 

 První ze dvou typů dvacetikrejcarů Ferdinanda I. (V.) navazuje provedením zcela na ražby předchůdce; byl 
však ražený pouze v roce 1835 a patří dnes k vzácnějším. Od roku 1837 jej nahradil drobně, vlastně jen v 
opisu, pozměněný typ se zkráceným jménem císaře FERD. namísto původního FERDINANDVS. V této 
podobě pak byl ražený v letech 1837-1848 až do Ferdinandovy abdikace a s letopočtem 1848 zřejmě ještě 
v průběhu prvních čtyř let vlády Františka Josefa I.. 

 
František Josef I., 20kr. 1852 C - velký typ, hlava z leva 
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František Josef I., 20kr. 1852 C - malý typ, hlava zprava a 20kr. 1856 C - poslední česká vládní mince! 

 Císař František Josef I. sice nastoupil vládu už v roce 1848, k ražbě prvních mincí s jeho zpodobněním 
však došlo až v r. 1852. K prvním měly patřit právě dvacetikrejcary 1852 C, rozdávané prý jako dar 
významným osobnostem. To by možná vysvětlovalo značnou vzácnost a paradoxně většinou výtečnou 
zachovalost dochovaných exemplářů prvního - tzv. velkého typu dvacetníků FJI. Tento typ navazuje 
metrologicky (ryzostí, průměrem i hmotností) na předchozí dvacetikrejcary Ferdinanda I. (V.), pouze hlava 
mladého císaře je na nich otočena na druhou stranu (chcete-li: zobrazena z levé strany). Ještě téhož roku 
došlo ke změně metrologických parametrů, při zachování obsahu čistého stříbra, což se nejvýrazněji 
projevilo redukcí průměru z původních cca 26,5 na 22,0mm. Také hlava FJI. byla otočena - zobrazena 
zprava, jako na všech předchozích dvacetnících. Dvacetikrejcar z roku 1856 se pak stal poslední českou 
vládní mincí, neb v lednu 1856 byla ukončena činnost poslední pražské mincovny sídlící tehdy ve 
zrušeném klášteře Paulánů na starém městě. Definitivně byla mincovna zrušena dekretem z března 
následujícího roku. 

Dvacetníky jsou krásné mince. Moderní mince, které se člověk nemusí bát vzít do ruky (jako třeba brakteáty), 
které jsou díky strojní ražbě většinou kvalitně vyražené a čitelné, s minimem ražebních chyb; mince, které jsou k 
sehnání i ve výtečných stavech zachovalosti a řada z nich i v těchto pěkných stavech zdaleka nepatří k 
nejdražším mincím na trhu. V průměrných stavech naopak patří k běžnějším mincím a jejich ceny se pohybují 
stále ještě v řádech stokorun, nanejvýš jednotek tisíc. Současně představují dvacetníky poměrně široké pole pro 
badatelskou a publikační realizaci. Zmapování četných variant např. tvaru stuh spojujících ratolesti pod 
portrétem nebo počty plodů (kuliček) na vavřínových ratolestech atp. totiž na svého zpracovatele teprve čeká... 
 


