
Poslední svého druhu 
V historických a numismatických pracích bývá zpravidla věnovaná významná pozornost 
těm mincím, které představují nějaké prvenství v měnovém vývoji. Poslední mince svého 
druhu které svoje dějinné etapy zakončují, už tolik opěvované nejsou. Podívejme se blíže 
na některé z nich.


U starších historických období se poslední z ražeb prokazují obtížně. 
Chronologické posloupnosti typových řad keltských mincí nebo mincí 
denárového období se vytváří na podkladě výpovědi mincovních nálezů 
nebo obrazových analogií. Mezi nejmladší ražby keltského kmene Bójů na našem území 
patří stříbrné oboly s hladkým hrbolem na líci a obrazem koně ve skoku doleva na rubu 
(starší oboly mají na lícní straně vyobrazení hlavy). Který z typů velkých denárů Břetislava 
I. bezprostředně předcházel mincovní reformě kolem roku 1050, jež zavedla pražskou 
hřivnu a ražbu denárů malého střížku, se lze jen dohadovat. Obrazy velkých a malých 
denárů na sebe přímo nenavazují. Podobně je to s posledními denáry Přemysla Otakara 
I., které vystřídaly kolem roku 1222 velké brakteáty podle míšeňského vzoru. Snad to byl 
denár C 661 s vyobrazením sedícího krále, který je provedením asi nejblíže ztvárnění krále 
v majestátu na většině velkých brakteátů. Tento denár je ale podle obrazové analogie s 
pečetí kladen k roku 1217 - čili 5 let před pravděpodobným 

zavedením ražby brakteátů. Další typy 
denárů C 662 - C 668 takovou 
podobnost obrazu nevykazují. 
Stanovení posledního typu středních 
českých brakteátů, které bezprostředně 
předcházely zaražení pražských grošů v 

létě roku 1300 je prakticky nemožné, neboť se tyto 
mince razily ve více mincovnách, z nichž každá mohla 
produkovat jiný typ.


Jednoznačnější je situace v mladších měnových obdobích. V grošové době je mezníků 
hned několik. Prvním bylo ukončení ražby dvoustranných haléřů, 
původně parvů, jejichž éra končí zavedením systému dvojí drobné 
mince - peněz se lvem (1/7 groše) a haléřů s korunou (1/14 groše) v 
roce 1384. Poslední dvoustranné haléře nesou vyobrazení portrétu 
krále en face na jedné straně a českého lva na rubu.


Další z posledních mincí svého druhu jsou peníze se lvem a čtyřrázem, které 
pomáhá definovat jednoznačná návaznost obrazu (obrazová analogie) na 
peníze na kruhovém střížku, jejichž zavedení se datuje kolem roku 
1450. Posledními - nejmladšími kruhovými penězi jsou ty, které 

nesou obraz českého lva obklopený kruhem z jemných perliček. 
Jejich ražba byla ukončena nejpozději zavedením bílých peněz v roce 1482.


Historicky významnou událostí ranného novověku bylo zavedení ražby tolaru a 
v zápětí ukončení ražby pražských grošů. Groše se v té době razily již ve dvou vládních 
mincovnách - pravidelně v Kutné Hoře a sporadicky v Jáchymově (epizodně v Praze r. 
1539). Z jáchymovské mincovny vyšly groše naposledy v roce 1544 s mincmistrovskou 
značkou Martina Kempfa. Poslední pražské groše klasického typu z Kutné Hory nesou 
letopočet 1547. Téhož roku byla zavedena ražba tzv. lehkého (též bílého) groše. 
Redukovaný pražský groš měl na rubu lva uzavřeného v kosočtverci a letopisec Mikuláš 
Dačický z Heslova v tomto zobrazení spatřoval českého lva za mřížemi. Ukončení ražby 



nejslavnější české mince souviselo s represemi po porážce stavovského povstání proti 
Ferdinandu Habsburskému - tzv. Šmadkalské války.


V “tolarovém” období je mezníků rovněž celá řada. V červenci 1561 došlo k implementaci 
augsburského mincovního řádu (v Říši vyhlášen už r. 1559), který nahrazoval dosavadní 

tolar (72kr.) zlatníkem o 60 krejcarech. 
Poslední tolary první fáze “tolarového” 
období tak nesou letopočet 1561. 
Zlatníková měna však neměla v Čechách 
dlouhého trvání. Odpor stavovské 
reprezentace k německému krejcarovému 
systému vedl už v srpnu 1573 k ukončení 
ražby zlatníků a jejich dílů a k obnově ražby 
tolaru. Naposledy byl 
v tomto roce ražený 

typický nominál 
zlatníkové měny - stříbrný dvoukrejcar, který předtím vybíjely 
všechny vládní mincovny (Praha, Jáchymov, Č. Budějovice) s 
výjimkou Kutné Hory, která drobné krejcarové nominály nerazila.


Společně s obnovením ražby tolaru bylo navázáno na poslední 
lehký pražský groš vydáváním bílých grošů. Polovinu bílého groše 
představoval malý groš, zavedený již roku 1576, avšak fyzicky 
vybíjený až za Rudolfa II. od r. 1577. Malý groš byl na dlouhá staletí 
jedinou českou mincí se slovně uvedenou hodnotou MALEY 
GROSS. Poslední malé groše byly ražené za Matyáše II. v roce 
1619. Mezi poslední ražby českobudějovické mincovny, která 
ukončila činnost roku 1611, patří malý groš 
s letopočtem 1599.


Tradice zobrazování zemského světce - sv. Václava na mincích 
přetrvávala již od denárové doby. Historicky definitivně poslední 
vyobrazení sv. Václava na vládní minci nalezneme na královských 
dukátech Matyáše II. z r. 1612.


Posledními bílými groši jsou ražby Matyáše II. z r. 1619; v jistém smyslu by se však za ně 
daly považovat i tříkrejcary císaře Ferdinanda II. z r. 1621, které zachovávají obrazovou 
náplň bílých grošů (český lev / císařský orel), avšak na těchto mincích je již uvedena 

hodnota (3). Mezi kiprovými mincemi z počátku vlády Ferdinanda II. můžeme 
hledat poslední z českých zemských drobných mincí, které přetrvaly z 
grošového systému - poslední bílé a černé (malé) peníze. Obě mince nesou 
letopočet 1620.


Roku 1671 byla po deseti letech stagnace definitivně uzavřena jáchymovská mincovna. 
Byť jsou v závěrečném období existence mincovny uváděni tři mincmistři, posledním, s 
jehož mincmistrovskou značkou byly vybíjené (dnes velmi vzácné) mince byl Jan Jakub 



Küttner. Další dva správci, pokud razili, zřejmě používali stará Küttnerova razidla. Poslední 
jáchymovské mince nesou letopočty 1660 a 1663 
(katalogizované tříkrejcary z let 1668 a 1670 jsou pražské 
ražby, resp. pozdější odražky z 18. století z kolků dochovaných 
ve vídeňské sbírce razidel, vzniklé křížením kutnohorských a 
pražských želez). K posledním jáchymovským ražbám tak patří 
např. 3 krejcar z r. 1660 se značkou korunky v kruhu 
mincmistra Küttnera.


Osud jáchymovské mincovny stihl o půl století 
později také kdysi nejslavnější evropskou mincovnu 
uvedenou do provozu v roce 1300 v rámci velké 
mincovní reformy krále Václava II. - mincovnu 
kutnohorskou. Poslední mince z ní vyšly po čtyřech 
a čtvrt století nepřetržité činnosti v roce 1726. 
Příkladem kutnohorské ražby posledního ročníku 
budiž půltolar Karla VI..


Posledním českým stříbrným krejcarem je pražská ražba Marie 
Terezie z r. 1760. Nepraktické malé stříbrné drobné mince toho roku 
definitivně nahradily kreditní - měděné krejcary. Měď se stala v 
následujícím období převažujícím kovem pro výrobu drobných a 
později i středních nominálů až do výše 30 krejcarů.


Poslední český čtvrttolar vyšel z pražské ražebny za 
napoleonských válek. Byl to typický představitel 
systému křížových tolarů a dílů s nepatrně vyšším 
obsahem stříbra než měly konvenční mince stejných 
nominálů. Křížové (též korunní) mince byly určené pro 

výplaty vojáků a 
vydávané v Praze 
v letech 1795, 6 a 7. Půltolary i tolary (konvenční) 
byly ještě v pozdějším období dále ražené, avšak 
1/4 tolar 1797 se značkou mincovny C pod 
portrétem císaře je poslední česká čtvrtka. 
Půltolar, který zakončil řadu českých vládních 
ražeb této hodnoty nese portrét staršího císaře s 
krátce střiženými vlasy 
a letopočet 1827. 


Zlaté mince - florény - začal v českém království vydávat Jan 
Lucemburský v roce 1325. Karel IV. změnil jejich podobu a od 
té doby nesly pojmenování dukát. Ten poslední český byl 
vyražený v pražské mincovně v roce 1809.


V dějinách českého mincovnictví byly mince, 
v jejichž vývoji a zařazení mezi hlavní 
měnové systémy sehrály české země a jejich 
mimořádné nerostné bohatství zcela zásadní 
roli. Vedle pražského groše to byl zejména 
tolar, jemuž dalo stříbronosné krušnohorské 
údolí mezinárodně známé jméno, od něhož 
byl odvozen i název dnešní americké měny - 
dolaru. Poslední český tolar opustil ražebnu 



pražské mincovny v roce 1836. Nese portrét posledního českého korunovaného krále 
Ferdinanda V. a pod ním charakteristickou značku C. 


Za vlády císaře Františka II. (I.) byla postupně sjednocovaná 
mincovní produkce ve všech mincovnách monarchie. 
Ustálený systém konvenční měny z konce vlády Františka I. 
převzal i jeho nástupce Ferdinand V. (I.). Jeho stříbrné mince v 
hodnotách 10, 5 a 3 krejcary patří rovněž k posledním svojí 

hodnoty z produkce pražské 
mincovny. Poslední české měděné 
ražby s hodnotami 3, 2, 1, 1/2 a 1/4 
krejcaru byly v Praze ražené na 
počátku vlády Františka Josefa I. již 
jen jako zkušební ražby v počtu 
nepřesahujícím 100 kusů. 


Tou zcela poslední českou vládní mincí je dvacetikrejcar 
Františka Josefa I. s letopočtem 1856. Začátkem toho roku pražská mincovna ukončila 
výrobu a o rok později, v lednu 1857, byla definitivně zrušena. Obnovy ražby vlastních 
mincí se Čechy dočkaly až po půldruhém století (Československo mělo mincovnu ve 
slovenské Kremnici), když byla po vzniku České republiky zřízena mincovna v Jablonci 
nad Nisou, která zahájila činnost ražbou 50 haléřů s letopočtem 1993.


(2x zvětšeno)



