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Zlatník, zlatka, guldiner... to jsou názvy, pod kterými si většinou lidé představí mincovní a měnovou jednotku
zavedenou s vyhlášením Rakouské měny v roce 1857. Dodnes vcelku běžné kvalitní stříbrné mince, které v
hodnotě dvou korun stále ještě platily i po vzniku Československa a zavedení československé koruny... Historie
zlatníku je však mnohem starší.

Tolar 1561 a zlatník 1562 Ferdinanda I. z kutnohorské mincovny
V Čechách byla mince s názvem zlatník uvedena do oběhu poprvé v rámci implementace říšského - tzv.
Augsburského mincovního řádu císaře Ferdinanda I. v roce 1561. Byl to tzv. lehký tolar o 60 krejcarech.
Víceméně jen hodnotou (60) uvedenou v říšském jablku, které držel na lícní straně mincí vyobrazený císař v levé
ruce, se zlatník lišil od doposud vydávaných tolarů, které měly o 12 krejcarů vyšší hodnotu (72krejcarů).

Zlatník 1562 Ferdinanda I. a zlatník 1566 Maxmiliána II z pražské mincovny

Zlatníky 1571 Maxmiliána II. z kutnohorské a jáchymovské mincovny
Často se můžeme setkat s mincemi z tohoto období, na kterých je hodnota z říšského jablka vyškrabaná, čímž se
současníci snažili podvodně vydělat oněch 12 krejcarů rozdílu v ceně vydáváním zlatníku za tolar. Podobné to
bylo i s dílčími jednotkami zlatníku - 30krejcary.
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30 krejcar (1/2zlatník) 1566 a 10 krejcar 1567 Maxmiliána II. z kutnohorské a jáchymovské mincovny
Opuštění konceptu první zlatníkové měny a návrat k vydávání tolaru na sebe nenechal dlouho čekat. Byl to
především odpor české stavovské reprezentace k vydávání "německých krejcarů", který přiměl císaře
Maxmiliána II. už po 12 letech - v roce 1573 k zastavení jejich ražby a obnovení produkce tolaru a bílých grošů.

1/2tolar (zlatník) 1695 a 1/2zlatník ("1/4 tolar") 1693 Leopolda I. z pražské mincovny
Od sklonku 17. století (1692/3) se jako zlatníky (coby ekvivalent početní jednotky zlatý rýnský) označovaly
mince v hodnotě půl tolaru = 60 krejcarů (celý tolar byl počítán za 120 krejcarů). Za císaře Leopolda I.,
mincmistra Matyáše Vaista, byly dokonce ojediněle v pražské mincovně ražené v roce 1693 speciální "1/4
tolary", ovšem s uvedením nominální hodnoty (1/2) - ve významu půl-zlatý.
Rozdíl mezi stříbrnými zlatými - zlatníky a zlatými mincemi - dukáty byly současníky uváděny v popisech
zdůrazněním zlatých mincí uvedením "zlatý ve zlatě".

1/2tolar ("zlatý") 1743 Marie Terezie a 1/2tolar konvenční měny 1822 Františka I. z pražské mincovny
Do třetice v r. 1857 byla zavedena ražba již uvedených zlatníků (také 2zlatníků a 1/4zlatníků) rakouské měny. K
nim v letech 1870 - 1892 přibyly ještě zlaté mince - čtyř a osmi zlatníky unijní - frankové měny, ke které se
Rakousko v roce 1867 přihlásilo, ale členem tzv. Latinské měnové unie (Francie, Itálie, Švýcarsko a Belgie) se
nakonec nestalo. Přepočty mezi dosavadní konvenční a rakouskou (i mezitím ještě zavedenou spolkovou) měnou
byly poměrně složité (100 zlatých konvenční měny = 105 zlatých rakouské a = 70 spolkových tolarů). V hodnotě
dvou korun pak platily zlatkové mince jak po zavedení rakouské korunové měny v r. 1892, tak československé
korunové měny po rozpadu Rakousko-Uherska až do roku 1928, kdy byl jejich oběh v Československu
definitivně ukončen.

Zlatníky rakouské měny 1860 a 1879 Františka Josefa I. z vídeňské mincovny
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8zlatník / 20frank 1876 frankového systému Františka Josefa I. z vídeňské mincovny
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