
Ř ekne se drobá ky... 

O drobné minci se dá v Čechách hovořit už v nejstarším období první monetarizace společnosti během 3.-1. 
století před Kristem, kdy území pozdějších Čech a Moravy obýval keltský kmen Bójů. Keltský mincovní systém 
byl v oblasti střední Evropy založen na zlatém standardu s hlavním nominálem zlatým statérem o hmotnosti cca 
8g. a jeho díly - nejčastěji 1/3, 1/8 a 1/24. Drobné mince přitom představovaly především stříbrné oboly - 
nejčastěji s obrazem hlavy na jedné a koně na druhé straně. U nejstarších a nejmladších emisí je na jedné 
straně namísto hlavy pouze hladký hrbol. 
 

   
Keltské oboly, Stradonice, pol. 3. - pol. 1. stol. př. Kr. 

 
Tyto dnes poměrně běžné nejstarší drobné mince z našeho území bývaly ještě v závěru devadesátých let 20. 
století velmi vzácné. Když mi v ZČM v Plzni v roce 1998 předkládal k fotografické dokumentaci pro obrazovou 
přílohu kapitoly Numismatika CD-ROMu Dějiny zemí Koruny české (Vydala agentura FMI Praha 1998) kurátor 
tamní numismatické sbírky dr. Hus lehce olomený keltský stříbrný obolus s koníkem, pokládal ho na skener jako 
největší vzácnost. Pak ale na přelomu milénia nastoupily detektory kovů a do té doby výjimečné, zpravidla 
ztrátové mince, začaly zaplavovat sběratelský trh. Několika skvělých chronologicko-typologických zpracování 
těchto mincí se zájemci dočkali v nedávné době (Militký, J.: Oppidum Hradiště u Stradonic. a nebo Gášpár, G., 
Kostur, L.: Katalog keltských mincí). 
S náhlým odchodem Bójů ze střední Evropy na dlouhých deset století ustala i mincovní výroba a znalost, resp. 
potřeba využívání peněz ve směnném styku. Teprve druhá polovina 10. století přinesla do prostředí mladého 
přemyslovského státu znalost používání a krátce na to i výroby peněz. Nicméně ranně středověký denár byla 
mince mimořádně vysoké hodnoty a drobná platidla v té době reprezentovaly plátěné šátky. Ani v jedenáctém, 
dvanáctém a třináctém století nemůžeme ještě mluvit o drobných mincích, neboť po celou dobu byl jediným 
nominálem denár (výjimečně se snad razily půldenáry nebo půlbrakteáty, ale nikoliv pravidlem). 
 

   
Parvi Václava II., Jana Lucemburského a Karla IV., Kutná Hora 1300 - cca 1350 

 
Teprve velká mincovní reforma krále Václava II. v červenci 1300 zavedla v Českém království měnový systém s 
hlavní mincovní jednotkou pražským grošem a jeho drobnými nominály - parvy v hodnotě 1/12 groše. Parvi jsou 
tedy po starověkých keltských obolech první středověkou drobnou mincí v historii českého mincovnictví. Parvi 
Václava II. představovaly dokonalou miniaturu pražského groše s obrazem královské koruny a jménem krále v 
líci a s obrazem dvouocasého českého lva ve skoku a označením hodnoty na rubu. Už za Jana Lucemburského 
však došlo ke změně, když kolem lva bylo umístěno jméno krále a na rubní stranu vyobrazen zemský světec sv. 
Václav. Tuto podobu nechal změnit někdy v padesátých letech 14. století Karel IV., který vrátil do obrazového 
pole lícní strany královskou korunu. Tehdejší drobné mince již trh vzhledem k obsahu stříbra devalvoval na 
1/14 groše a začal je nazývat haléři. 
 

  
Duté (brakteátové) haléře Karla IV. z 50. a 60. let 14. stol. 

 
Ke změně podoby drobné mince - haléřů - došlo za vlády Karla IV. ještě dvakrát. Nejprve byly dvoustranné 
haléře (původní parvi) nahrazené jednostrannými tzv. dutými (brakteátovými) haléři s obrazem sv. Václava 
nebo českého lva. Známé jsou též haléře s vyobrazením krále (korunované vousaté hlavy) nebo královské 
koruny, jejichž český původ však není jednoznačný. Koncem Karlovy vlády došlo k návratu od brakteátových 
ražeb k výrobě opět dvoustranných mincí s obrazem koruny a lva. Tyto ržby jsou tzv. němé - tedy bez opisu - 
podobně jako zřejmě nejmladší ražby této skupiny - haléře s hlavou en-face / lev, které sice mají na lícní 
straně opis REX.B-OEMIE, ten však neumožňuje přidělení mincí Karlovi IV. nebo Václavovi IV. 
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Haléře Karla IV. a/nebo Václava IV. ze 70. a začátku 80. let 14. stol. 

 
V roce 1384 došlo v Čechách k zavedení systému dvojí drobné mince - peněz v hodnotě 1/7 groše a haléřů v 
hodnotě 1/14 groše. O těch už jsem se tu v minulosti rozepisoval. Proto budiž jen stručně uvedeno, že šlo o 
němé drobné mince s obrazy lva (peníze) a koruny (haléře), vyráběné novou technologií tzv. čtyřrázu. Mince se 
stejnou obrazovou náplní razili také Husité - v samotném počátku revoluce z kalichů a monstrancí uloupených v 
pleněných kostelech, později, kdy už se drahého kovu ani z lupu nedostávalo, z pouhé mědi - ty jsou nazývané 
flútky. Někdy v polovině 15. století došlo ke změně technologie výroby polotovaru k ražbě (tzv. střížku) 
zavedením kruhového sekáče - tzv. průbojníku, kterým byly dosud ručně vystřihované střížky ze stříbrného 
plechu vysekávány v pravidelněji kruhovém tvaru. Od té doby mluvíme o tzv. kruhových penězích se lvem a 
kruhových haléřích s korunou; většinou jsou vyobrazení ohraničena hladkým kruhem, u nejmladších emisí 
kruhem z jemných perliček - tzv. perlovcem. Ke kruhovým penězům a haléřům vyšla nedávno podrobná 
typologie. 
 

    
Peníze a haléře Václava IV. po r. 1384 a Husitů (měděné flútky) 

    
Peníze a haléř Jiřího z Poděbrad z let 1458 - 1471, peníz Matyáše Korvína (minc. Č. Budějovice?) 

 
Éra početných "husitských peněz a haléřů" končí v březnu roku 1483, kdy dochází v kutnohorské královské 
mincovně k zaražení tzv. bílých peněz v hodnotě 1/7 groše s obrazem českého lva a opisem 
WLADISLAVS.SECVNDVS.R:B v líci a korunovanou iniciálou králova jména W na rubu. U mladších bílých peněz 
byla tato iniciála vypuštěna a mince byly nadále ražené jen jako jednostranné. Korunovaná iniciála králova 
jména se pak stala hlavní obrazovou náplní nejnižšího nominálu - tzv. malého, nebo též černého peníze v 
hodnotě 1/14 groše. Pouze jediný výjimečný dvoustranný černý peníz Ludvíka Jagellonského nakrátko znovu 
kombinuje korunovanou iniciálu králova jména L mezi soustřednými kroužky s obrazem českého lva na rubu, 
ovšem bez opisu. 
Označení bílé a černé peníze má souvislost s dobovou výrobní technologií, kdy závěrečnou fází výrobního 
procesu mincovních střížků byla fáze bělení = vyváření kotoučků určených k ražbě v roztoku vinného kamene a 
kuchyňské soli. Tím došlo k částečnému chemickému odleptání mědi z povrchu materiálu, čímž budoucí mince 
získaly stříbrně zářivý lesk. U nejdrobnějších mincí - malých peněz - byla tato operace kvůli riziku přílišného 
úbytku hmotnosti vynechána a mince proto působily tmavším dojmem. 
 

   
Dvoustranný a jednostranný bílý peníz a malý (černý) peníz - haléř Vladislava Jagellonského 

   
Bílý a černé (malé) peníze Ludvíka Jagellonského 

 
Od zavedení grošové měny pracovala s výjimkou husitské doby v Českém království jediná centrální zemská 
mincovna v Kutné Hoře a pouze epizodní byla i ražba peněz s uhersko-českým znakem Matyáše Korvína zřejmě 
v mincovně v Českých Budějovicích. Teprve ve dvacátých letech 16. století se přidala mincovna v Jáchymové, 
od sklonku třicátých let téhož století mincovna pražská a od r. 1568 mincovna v Českých Budějovicích zřízená 
nejprve dočasně pro přesunutí pražské výrobny kvůli moru v Praze zuřícímu. Všechny tyto nové mincovny byly 
zařizovány především na výnosnější ražbu hrubé tolarové mince, popř. obchodní mince zlaté (Praha). Ve 
větších objemech se v nich drobnější mince (bílé peníze) razily jen za císaře Maxmiliána II., a to v mincovnách 
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v Jáchymově a v Č. Budějovicích. K mnohem vzácnějším patří bílé peníze z mincovny v Praze. Pozdější ražby 
bílých peněz za Rudolfa II. z mincoven mimo Kutnou Horu jsou velmi vzácné. Kutnohorská mincovna byla v 
tomto období stále největším producentem drobné mince; u černých peněz takřka výhradním. K označování 
drobných mincí letopočtem došlo také v tomto období - poprvé na černých penězích v roce 1530, pravidelně na 
obou druzích drobných mincí se zavedením zlatníkového měnového systému v roce 1561. Ke vzácnějším bílým 
penězům patří pak ty Českých stavů z r. 1619 a zimního krále Fridricha Falckého z r. 1620. Rovněž Fridrichův 
černý peníz s korunovanou iniciálou Fri a letopočtem 1620 patří k výskytem výjimečným ražbám. 
 

    
Bílé a černé (malé) peníze Ferdinanda I. (grošové a tolarové období, 1561 a 2 zlatníková měna) 

     
Bílé peníze Maxmiliána II. 1564 K. Hora, 1574 Praha, 1574 Jáchymov, 1576 Č. Budějovice, černý (malý) peníz 

1575 K. Hora 

   
Bílý a malé (černé) peníze Rudolfa II. z let 1579, 1592 a 1610, minc. K. Hora 

     
Bílý peníz 1612 a malý peníz 1614 Matyáše II., bílé peníze Českých stavů (1619) a Fridricha Falckého (1620), vše 

K. Hora 
 
V podobě bílých a malých peněz přečkaly nejdrobnější české mince prakticky celé období renesance a k jejich 
nahrazení jinými nominály došlo teprve po Bílé Hoře - tedy po roce 1620. Poslední bílý peníz Ferdinanda II. z r. 
1620 byl objeven teprve nedávno (peníz s opisem FERDIN.REX.B.1620 je v publikaci I. Halačky Mince zemí 
Koruny české uvedený až v dodatcích!). Na něj obrazově bezprostředně navazují kiprové 1/4 krejcary z let 
1621-22, které se liší prakticky jen opisem FER:II:D.G.R.B.1622 a umístěním hodnoty 4 mezi nohama lva. 1/2 
krejcary byly po Bílé hoře vydávané ve zcela odlišné podobě a sice se zemským znakem - dvouocasým českým 
lvem v trojoblouku (trojpásu) se zkratkou jména krále F - II. kolem horního oblouku a s letopočtem 1622-23 pod 
dolními oblouky. Posledním malým - černým penízem (haléřem) s korunovanou iniciálou F II. je také ražba 
Ferdinanda II. z r. 1620. 
 

   
Poslední bílý peníz 1620 Ferdinanda II., kiprové 1/2 a 1/4 krejcary 1623 a 1622 Ferdinanda II., vše K. Hora 

      
1/2 krejcar 1626 Praha, 1/2 krejcary 1624, 1626, 1628? a 1/4 krejcar 1624 K, Hora a 1/2 krejcar 1629 

Jáchymov 
 
Po mincovní kaladě - největší státním bankrotu v našich dějinách - dostaly novou podobu prakticky všechny 
mince, zejména kvůli snadnému odlišení nových = hodnotných ražeb od starých = devalvovaných inflačních 
peněz, z nichž nejdrobnější mince zůstaly po bankrotu zcela bez hodnoty. Nové půlkrejcary představovaly dva 
k sobě nakloněné štíty se znaky českého lva a říšského orla, nad kterými byla umístěna královská koruna a 
letopočet, to vše uzavřené v trojpásu s mincmistrovskými značkami v jeho úhlech. Výjimečné jsou jen 
kutnohorské půlkrejcary z let 1627 a 28, které mají větší erby a letopočet pod nimi. K vzácnějším patří opět 
půlkrejcary z pražské nebo jáchymovské mincovny s mincmistrovskými značkami B. Hübmera nebo Ř. 
Steinmüllera. Čtvrtkrejcary známe jako nejdrobnější ražený nominál jen z kutnohorské mincovny. Jejich 
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obrazovou náplní byl štít s českým lvem ve čtverci nakoso postaveném, kolem něj rozdělený letopočet, nad a 
pod ním značka mincmistra Š. Hölzla, výjimečně bez značek. 
 

   
1/2 krejcary Ferdinanda III. 1640 Jáchymov, 1655 Praha, 1651 Jáchymov 

   
1/2 krejcary Leopolda I. 1665 Praha, 1670 a 1693 K. Hora 

  
1/2 krejcary Josefa I. 1708 Praha a 1709 K. Hora 

 
Novou podobu získávají 1/2 krejcary v padesátých letech 17. století, jen mincovna v Jáchymově razí ještě v 
roce 1640 původní typ půlkrejcaru s dvojicí erbů pod korunou a letopočtem s mincmistrovskou značkou D. 
Knoblocha. Nová podoba půlkrejcarů nesla v celém poli českého lva a kolem něj různě umístěné iniciály jména 
panovníka, letopočet a mincmistrovskou značku. V této podobě se razily půlkrejcary za Ferdinanda III., 
Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. Výjimečné jsou v této řadě pouze pražské 1/2 krejcary Leopolda I., ražené 
mincmistrem Margalíkem (zn. kotva) ve dvou typech s erby a s velkou korunovanou iniciálou L a 1/2 krejcar 
Karla VI. z r. 1712 s mincmistrovskou značkou I. A. Putze, který je dvoustranný, přičemž běžný obraz lva 
společně se značkou I.A.P. pod nohama tvoří v tomto případě rubní stranu, zatímco iniciála jména císaře C:VI a 
letopočet 171Z jsou vyobrazené na líci. 
 

    
1/2 krejcary Karla VI. 1712 (dvoustranný), 1716 a 1740 Praha, poslední 1/4 krejcar 1720 Praha 

  
1/2 krejcary Marie Terezie 1744 a 1748 Praha 

 
Čtvrtkrejcary se v této době stávají již zcela výjimečně raženým nominálem - v Kutné Hoře za Ferdinanda III. v 
naposledy popsané podobě s erbem ve čtverci na koso; v Praze za Karla VI. v roce 1720 naposledy v podobě s 
korunovaným oválným českým erbem obklopeným bohatou barokní kartuší s iniciálami jména císaře, 
letopočtem a hodnotou (1X4). Zhruba od poloviny druhého desetiletí 18. století je v ozdobné barokní kartuši 
umístěný český erb také na půlkrejcarech, po zbývající období, do okamžiku nástupu kreditních platidel v roce 
1758, kdy nejdrobnější nominály v peněžním oběhu vystřídaly hodnotou sice stále slabé, ale provedením 
mohutnější měděné kreditní mince. 
 

 
Cu haléř Marie Terezie 1758 Praha 

 

  



Sbí rá m, sbí rá s , sbí rá me... mince 

Sběratelství je psychiatrická diagnóza. Zdaleka nejsou tedy touto posedlostí stiženi všichni - jedná se spíše o 
minoritní záležitost a na sběratele často nahlížela a nahlíží společenská většina jako na podivíny, či chcete-li 
excentriky. Ve chvílích, kdy se "normální" populace baví v kině nebo na hudební zábavě či diskotéce, sběratel 
tráví čas doma pořádáním svojí sbírky. O víkendech, kdy většina populace ještě spí, sběratel vstává o 
čtvrté/páté hodině, aby se zúčastnil sběratelské burzy nebo aukce, kde by mohl doplnit svoji sbírku. Několik 
let jsem pracoval jako "profesionální sběratel" (kurátor muzejních sbírek) a měl jsem možnost poznat celou 
řadu sběratelů různých oborů. Všude je to stejné. Svojí vášni obětují sběratelé často všechno. Volný čas, 
nemalé finanční prostředky, domácí prostory, nejednou i rodinnou dovolenou. 
 

 
 
Poslední dobou narůstá o sběratelství - zejména mincí - zájem. Tento nárůst však není spojený s vyšším počtem 
sběratelů - těch opravdových nadšenců. Rostoucí zájem o mince vyvolávají především palcové titulky v 
novinách po každé větší aukci mincí, ve kterých je popisováno, jak výhodnou investicí mince jsou a že se 
investováním do mincí zhodnotí finanční prostředky až o 20% p.a. Jde o cílenou kampaň obchodníků, která má 
nalákat investory a s jejich rostoucí poptávkou roste i cena mincí (a samozřejmě i provize obchodníků). U 
známek nebo pivních etiket či tácků se tento trend neprojevuje - spíše naopak - zřejmě obchodníci s tímto 
sběratelským materiálem nejsou tak zdatní marketéři, aby pro svůj segment trhu získali patřičnou klientelu. A 
vzpomeňte přitom na okamžik z knihy (filmu) B. Hrabala (J. Menzela): Obsluhoval jsem anglického krále, kde 
před nacismem/válkou prchající obchodní cestující shání "známky, nemáte známky?", aby do nich jako do 
snadno přepravitelné cenné komodity investoval pro nejistou dobu svoje peníze - bankovky kterými krátce před 
tím pokryl pohodlně celou podlahu hotelového pokoje. Známky jsou podobně cenné jako mince, jen dnes je 
sbírají především oni srdcaři - tedy praví sběratelé s psychiatrickou diagnózou a nikoliv investoři prahnoucí po 
zhodnocení svých investic. 
 

 
 
Nechme ale investory a jejich mamon stranou. Co vede sběratele k tomu, že se rozhodnou sbírat = 
shromažďovat nějaké předměty, zpravidla za významných časových, finančních i jiných obětí? Je v tom touha 
vlastnit něco, co nemá nikdo druhý? Nebo jde o touhu něco kompletovat - vytvářet jakési souvislé řady? Nebo 
je tou motivací estetická/výtvarná hodnota většiny sbírkových předmětů? Zpravidla od všeho něco. Pokud má 
člověk sběratelství v povaze, projeví se u něj dříve nebo později, přijde-li do kontaktu s příslušným 
sběratelským předmětem. Takový předmět = mince, známka, pivní tácek... upoutá jeho pozornost a zájem, 
podnítí v něm zvědavost a touhu po informacích. Jejich zjišťování (dnes často prvotně na Internetu a dále v 
odborných knihách) přinese zpravidla přehled o dalších podobných předmětech a sběratele se zmocňuje touha 
mít/vlastnit další podobné artefakty, případně kompletovat jejich ucelené řady. Když se vášeň rozhoří naplno, 
věnuje sběratel svému koníčku každou volnou chvilku i všechny dostupné prostředky. 
 



 
 
Jak říká jeden můj dobrý přítel, od kterého jsem získával ve svých sběratelských začátcích řadu cenných rad, 
"Bez odbornné literatury se nedají sbírat ani kravské zvonce!". Vskutku se rozšiřování informací bez 
specializovaných sběratelských katalogů, nebo v případě mincí bez historické literatury či v případě známek 
bez kartografické a novodobé politicko-historické literatury, neobejde. Trapně působí stejně sběratel mincí, 
který hodlá zakoupit 20 krejcar Marie Terezie a nemá představu, kdo tato panovnice byla a kde a kdy vládla, 
jako sběratel známek, který chce koupit známku Libanonu nebo Kambodži netuše, kde ty země hledat na 
mapě. Ale i tací sběratelé se najdou a pokud se nechtějí ztrapňovat osobním kontaktem se znalejšími kolegy, 
máme tu dnes Aukro a podobné aukční a prodejní servry, kde se dá nakupovat prakticky anonymně a bez 
osobního kontaktu. 
 

 

 
 
Každý sběratel má pro svoji sbírku a její tvorbu, popis, uložení nebo prezentaci jiná kritéria. Při dnešních 
cenách mincí ani movitější sběratel zpravidla nemůže mít všechno a většinou je vše věcí kompromisů. Úroveň i 
obsah sbírky je vždy zosobněním schopností jejího tvůrce. I malá sbírka může být obsahově cennější než velká, 
i sbírka levných drobných mincí může být zajímavější a obsahem cennější než kolekce tolarů. Co však 
sběratelství vždy přináší, je rozšíření obzorů sběratele. Znám celou řadu sběratelů s "papírově" základním 



vzděláním, kteří jsou úrovní vědomostí o předmětu svého sběratelského zájmu na úrovni absolventů 
humanitních oborů vysokých škol. Znám na druhou stranu ale také celou řadu obchodníků - 
překupníků/kšeftařů, které kromě ceny nic dalšího nezajímá:-) Do vzdělávání se nedá nutit, leckdo je vůči 
informacím dosti imunní, to však nebývá případ sběratelů - srdcařů, kteří po přísunu informací souvisejících s 
předmětem jejich sběratelského zájmu touží často stejně, jako po novém přírůstku do svojí sbírky. 
 

 
 
Sbírání musí především bavit, ať už jde o jakýkoliv obor. Numismatika je královnou sběratelských oborů. Mince 
okouzlují svým stářím, uměleckým zpracováním, cenností drahého kovu, ze kterého jsou ražené i 
technologickým provedením. Velkou roli hraje i romantičnost představ ať už o původu mince z pokladu nebo o 
osudech mince v její historické době, kdy platila, než se dostala do uloženého depotu, kde musela vyčkat, než 
byla nalezena, vyčištěna a dostala se na sběratelský trh. Zajímavé jsou často i osudy konkrétních mincí, pokud 
je vystopovatelné, ve kterých větších/slavnějších sbírkách byly uložené, ve kterých velkých aukcích se 
prodávaly, či ve kterých knihách byly publikované. Sbírání mincí, ať už ho jakkoliv v poslední době znesnadňuje 
počínání investorů a jejich nákupčích, je nádherným, zajímavým a poučným koníčkem. 
 

  
 

fotografie pouze ilustrační 

  



Dá rek k svá tku 

Dostal jsem dnes k vylézajícím hadům a štírům krásný dárek. Ona tedy ta mince není na první pohled nic moc, 
dokonce i zkušený sběratel, kterému jsem se prvnímu s dárkem pochlubil, odpověděl otázkou "Co na něm je?":-
) 
Jedná se o pražský groš Václava IV. (1378-1419) neznámé obrazové(!) varianty XIV. typu. Odlišnost je dána 
především ve ztvárnění královské koruny na lícní straně groše. Koruna je vykreslena z perspektivy - jakoby z 
podhledu, takže je vidět i zadní část obruče čelenky. Lev je standardní, XIV. typu, písmena S ve jméně krále 
jsou správná (neotočená), písmeno N je nečitelné, písmeno M s kříženými kosými dříky. Rozdělovací znaménka 
standardní na líci i na rubu. Relativně-chronologické zařazení groše by zapadalo mezi pozdní ražby XIV. typu. 
Nejedná se o groš atypické řady. 
 

 
 
Koruna vykreslená perspektivně - z podhledu se nevyskytuje na žádném jiném pražském groši 14., ani 15. 
století. Teprve pražské groše Ferdinanda I. (1526-1564) z druhé čtvrtiny 16. století nesou takto ztvárněnou 
korunu. 
Podobný groš jsem viděl před několika lety u kolegy - sběratele v Rakousku; měl jsem ho i na nějaký čas 
půjčený k případné publikaci. Nicméně došlo tehdy k tomu, že jsem z vážného důvodu zanevřel na numismatiku 
a ukončil sběratelské i publikační aktivity. Groš jsem si tehdy oskenoval, změřil, zvážil a vrátil majiteli. Dnes už 
tuto dokumentaci nemohu dohledat. O to větší radost mi udělal vlastní groš, který jsem dnes dostal. 

  



Jeden ze sedmádváceti áneb historie ná 
druhou 

Získat jakýkoliv denár z desátého století je vždy mimořádnou, takřka sváteční událostí, která ve sběrateli podněcuje touhu po 
dalších informacích o historickém období, o knížeti nebo mincovně, jejichž jména jsou na minci uvedena, nebo o minci 
samotné a jejích osudech. Historické údaje jsou dostupné z mnoha zpracování, avšak k době desátého století mnoho pramenů 
historičtí badatelé zrovna nemají a tak jsou líčení té doby poměrně stručná. O to zajímavějším a cennějším se stává každý 
střípek mozaiky, ze které se historie skládá. 
 

 
Čechy, Boleslav I., Praha, denár typ široká ruka - kaplice s VVI 

 
Badatelé do dnešního dne nedospěli ke shodě v otázce počátku ražby českých přemyslovských mincí. Už jsem tu před časem 
psal o nejstarší české minci - denáru Boleslava I. staršího řezenského (devítibodového) typu. Přidržme se i v případě 
následujícího denáru přidělení Boleslavu I. Jedná se o denár tzv. mezilehlého typu široká ruka / kaplice. Je zřejmě mladší než 
devítibodový (starší řezenský) typ, ale starší než většina mladších řezenských, frízské nebo ethelredské typy přidělované jistě 

již Boleslavu II. 
Denár má na líci vyobrazenou širokou ruku (jako široká označovaná proto, že tzv. anglosaské ruky na následujících, 
mladších, typech frízském a ethelredském jsou mnohem delší a užší a také se symboly po stranách), zřejmě žehnající pravici 
boží, po vzoru papežských ražeb z počátku 10. století. Opis uvádí písmeny postavenými vně po obvodu zleva doprava jméno 
knížete +BOLEZLAV DVX. 
Na rubu má tento typ českých denárů vždy kaplici - stylizovaný kostel ztvárněný tzv. lomenicí (střechou s křížkem na 
vrcholu) a dvěma schody. Mezi lomenicí a schody bývají různé skupiny písmen, zde VVI, jejichž význam není prozatím 
znám. Opis na obvodu, postavený tentokrát směrem do středu a po směru hodinových ručiček označuje mincovnu, kde mince 
patrně na přelomu 60. a 70. let 10. století vznikla :+PRAGA.CIV. 

Denár je o to zajímavější, že má na rubní straně, dole pod kaplicí, na úrovni prvního písmene A slova Praga, malou zelenou 
tečku. Nejedná se o korozi, ale o tzv. Chaurovu značku. O starožitnících Chaurech jsem se na tomto blogu už kdysi také 
rozepisoval v souvislosti s tolarem Karla VI. Tam šlo o puncovanou značku "Ch" Františka Rudolfa Chaury na hraně mince, 
zde je značka jeho syna Karla Chaury, často označovaná jako "dračí krev", kterou značil mince, jež mu prošly 
numismatickým obchodem v Praze na Národní třídě 17., později v mezipatře (mezaninu) Národní 23a. Malá zelená značka 
otevírá cestu k poznání dalších osudů našeho denáru. 
 

 
detail Chaurovy značky na rubu denáru 

http://ctyrmecitmak.blog.cz/1710/nejstarsi-ceska-mince
http://ctyrmecitmak.blog.cz/1710/nejstarsi-ceska-mince
http://ctyrmecitmak.blog.cz/1803/zajimavy-tolar-igr-od-f-r-chaury
http://ctyrmecitmak.blog.cz/1803/zajimavy-tolar-igr-od-f-r-chaury


 
Na jaře roku 1923 byl v kamenolomu v lese zvaném Sitník nedaleko zříceniny hradu Choustník na Táborsku objeven poklad 
něco přes 500 denárů 10. a počátku 11. století. Poklad měl zajímavý osud, o kterém se ví i proto, že se stal předmětem 

soudního sporu mezi starožitníkem Chaurou a majitelem panství, na kterém k nálezu došlo, velkostatkářem Rohanem. Ptáte 
se, jak se k tomu dostal Karel Chaura? 
Nálezci pokladu, dělníkovi Janu Pavlovskému, příslušela dle tehdejší právní úpravy polovina pokladu, kterou mu 
velkostatkář Rohan, u jehož úředníků správy velkostatku poklad skončil, odmítal vydat. Poklad byl postupně rozebírán. Když 
se k jeho prostudování dostal Eduard Fiala (tehdejší předseda ČNS a naslovo vzatý odborník), bylo už denárů jen 434. Fiala 
chtěl nález pro jeho význam pro chronologii (obsahoval nejstarší české mince!) odkoupit, ale Rohanem požadovaných 20tis. 
prvorepublikových korun bylo opravdu hodně. Nálezce Pavlovský postoupil svůj nárok na polovinu pokladu Karlu Chaurovi 
a ten podal na velkostatkáře Rohana žalobu. Nakonec vše skončilo mimosoudním vyrovnáním, kdy Chaura vyplatil Rohanovi 

za zbývajícich již pouze 265 denárů 3000,- a nálezci Pavlovskému 4000,- korun. 
Získané torzo nálezu popsal Karel Chaura v Numismatických zprávách v roce 1938 a mince, které si nevybral pro vlastní 
sbírku prodával ve svém obchodě. V 10. a 11. Prodejním seznamu a také ve Sběratelském ruchu (příloha časopisu 
Numismatické zprávy) z r. 1939 nabízel tyto denáry, kterých bylo v sítnickém/choustnickém nálezu 27 kusů(!), s popisem: 
Boleslav I. 929-972. Denár. L: ruka. R: pod lomenicí: VV. Fiala: neznal. Katz: 27 za 250,-Kč. 
 

 
 
Vzhledem k Chaurově značce na našem denáru je téměř s jistotou možno jej označit za jeden ze sedmadvaceti kusů mincí 
tohoto typu z choustnického nálezu. Minci tak jistě měl v ruce Eduard Fiala při prvním prostudování nálezu. Pak ji získal, 
označil a prodával Karel Chaura v obchodě v mezaninu obchodního domu na Národní třídě 23a v Praze. Je vzácné, pokud se 
u mincí dá vystopovat taková historie - chcete-li rodokmen. Je to taková historie na druhou, která alespoň pro mě představuje 
další rozměr sběratelství;-) 

  



Ná áukci v Tá bor e jsme dnes me li by t:-( 

Začala nám jarní aukční sezóna 2020. Proběhla první sálová aukce v Olomouci (další dvě - Brno 
a Pha byly korespondenční) a přišel Covid19. Kvůli tomu prevítovi byly další aukce odložené na 
neurčito:-/ Dnes se měla konat aukce ČNS, pob. v Táboře. Místo toho sedíme všichni, co jsme se 
na ní těšili, doma. Dokonce ani do hospody na pivo se jít nedá...:-( 
Žijeme v divné době. Včera jsem si dokonce vyzkoušel, jak se asi cítí lupič na poště, když má 
zakrytou tvář, aby ho nebylo poznat...:-) Ne, že bych o tu zkušenost stál...:-/ Oficiální zdroje 
mluví o světové pandemii nového agresivního kmene chřipky. Ty neoficiální říkají, že týž 
chřipkový kmen existuje už dávno, jen teď někoho napadlo ho vybrat a zjišťovat u nemocných 

chřipkou. Ze všech stran nás média bombardují vysokými počty obětí jediného chřipkového 
viru... Zvláštní přitom je, že na oficiálních statistikách evidujících týdně počty zemřelých v Evropě křivka od začátku roku 
setrvale klesá. Už dlouho (asi 2 roky) se přitom mluvilo o blížící se finanční krizi. Firmy, hlavně automotiv segment, 
utlumovaly výdaje, prakticky stoply jakékoliv investiční akce. A náhle, jako blesk z čistého nebe se objevil Covid19, který 
parádně přehřátou ekonomiku zchladí...? 
Nechci šířit ani konspirační teorie, ani poplašné zprávy... jen mě štve, jakým způsobem je omezený běžný život. Zlatá 
finanční krize! Při té poslední 2008/9 jsme nemuseli nosit roušky, mohli jsme normálně chodit po ulici, na pivo, nakupovat, 
jezdit na aukce. Při téhle pandemii musíme sedět doma:-/ Samozřejmě, že tahle krize znovu zdraží komodity, jako jsou drahé 
kovy - snad se to dotkne jen těch investičních mincí a u historických se ukáže, že v době krizí mají mizernou likviditu, bó za 

vyšší cenu, než je cena obsaženého drahého kovu, je nikdo přijímat nebude;-) 
Ony histrorické mince mají de facto trojí hodnotu: 
Tou nejvyšší je hodnota historická - jedná se o výpovědní hodnotu každé mince ve vztahu k poznání historie a dějinného 
vývoje. Historickou cenu má každá, i hůře zachovalá, mince a nejcennější jsou mincovní nálezy jako celek, jejichž výpovědní 
hodnota bývá prakticky penězi (měnou) nevyčíslitelná. 
Další hodnotou je sběratelská - to je cena, vyjádřená v platné měně, za kterou lze minci prodat nebo koupit na sběratelském 
trhu. Tady se uplatňuje princip tržního prostředí - tedy poměr nabídky a poptávky. Krásně zachovalé a vzácné nebo dokonce 
unikátní kusy, kterých je málo, mají vysokou cenu, protože je chce každý sběratel a je tak po nich vysoká poptávka, zatímco 

běžné, byť třeba 1000 let staré mince, kterých se zachovalo relativně hodně, se prodávají za pár korun. 
Poslední - třetí z hodnot mince je hodnota kovu (materiální hodnota). Protože v historii, prakticky až do poloviny 18. století 
výhradně a následně z větší části, byly mince ražené z drahých kovů, představuje materiální hodnotu cena obsaženého zlata 
nebo stříbra (výjimečně platiny). Tato cena kovu je u starších mincí téměř zanedbatelná v porovnání s cenou sběratelskou, 
která zohledňuje především to, že se ta která mince vůbec dochovala. U moderních - tzv. investičních mincí však představuje 
rozhodující hodnotu pro stanovení ceny. Příklad: zlatý dukát Karla VI. z r. 1740 z pražské mincovny obsahuje necelé 3,5g. 
zlata = jeho cena materiální (k dnešnímu dni, kdy se gram zlata obchoduje za 1303,- Kč) je cca 4560,- Kč. Cena sběratelská, 
protože se jich, ač jde o nejběžnější ročník (ražený ve větším nákladu a nejčastěji se vyskytující v prodeji), nedochovalo 

mnoho, se pohybuje kolem 100000,- Kč. Oproti tomu investiční mince - např. 20 koruna z doby posledních desetiletí 
Rakousko-Uherska, kterých se dochovalo stále ještě hodně, o hmotnosti cca 6,7g., se prodává za 8-9000,- Kč - což zhruba 
odpovídá ceně obsaženého zlata. 

 
Mince se v polovině sedmého století před Kristem začaly razit z drahých kovů, protože ty si pro svoje praktické vlastnosti 
získaly postavení všeobecného ekvivalentu. Staly se komoditou, kterou bylo kdykoliv možné směnit za jakékoliv jiné zboží. 
Nepodléhaly snadno zkáze, ani atmosférickým vlivům (koroze) a lehce se vážily a dělily; byly poměrně vzácné a proto jich 
nebylo zapotřebí velké množství k výměně za bězné komodity denní potřeby. Až do poloviny 18. století se při placení penězi 
směňoval drahý kov za jiné zboží nebo služby. Pak nastoupila kreditní platidla a zejména po zavedení papírových peněz se 

začala roztáčet spirála spekulací, které vrcholí ve 20. století v zavedení měn založených na dolarovém standardu. Společně s 
dalšími papírovými (dnes dokonce pouze virtuálními - počítačovými) "hodnotami", jako jsou akcie, dluhopisy a další cenné 
papíry, se stávají příčinou periodicky se opakujících hospodářských krizí. Při nich ztrácejí tyto papírové/virtuální prostředky 
(měna) důvěru lidí a ti se vracejí k osvědčeným a hmatatelným prostředkům směny - k penězům = drahým kovům. Proto v 
těchto pandemických dnech stoupá cena zlata i stříbra... 



 
Uvidíme, co celosvětová zdravotně-finanční krize přinese sběratelům mincí. Ta poslední - finanční 2008/9 přinesla zdražení 
mincí - nejen investičních, ale i historických. To bylo způsobeno především snahou investorů, postižených pádem akciových 
trhů, hledat alternativní způsoby investování a zajištění finančních prostředků. Při letošní krizi mě ani tak neděsí výhled 

dalšího zdražování mincí, jako deformace přístupu mladších generací ke generacím svých rodičů a prarodičů. Je mi 
přinejmenším smutno, když čtu zprávu o německém "umělci" a jeho textu "díky koronaviru staří vymřou a planeta se 
ozdraví", nebo zprávu z lékařského prostředí "seniory nad 75 let nezachraňujeme"... Jak to souvisí s mincemi? Velká část 
sběratelů (obecně) jsou představitelé starší generace. Mladých sběratelů - numismatiků, které by obor zajímal do té míry, že 
by chtěli o mincích, které sbírají, i něco vědět, je minimum... Tk snad ten obor nezanikne; snad budou stále lidé, které 
fascinuje ona krása odražená před dávnými lety do kovu a provázející generace předků jejich životy... Snad starší generace 
budou dál předávat moudrost a životní zkušenosti mladým, kteří si nebudou přát jejich vymření pro ozdravení planety... Snad 
nám brzy povolí scházet se na schůzkách poboček ČNS, jezdit na aukce i chodit na pivo... 

Všem náhodným čtenářům přeji pevné zdraví i nervy!;-) 

  



Zemske  vs kreditní  mince 

Před časem jsem dostal od jedné studentky zpracovávající závěrečnou práci o sociálním postavení jistého hudebního 
skladatele 2. pol. 19. století dotaz: "Dočetla jsem se o "zemských mincích", což byly "kreditní platidla". Nikde jsem nenašla, 
co to ty kreditní platidla vůbec jsou. Mohl byste mi, prosím, sdělit, co jsou kreditní mince, kr. platidla apod?" Studentka asi 
moc nehledala, neb vysvětlení základního pojmu "kreditní platidla" by jistě na webu našla. Se "zemskou mincí" je to trochu 
složitější... Jak že to tedy s těmi kreditními a zemskými mincemi v historii bylo? 
 

 
Čechy, Husité (1419-1434), Kutná Hora(?), flútek (Cu peníz se lvem) 

 
Mince historicky jako všeobecný ekvivalent (měřítko hodnot) měly od svého vzniku cca v polovině 7.stol. př. Kr. vždy 
stanovený obsah drahého kovu (zlata, stříbra, výjimečně platiny) a tím představovaly určitou hodnotu. Jednalo se o 
plnohodnotná (někdy též užívaný termín kurantní) platidla. Až do poloviny 18. století se tak výhradně směňovalo zboží za 
drahý kov (v podobě mincí). Výjimečně v některých historických obdobích (u nás např. Husitství) se však razily mince z 

obecných kovů (nejčastěji měď) a jejich přijímání ve směnném styku bylo vynucováno / zaštiťováno autoritou vydavatele 
(státu). 
 

 
Čechy, Marie Terezie (1740-1780), Praha, Ag krejcar 1760 a Cu krejcar 1761 

 
Od cca poloviny 18. století byly do oběhu namísto nepraktických malých stříbrných nominálů (haléř, grešle, krejcar) uvedeny 
oficiální měděné ražby. Jejich platnost byla zavedena zákonem. Tyto mince bez obsahu drahého kovu jsou označované jako 
kreditní - tedy hodnotu představuje kredit vydavatele, nikoliv obsah zlata nebo stříbra. Podobné to bylo se zavedením 
bankovek nebo státovek - nejprve bankovních poukázek, dnes dominantního typu oběživa. U papírových peněz se jedná 

rovněž o kreditní platidla. 
 

 
Čechy, Leopold I. (1657-1705), Praha, krejcar 1695 - zemská mince 

 

Zemská mince je trochu něco jiného. Jednalo se o stále stříbrné mince drobnějších hodnot - haléře, feniky, grešle, krejcary... 
u kterých byl záměrně snížen obsah drahého kovu pod odpovídající hodnotu proto, aby se zabránilo jejich vývozu za hranice 
(kde se kvalitní mince často přetavovaly a vracely se v podobě méně hodnotných mincí ke škodě peněžního oběhu i 
vydavatele - majitele mincovního regálu). Z českých mincí se např. jedná o krejcarové mince Leopolda I. z r. 1695, které se 
poznají podle unikátního opisu na rubu "BÖHMISCHE LANDMÜNTZ". Zemská mince proto, že jejich oběh byl omezen 
pouze na území vydavatele, zatímco plnohodnotné (kurantní) mince platily mezinárodně. 
Zemské mince tedy nejsou kreditní (stále mají jistý obsah drahého kovu), zatímco kreditní mince (měděné a papírové peníze) 
jsou svým způsobem zemskou mimcí, protože měly platnost prakticky pouze na území jejich vydavatele. Pro mezinárodní 

obchod se používaly paralelně stále vydávané mince stříbrné a především zlaté. 

  



Páde lek / nepáde lek doby jágellonske  

Kdysi dávno, jako asi patnáctiletý kluk, jsem jedním dechem hltal knihu P. Radoměrského a B. Hlinky: Peníze, poklady, 
padělky. Zajímavých příběhů od starověku po téměř tehdejší současnost je v knize celá řada. Jeden z nich pojednává o 
urozených penězokazech doby jagellonské. Tehdy jsem si říkal, jak by bylo zajímavé přidat do sbírky mezi bílé peníze 
Vladislava Jagellonského, kterých jsem už tehdy pár měl, fenik Rudolfa nebo Konráda z Diepholzu. Dal jsem si tehdy za 
úkol pečlivě prohlížet všechny jagellonské bílé peníze, které kdy uvidím v prodeji (a že jich je!), jestli mezi nimi náhodou 
neobjevím ten diepholzský, který je na první pohled téměř k nerozeznání. No nepodařilo se. Asi ani ne kvůli tomu, že by 
zmíněnou knihu pánů Radoměrského a Hlinky četla většina prodejců mincí toho období, ale spíše proto, že jich je oproti těm 
jagellonským předlohám mnohem méně a jejich výskyt, jak v popsaných mincovních nálezech, tak na numismatickém trhu, 

je poměrně řídký. Teprve nedávno jsem na prodejním serveru MA-shops.com objevil nabídku tohoto feniku za poměrně 
rozumnou cenu a po více jak třiceti letech jsem tak mohl k bílým penězům Vladislava přidat i tenhle padělek/nepadělek z 
přelomu 15. a 16. století. 
A jak to s těmi pravo-falešnými feniky tedy vlastně je? 
Diepholz je hlavní město stejnojmenného německého hrabství, dnes krajské město okresu Diepholz v bývalém správním 
obvodu Hanover v Dolním Sasku. Ražba diepholzských mincí začala v první třetině 14. století, když byly ve zdejší mincovně 
poprvé napodobeny duté haléře města Brém a později mince biskupů z Münsteru. V letech cca 1490-1530 ve zdejší 
mincovně razil pro majitele panství, ale podle dobových svědectví i pro kohokoliv, kdo si ražbu objednal, mincmistr Lambert 
Vlemynck. I pro toto druhé období ražby jsou charakteristické napodobeniny mincí jiných, zpravidla seriózních, mincovních 

pánů. Napodobované byly mince saské, míšeňské nebo české. Z českých zejména bílé peníze (sedminy pražského groše) 
Vladislava Jagellonského. 
Tyto diepholzské napodobeniny jsou na první pohled od českých bílých peněz téměř k nerozeznání. V obrazovém poli mají 
dvouocasého lva a jen opis +NOBL+CONRAT+D+DIPHOL je odlišuje od těch českých, které nesou opis WLADISLAVS 
SECVNDVS. Styl kresby lva i provedení písma jsou dokonale podobné. Povětšinou písma neznalí současníci neměli velkou 
šanci při placení těmito penězi rozdíl mezi nimi postřehnout a brali je zcela jistě za identické. 
 

 
fenik Konráda z Diepholzu a bílý peníz Vladislava Jagellonského 

 
V čem byl tedy problém? 
Ve středověku (a ještě dlouho v novověké historii) měly peníze hodnotu podle obsahu drahého kovu (stříbra) v nich. 
Obchodníci a směnárníci mince pravidelně přezkušovali, aby obsah drahého kovu ověřili. Pokud zjistili snížení obsahu 
stříbra, ražby toho kterého mincovního pána nadále brali ve sníženém odpovídajícím kurzu. Dosavadní vlastníci 
méněhodnotných mincí na tom pak tratili. To se stalo i v případě diepholzských napodobenin českých bílých peněz. 

Směnárníci identifikovali "české bílé peníze" se sníženým obsahem stříbra podle opisu jako ražby pánů z Diepholzu. Ti se 
úspěšně uhájili; znak dvouocasého lva používali legálně - měli ho v erbu - a opis jasně odlišoval jejich mince od těch českých 
pětinásobně kvalitnějších. "Nebylo vinou hraběte, že někdo vydával jeho mince za české bílé peníze, nebo že je někdo v 
hodnotě českých denárů přijímal". 
Nápadná podobnost diepholzských mincí s těmi českými, ale i jiných hraběcích ražeb s mincemi např. Brém, Münsteru nebo 
saskými, nebyla jistě náhodná. Většina sporné produkce mincovny v Diepholzu na přelomu 15. a 16. století byla realizovaná 
pod dohledem mincmistra Lamberta Vlemyncka. Když se nepřestávaly množit stížnosti na padělky, musela záležitost 
projednat městská rada v Osnabrücku, kde byl mezitím téměř již devadesátiletý Vlemynck usazen na odpočinku. Bývalý 

mincmistr byl z padělání peněz v diepholzské mincovně usvědčen a i přes jeho kmetský věk byl na osnabrückém tržišti v 
dubnu roku 1531 pro falšování mince popraven uvařením v kotli s olejem. 
Řekne se mince... Každá mince má svůj příběh. Nemusíme nutně zapojovat romantické představy o tom, kdo konkrétní minci 
držel v ruce, zda mincmistr nebo dokonce sám král, kdo ji propil, nebo komu zachránila život. Některé mince mají příběh 
obyčejný - kdy byla vyražena, v jaké mincovně, kde a do kdy obíhala... Jsou ale mince, které mají příběh zajímavější a často 
dramatický od začátku do konce. A k takovým bezpochyby patří i diepholzské feniky. 



  



Nejstárs í  heráldiká ná mincí ch 

O počátcích heraldiky v Čechách se mluví/píše v souvislosti s pečetí Přemysla Otakara I. z roku 1192, na které je na jezdcově 
štítu vyobrazená orlice. Ta je považovaná za nejstarší dochované vyobrazení plamenné svatováclavské orlice jako 
českého/přemyslovského znaku. K tomu se uvádí ještě jaxi mimochodem, že se plamenná orlice vyskytuje na "několika 
mincích knížete Bedřicha". 
 

 
údajně nejstarší vyobrazení svatováclavské orlice jako heraldického znamení na pečeti Přemysla I. Otakara z r. 1192 

 
Plamenná svatováclavská orlice byla snad používaná už za života světce, jehož jméno nese - sv. Václava (+935). Nicméně 

heraldika - tedy užívání erbů - přišla v Evropě do módy teprve v první polovině 12. století (cca 1135-1155 první znaky ve 
Francii, Anglii, Německu...). Že by se ale do Čech dostala až se zpožděním několika dekád?! 
 

 
Čechy, Bedřich, denár C.636 s vyobrazením orlice 

 
Podle Cachovy typologie českých denárů existuje jediný denár Bedřicha, na kterém je zobrazená orlice. Jde o typ C.636 
datovaný do 2. Bedřichovy vlády v letech 1179-1181. Na minci je orlice v celém obrazovém poli a kolem ní rovnoramenné 
křížky. Řekl bych, že náznaky heraldických vyobrazení orlice na štítu lze pozorovat už na denáru C.620 - tedy na minci 
Soběslava II. z let 1173-1179. Zde v rubní scéně žehná biskup knížeti, který drží v pravici pozdvižený meč a levou rukou 

přidržuje na zem postavený štít. A právě na tomto štítu lze s trochou fantazie zahlédnout vyobrazenou orlici:-) 
 

 
Čechy, Soběslav II., denár C.620 - na štítu v Rv. orlice(?) 

 
Podobně je to se lvem. Toho měl poprvé užít ve znaku až moravský markrabě Vladislav Jindřich roku 1213. Historiky 
neuznávaný kronikář Dalimil uvádí spojitost znaku lva už se získáním královské hodnosti Vladislavem II. v r. 1158. 
Skutečností je, že s vyobrazením jednoocasého lva se setkáváme na mincích knížat Soběslava II. a Bedřicha. Lev tu 
evidentně již není zobrazen v zápase s člověkem jako symbol boje člověka s hříchem, jak to můžeme vidět na starších 

denárech, ale jako důstojně stojící, zpravidla z levé strany vyobrazené, zemské zvíře. Jsou to denáry C.618 knížete Soběslava  
II. a C.632 knížete Bedřicha, které dle mého názoru lze považovat za nejstarší vyobrazení českého lva, ještě jednoocasého, 
jako zemského znaku. 
 



 
Čechy, Soběslav II., denár C.618 a Čechy, Bedřich, denár C.632 s vyobrazením jednoocasého lva zleva 

 
Polepšení českého lva o druhý ocas není prokazatelně časově zařazené. Takřečený Dalimil píše o udělení druhého ocasu 

českému lvu Přemysla Otakara I. římským králem Otou IV. za pomoc s potlačením saské vzpoury, ale historici a heraldikové 
to považují za kronikářovu smyšlenku s odůvodněním, že Přemysl I. nikdy lva jako heralidické zvíře nepoužíval. Jsou tu ale 
znovu mince, které dokládají opak - na denáru C.668 je opět vzorně, byť tentokráte z pravé strany, vyobrazený důstojně 
stojící jednoocasý lev; na plzeňském denáru C.701 (společné ražbě Přemysla I. se synem Václavem z let 1228-1230) jde již 
nadevší pochybnost o heraldickou figuru, neboť jednoocasý lev zprava na rubu mince je korunovaný! Faktem zůstává, že 
bezesporu nejstarší zobrazení dvouocasého lva jako heraldiské figury na mincích je známé až z velkých brakteátů Přemysla 
Otakara II. - typů C.762, 769 a 770. 
 

 
Čechy, Přemysl I., denár C.668 a Čechy, Přemysl I. společně s Václavem I., Stará Plzeň, denár C.701 s vyobrazením 

jednoocasého lva zprava (ve druhém případě korunovaného!) 
 

 
Čechy, Přemysl Otakar II., denár - velký brakteát C.762 a C.770 s vyobrazením dvouocasého lva ve skoku 

 
Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že za nejstarší doklady užívání heraldických znamení v prostředí českého knížecího 
dvora lze považovat už některé výjevy na mincích knížat Soběslava II. a Bedřicha. Jednalo by se o doklady o desetiletí starší 
než dosud uváděné a patrně bližší reálnému tempu pronikání módních trendů ze západní Evropy na pražský dvůr. Rovněž v 
otázce užití jednoocasého lva knížaty Soběslavem II., Bedřichem a Přemyslem I. Otakarem i jeho polepšení na dvouocasého, 
který je dodnes českým znakem, přinášejí mince nezvratná svědectví, jejichž dosavadní interpretace by možná stály za 

zvýšenou pozornost současných historiků-heraldiků. 

  



Vá noc ní  náde lení  roku 1623 

Císařským mandátem ze 14. prosince roku 1623 byl vyhlášen největší státní bankrot v našich dějinách. V samotných 
Čechách jej místodržící kvůli obavám z nepokojů oznámil až patentem z 28.12. téhož roku. Šlo o vyvrcholení postupného 
snižování obsahu stříbra v mincích, ražených nejprve v českých, ve finále ve většině mincoven českého Království (tedy 
včetně Moravy a Slezska) a Dolních Rakous. Tzv. velká mincovní kalada, jak je někdy tento úpadek státních financí také  
označován, devalvovala většinu inflačních mincí vydaných v předchozích dvou a půl letech na zlomek jejich dosavadní 
hodnoty. Např. hrubé mince v hodnotách 120, 140 a 150krejcarů od sklonku prosince 1623 platily shodně pouhých 20 
krejcarů, 60, 70 a 75krejcary shodně 10 krejcarů, 12 a 15krejcary 1,5krejcaru, tříkrejcary jen 3/8krejcaru. Mělo to několik 
příčin a důvodů... 

 

 
Čechy, Ferdinand II., Jáchymov, 150krejcar 1621 (po 14.12.1623 s hodnotou 20 krejcarů!) 

 
S uvedeným tzv. zlehčováním mince začaly všechny tři královské mincovny v Čechách od roku 1621 a to ještě v císařské 
režii, resp. v režii králova místodržícího v Čechách Karla, knížete Lichtensteina. V království byla čerstvě potlačená 
stavovská vzpoura a bělohorské vítězství Ferdinanda II. začalo přinášet vedle zatýkání stavovských předáků a konfiskací 
jejich majetku i nebývalé kořistění z mincovního regálu. Na mincích byla prostě a jednoduše zvyšovaná nominální hodnota 
peněz - jen změnou čísla na minci vyraženého. V některých případech se dokonce nečekalo ani na vyhotovení nového razidla 
a hodnota se speciálním puncem přerazila přímo na minci - takže ze 60krejcaru byl 70krejcar, nebo ze 120krejcaru 

140krejcar. V průběhu roku 1621 se tak od 120 krejcaru postupně zvyšovala nominální hodnota na první pohled té samé 
mince nejprve na 140krejcarů a nakonec až na 150krejcarů. 
Tyto hrubé mince jsou často označované jako tolary (lehké tolary o 120 - 150 krejcarech), nicméně s původním 
předbělohorským tolarem měly společný jen vnější vzhled. České stavy zavedly do měnového systému krejcary a tyto hrubé 
mince byly ekvivalentem uvedeného násobku krejcarů - čili mincemi krejcarového systému. Skutečné plnohodnotné tolarové 
mince se po Bílé Hoře v Čechách razily jen vzácně a krátce v jáchymovské mincovně a z peněžního oběhu jako kvalitní 
mince společně s těmi předbělohorskými rychle vymizely (ať už tezaurací nebo přetavováním pro ražbu inflačních peněz). 
 

 
Čechy, Ferdinand II., Praha, 75krejcar 1621 (po 14.12.1623 s hodnotou 10 krejcarů!) 

 
Paralelně s úpravou hodnoty vyznačené na mincích probíhalo i neviditelné (očím laika skryté) ubírání na obsahu drahého 
kovu (stříbra) v mincovní slitině. Od jara roku 1621 bylo několikrát nařízeno snížení ryzosti kovu. K tomu byla zavedena 
výroba 48krejcarů, které se daly snadno zaměnit za starší, jakostnější ražby zimního krále Fridricha Falckého. To vše mělo 
samozřejmě za následek nebývalý růst cen - zkrátka inflaci se vším všudy. Stále toho ale nebylo dost... 
 



 
Čechy, Ferdinand II., Jáchymov, 3krejcar 1622 (po 14.12.1623 s hodnotou 3/8 krejcaru!) 

 
Koncem roku 1621 byl císařem odsouhlasen pronájem mincoven v Čechách na dobu jednoho roku konzorciu podnikatelů a 

finančníků s ročním nájemným ve výši 4miliony zlatých rýnských. Od poloviny ledna následujícího roku však dostalo tzv. de 
Witteho konzorcium (nazývané podle předního finančníka Hanse de Witte) do pronájmu většinu mincoven ve všech zemích 
Koruny české a dolních Rakousích za konečnou sumu 6 mio zl.r.. Konzorcium využilo dalších cest, jak mince zlehčit. Bylo 
kupříkladu využito nepřesné formulace nájemní smlouvy ohledně hmotnostní jednotky, ze které se měly mince v pronajatých 
mincovnách razit a tak byla zaměněna původně zamýšlená vídeňská hřivna (cca 280g.) za pražskou hřivnu (cca 253g.). Kníže 
Lichtenstein jako člen konzorcia k tomu plnou vahou svého místodržitelského úřadu posvětil nucené přijímání inflačních 
mincí v peněžním styku a zákaz oběhu předbělohorských kvalitních mincí a jejich povinnou výměnu za nově vydávané 
mince. 

 

 
Čechy, Ferdinand II., Praha, 15krejcar 1623 (po 14.12.1623 s hodnotou 1,5 krejcaru!) 

 
Členové konzorcia, mezi které patřily i nejvýznamnější osobnosti doby (vedle již uvedeného pražského místodržícího např. 
pozdější generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna, pozdější krumlovský vévoda Jan Oldřich z Eggenberga nebo 
olomoucký biskup - kardinál František z Ditrichštejna), si přišli na ohromné peníze zejména z dodávek stříbra do královských 
mincoven. Další zisky pak plynuly nejen členům konzorcia, ale všem, kdo skupovali pobělohorské konfiskáty zabavené 
představitelům revoltujících stavů, a to z rozdílu cen nemovitostí (panství) stanovených v předbělohorské plnohodnotné 

měně, avšak placených inflačními - zlehčenými penězi (nazývanými též kiprovou = z větší části měděnou nebo dlouhou 
mincí = dlouho se muselo počítat, než se dopočítalo). 
 

 
Čechy, Ferdinand II., Kutná Hora, 1/2tolar 1624 (plnohodnotná mince tzv. dobrého zrna) 

 
Situace dospěla do neudržitelných rozměrů, kdy již musel zasáhnout vídeňský císařský dvůr, který rozhodl neprodloužit 
konzorciu nájemní smlouvu a dal od poloviny roku 1623 razit plnohodnotné tolarové mince, jež se od těch inflačních na 
první pohled odlišovaly vyobrazením celé postavy stojícího císaře ve zbroji s mečem u pasu a žezlem a říšským jablkem v 
rukách. Když pak císařští finančníci spočítali způsobené škody, bylo jediným východiskem vyhlášení státního bankrotu. 

Inflační krejcarové mince byly drasticky devalvované na ~16-6% původní hodnoty. Vyhlášený mincovní úpadek (Münz-
Calada) tak postihl především ty, kdož měli na hotovosti větší částky v inflačních mincích. 
Po vyčíslení škod, které machinacemi v českých, moravských a slezských a dolnorakouských mincovnách utrpěl císařský 
erár (vyčísleno na téměř 11 mio zl.r.!) bylo samozřejmě nařízeno vyšetřování a hledání viníků. Vyšetřování se však 
neskutečně vleklo. Během něj zemřel vlastní rukou finančník Jan de Witte, který celé konzorcium navenek zastupoval a 
dědici knížete Lichtenštejna se zpovídali vyšetřovací komisi ještě v průběhu čtyřicátých let. Oficielně bylo vyšetřování 
ukončeno dokonce až na počátku 18. století. Protože však byli viníci především z řad exponovaných a vlivných šlechticů, 
vyznělo vyšetřování, jak už to v podobných případech bývá, dovytracena.  



Není  nád dobrou "investici do 
numismátiky" 

Novinky.cz 23.11.2019: 

V numismatické aukci se vydražily mince a medaile za 150 

milionů! 

 
V páteční i sobotní aukci M.&Ch. evidentně investovali do numismatiky i majetní hlupáci. 
Každý, koho numismatika a s ní spojená historie alespoň trochu zajímá, ví, že se tzv. levantské tolary razily podle posledního 
ročníku (1780) tereziánských tolarů z mincovny Günzburg, poznají se podle značky mincmistra a vardajna S F pod poprsím 
císařovny a že se v nezměněné podobě razí ve vídeňské mincovně jako stříbrné investiční mince dodnes. Levantské tolary 
byly fenoménem doby i obchodu. Jejich obliba byla dána především obdivem muslimských obchodníků z oblasti blízkého 

východu (Levanty) k bujarým vnadám vyobrazené císařovny. Díky tomu vznikla v této oblasti po mincích Marie Terezie 
výrazná poptávka, na což reagovaly mincovny rakouského soustátí emisemi tolarů 1780 jako obchodních mincí i po smrti 
císařovny. 
 

 
Levantský tolar 1780 SF (Vídeň? 1853-současnost) 

 
Zprvu pokračovala jejich ražba v günzburské mincovně, později byla přenesena i do jiných mincoven monarchie (Vídeň, 
Praha, Karlsburg...) a licenčně i do mincoven zahraničních (Londýn, Paříž, Benátky, Brusel...). Většina těchto levantských 
tolarů má dodnes pod portrétem císařovny na líci značku günzburského mincmistra T. Schöbla a vardajna J. Fabyho - 
písmena S.F. Existují však i výjimky - např. mincovna Karlsburg nebo Praha. U ražeb z těchto mincoven jsou značky 
zpravidla na rubní straně, kolem pařátů/ocasu orla, opět v podobě písmen představujících iniciály mincmistrů (AH-GS nebo 
PS-IK). 

Pražské levantské tolary 1780 PS-IK, které jsou ve většině soupisů vládních mincí (naposledy MKČ) chybně zařazené přímo 
k Marii Terezii, byly ražené až v letech 1812-1820 - tedy již za vlády vnuka Marie Terezie - císaře Františka II. (I.), který 
vládl v letech 1792-1835. Skutečně poslední tolary ražené v Praze v úmrtním roce Marie Terezie mají poněkud odlišnou 
kresbu portrétu panovnice na líci i císařského orla na rubu a nesou značku mincmistra a vardajna ve stejné podobě, jako na 
ostatních mincích z té doby - tj. EvS-IK. 
 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/v-numismaticke-aukci-se-vydrazily-mince-a-medaile-za-150-milionu-40304667?dop-ab-variant=100&seq-no=6&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/v-numismaticke-aukci-se-vydrazily-mince-a-medaile-za-150-milionu-40304667?dop-ab-variant=100&seq-no=6&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null


 
Levantský tolar 1780 PS-IK (Praha 1812-1820) 

 
Často se mezi sběrateli spekuluje, že pražské levantské tolary mají značku SF na líci, jako většina ostatních a ty pražské 

ražby že se poznají podle tvaru brože na oděvu císařovny, nebo podle počtu perel na čelence v jejích vlasech. To jsou 
samozřejmě konspirační teorie dané povětšinou neznalostí základního faktu, že, jak už bylo řečeno, ty pražské levantské 
tolary jsou ony mylně předpokládané poslední tolary 1780 PS-IK. 
V uvedené aukci byly dva levantské tolary 1780 SF popsané v duchu uvedených konspiračních teorií jako pražské (pol. 37, 
38). Jejich docílené ceny zasvěcence opravdu překvapily: ~46 a ~51 tisíc korun! Říkáte si "Dobrá investice"? Cena těchto, 
byť starších, levantských tolarů se pohybuje kolem 600,- Kč. U novoražeb dodnes emitovaných vídeňskou mincovnou jde 
pouze o cenu stříbra a jejich cena se pohybuje kolem 450,- Kč. Za 46 a 51000,- Kč jsou to velmi dobře prodané mince, které 
pro investora jistě budou představovat záruku dobře uloženého a do budoucna zhodnoceného kapitálu... no, nekup to!:-D 

 
Odkaz na web s popisem variant tolarů MT: 
www.theresia.name/en/svariants.html 
 
Podobné to bylo o den později v e-aukci, kde se v popisu seriózně označená(!) novodobá falza prodala za neuvěřitelné ceny! 
V jednom případě uherský tolar Ferdinanda III. (pol. 2208) za bezmála 18 tisíc Kč:-D 
 
Pro novináře jsou závratné ceny historických mincí v těchto aukcích jistě lákavým titulkem a podobné články přilákají nejen 

senzacechtivé čtenáře, ale na numismatický trh jistě i nové investory. Jediným, kdo z rostoucích cen starých mincí profituje, 
jsou obchodníci. Na investory je to do značné míry past, protože až jednoho krásného dne budou chtít/potřebovat v 
numismatickém materiálu vytvořené rezervy zpeněžit, nebude v době nějaké krize nikdo, kdo by za dnešní uměle vyhnané 
ceny tento materiál (mince) kupoval. Ztráty z podobných investic tak budou stejné, jako ztráty z investic do cenných papírů. 
Kdo tímto, často umělým, navyšováním cen trpí, jsou sběratelé, kteří už si dnes, díky astronomickým cenám, zajímavější 
historickou minci mohou jen stěží dovolit koupit. Zajímavé historické kusy tak budou ležet bez využití v sejfech bohatých 
investorů, kteří o ně nemají jiný, než investiční zájem. Od takového investora se společnost jen stěží dočká přidané hodnoty z 
vlastnictví historických mincí v podobě nějaké publikace - článku/studie, které jsou u sběratelů/badatelů celkem časté. 
Taková už je ale dnešní uspěchaná doba:-( Nezbývá tak sběratelům, než čekat, až nějaká další hospodářská krize (a dlouho už 

se mluví o tom, že opět klepe na dveře!) poučí investory o podobně riskantní povaze numismatického investičního portfólia, 
jako je riskantní to akciové. Dá se pak očekávat, že se ceny mincí vrátí na úroveň o několik let zpátky, než obchodníci začali 
roztáčet cenovou spirálu vlastní aukční cenotvorbou a zainteresováním investorů, nyní i nejžhavější novinkou v podobě 
numismatického investičního fondu... 

  

http://www.theresia.name/en/svariants.html


Č eske  hále r e s korunkou 

Mincovní reformou krále Václava II. byl roku 1300 zaveden jako dílčí jednotka pražského groše parvus (z latinského picoli 
parvi) v hodnotě 1/12 groše. Už ve třicátých letech 14. století je doloženo počítání čtrnácti parvů do groše a jejich označování 
jako haléře (podle fenikové mince ražené od 13. století ve švábském Hallu). Systém dvojí drobné mince byl v Čechách 
zaveden roku 1384 společně s implementací čtyřrázové technologie výroby mincí. Od té doby bylo do pražského groše 
počítáno 7 peněz (nummis), resp. 14 haléřů (halenses). Jejich výroba čtyřrázovou technologií spočívala v ražbě na 
čtverhranný polotovar (střížek) rozklepaný do přibližně kruhového tvaru čtvero údery kladivem. Stopy úderů na 
dochovaných mincích ukazují na to, že bylo nejprve raženo a poté rozklepáváno (nicméně dochované jsou i neražené střížky 
se stopami čtyřrázu). 

 

 
Pražský groš Václava II. a parvus - haléř Karla IV. (BTW: stopy čtyřrázu před ražbou!) 

 
České peníze (1/7 groše) nesly obraz českého lva, haléře (1/14 groše) měly vyraženou královskou korunu. Obě mince byly 

němé - bez opisů. Na nejstarších haléřích byla koruna pečlivě vyryta, včetně bohaté perlové výzdoby na obruči i liliích a 
malých trojlístků v mezerách mezi liliemi. Postupně byl obraz zjednodušován, zmizely perly na čelence i na liliích, místo 
trojlístků v mezerách mezi liliemi přišly kuličky na stopce a nakonec jen půlměsíce, resp. dva trny. Tyto trny na nejmladších  
- již kruhových (po zavedení technologie výroby střížku vyrážením kruhovým sekáčem - kolem poloviny 15. století) - 
haléřích vedou ostře směrem do středu mezery a u vzácnější ze dvou variant kruhových haléřů dokonce mizí zcela. 
 

1)  2)  3)  

české peníze: 1) se lvem a čtyřrázem, 2) kruhový se lvem a 3) kruhový se lvem v perlovci  
 

1)  2)  3)  4)  

5)  6)  7)  
české haléře s korunou: 1-4) se čtyřrázem, č.4) existuje také v mědi (Husité); 5-6) kruhové; 7) dobový padělek (Cu) 

 

Haléře byly nejmenší mincí středověkého mincovního systému. Tomu odpovídala i jejich kupní síla. Podle vzácně 
dochovaných cenových relací bylo za haléř možno pořídit jen velmi málo. Např. půl bochníku chleba, malé pivo (půlitr piva 
stál peníz) nebo něco přes půl deci vína (pinta vína - necelý litr - stála 1groš a 1 peníz); kuře stálo 7 haléřů, slepice 12. Denní 
mzda nádeníka činila ve 2. polovině 14. století asi 10 haléřů. Pro jejich malou hodnotu byly haléře do mincovních depotů 
ukládané jen výjimečně a proto jsou dnes poměrně vzácné. 



  



Jec ne ho pu lgros  

JUDr. Josef Ječný byl významný plzeňský numismatik, o kterém ale dnešní Internet paradoxně zcela mlčí. 
 

 
JUDr. Josef Ječný 
 
Ječný pocházel z Kutné Hory a do Plzně přišel z Kolína jako vystudovaný právník a zastával zde místo právního rady, 
později ředitele úřadu na plzeňském magistrátu. Ke sbírání mincí jej měl přivést čáslavský sběratel - spoluautor 
průkopnického díla o českých mincích tolarového období - Kliment Čermák. JUDr. Ječný byl podle porůznu publikovaných 
svědectví lidí, kteří ho zažili, přímo vášnivým sběratelem, který neváhal objednávat mince telegraficky ihned v okamžiku, 

kdy dostal poštou nový nabídkový seznam a to nejen u českých, ale i četných zahraničních prodejců. Podařilo se mu vytvořit 
mimořádnou sbírku zaměřenou výhradně na české mince (vládní a rodové). Velkou část této kolekce koupila krátce po jeho 
předčasném skonu plzeňská pobočka České spořitelny pro Západočeské muzeum (ZČM), kde je dodnes uložena a tvoří 
obsahově nejbohatší část historického fondu numismatické sbírky (některé kusy byly bohužel ukradené při vyloupení výstavy 
v ZČM v roce 2000). 
Mimořádný byl Ječného přínos také na poli badatelském i v oblasti organizované numismatiky. Je autorem celé řady článků 
publikovaných v Numismatickém časopisu československém, časopisu Plzeňsko, ale i samostatné monografie Vývoj českého 
mincovnictví z r. 1929. Ječného přínos spočíval hlavně v tom, že metodicky vycházel ze studia mincovních nálezů; celou 
řadu nálezů mincí na Plzeňsku sám v literatuře popsal a snažil se o soupis všech známých mincovních nálezů z regionu od 

nálezů antických po novověké. Zajímavé jsou také jeho pokusy o identifikaci mincí plzeňské mincovny nebo o časové 
zařazení drobných mincí grošového období. 
 

 
Titulní list Ječného Vývoje českého mincovnictví 1929, obrazová tabulka IV. z téže publikace a roku 1971 V. Pintou 

nalezená druhá obrazová tabulka k Ječného práci o drobné minci publikované v Num. listech 1949 K. Castelinem (tabulku - 
fotografii jsem dostal kolem r. 2000 od V. Pinty) 

 
Dr. Ječný byl prvním předsedou Numismatického kroužku (odboru) při plzeňské Společnosti pro národopis a ochranu 

památek, který se roku 1923 stal první regionální pobočkou tehdejší Numismatické společnosti československé (do té doby 
byli všichni zájemci členy v Praze). Ječný se prý těšil mezi plzeňskými sběrateli velké vážnosti - zřejmě jak pro svoje 
rozsáhlé znalosti, tak i pro obsáhlost svojí sbírky. Po jeho náhlém úmrtí v roce 1934 pojmenovali členové kroužek 
Numismatickým kroužkem JUDr. Josefa Ječného. Nekrolog mu psaly přední osobnosti tehdejšího kulturního i 
numismatického života - Ladislav Lábek - zakladatel a ředitel Národopisného muzea v Plzni (časopis Plzeňsko) nebo doc. 
Gustav Skalský - vedoucí numismatického oddělení, později generální ředitel Národního muzea v Praze (Numismatický 



časopis československý). Doc. Skalský dokonce přijel do Plzně téhož roku přednášet o významu regionální numismatiky a 
příkladu dr. Ječného (přednáska otištěna v časopisu Plzeňsko 1934). 
 

 
Nekrolog J. Ječnému od L. Lábka, časopis Plzeňsko 1934 a místo posledního odpočinku J. Ječného na ÚH v Plzni 

 
Už bylo naznačeno výše, že osud mimořádné Ječného sbírky nebyl úplně jednoduchý. Jak popisuje ve svých Vzpomínkách 
na numismatiku V. J. Klíma, požádala nejprve o pomoc s rozprodejem sbírky vdova Ječná členy plzeňského numismatického 
kroužku, po provedení soupisu a ocenění Ing. Neubarthem, nabídla členům kroužku mince k prodeji, avšak jen jediný z nich - 
Rudolf Parvonič - si nějaké mince zakoupil. Co si tedy během jediné nabídky nerozebrali plzenští sběratelé, bylo následující 
den zakoupeno Českou spořitelnou pro Západočeské muzeum. Protože se jedná o vskutku mimořádný soubor s řadou rarit a 
unikátů, byla celá řada mincí vybrána pro prezentaci v rámci výstavy Tisíc let české mince v roce 2000 v hlavním výstavním 

sále ZČM. Výstava však byla vykradena a celá řada mincí Ječného sbírky (zejména z denárového a grošového období) 
nenávratně zmizela (pachatelé nebyli dodnes vypátráni). 
 

 
Půlgroš Jana Lucemburského - český typ - publikovaný dr. Ječným ve Vývoji českého mincovnictví, tab. IV., č. 23 - mince 

pravděpodobně z Ječného sbírky - z jejího prvního rozprodeje 
 
Na sklonku roku 2017 byl v aukci společnosti Aurea numismatika dražený český typ půlgroše Jana Lucemburského. Velice 
mě tehdy překvapilo, že se jedná o minci vyfocenou na obrazové tabulce v uvedené monografii dr. Ječného o vývoji  českého 
mincovnictví - tab. IV. č. 23 (v popisu mincí je dokonce uvedeno, že se jedná o minci nalezenou v Kutné Hoře, bohužel bez 
dalších podrobností). Je tedy prakticky jisté, že tato vzácná česká vládní mince pochází z legendární Ječného sbírky a 
protože, jak jsem v ZČM ověřil, není na seznamu ukradených mincí z r. 2000 (ZČM údajně ani nikdy nemělo ve sbírkách 
český typ půlgroše), musela být zakoupena R. Parvoničem při prvním rozprodeji sbírky před její akvizicí ČS pro ZČM. Jaké 
však byly její další osudy až do 2. prosince 2017, kdy se objevila v dražbě, už se asi zjistit nepodaří... 

  



Zlátní k 

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. 
 

 
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 

 

 
8zlatník / 20frank 1876 frankového systému Františka Josefa I. z vídeňské mincovny 

  



Nevs ední  zá z itek z TOP áukce 

V pátek jsem byl od rána pracovně v Praze. Aniž bych to plánoval, vyšla moje pracovní cesta na termín, ve kterém se v 
odpoledních hodinách konaly v luxusním hotelu Mandarin na pražské Malé straně dvě TOP aukce. V jedné se dražila už třetí 
část sbírky známého českého sběratele a v druhé byly lepší mince různých období od Keltů až po bankovky současnosti. Po 
splnění pracovních povinností jsem se tedy vydal kolem Národního divadla přes Vltavu, abych se na tyto nevšední akce 
podíval. 

 
Pár mincí z auce jsem si prohlédl, měl jsem jich vybráno asi pět z těch skromnějších, o které jsem se chtěl pokusit, ale 
samozřejmě mě zajímalo, jaká bitva se mezi investory (resp. jejich zástupci) strhne o ty opravdu TOP položky, kterých bylo v 
aukci hned několik. Aukce se konala v krásném prostředí, pořadatelé zajistili pro účastníky aukce dokonalou atmosféru, 

včetně občerstvení v podobě bohatého rautu. Samozřejmostí byly rovněž nápoje jako káva nebo nealko - to vše na účet 
aukční firmy. Opravdu důstojná a luxusní akce. 

 
Také průběh dražby byl v některých okamžicích až dechberoucí - zvláště u těch nejvzácnějších mincí nebo medailí. Ta asi 
nejdražší, kterou jsem sledoval, byla zlatá 30ti dukátová medaile k pražské korunovaci Ferdinanda V. (I.) z roku 1836, 
vydražená za 320000€! Neméně zajímavé ale byly dražby dukátových mincí Rožmberků nebo dukátů a tolarů Albrechta z 
Valdštejna. Rovněž pražské vládní desetidukáty Ferdinanda II. a Ferdinanda III. vydražené za 110 a 100tis.€ byly zážitkem. 
Jde o zcela jiný druh akce, než na jaké je zvyklý návštěvník většiny ostatních numismatických aukcí v ČR. Přestože se 
leckteré jiné aukce svojí nabídkou často této aukci přiblíží nebo i vyrovnají, přece prostředí a péče o účastníky aukce je něco 
nevídaného. Je to hezké gesto a vzhledem k dosahovaným cenám a aukční přirážce (poplatku kupujícího) ve výši 20% z 

dosažené ceny si to pořádající firma jistě může dovolit. 



 
Vedle převažující chvály však musím zmínit i určité zklamání. V první aukci jsem zkoušel získat jedinou položku. Dražil 
jsem jí přes Net (v sále, ale přes telefon) a byl bych jí asi dostal, ale licitátor se ve chvíli, kdy už nikdo ani na sále, ani po 
Netu nepřihazoval, obrátil na svoje lidi sedící v sále nalevo od pódia, aby sál ještě přihodil. A sál samozřejmě přihodil, takže 

pokud bych položku chtěl, musel bych dát o 100€ víc:-( Proto jsem se rozhodl další položky dražit standardně na sále 
zvedáním čísla. Nepomohlo - firma se moc nesnaží zakrývat ani vlastní příhozy prostřednictvím Internetu. U jedné položky 
přihodil při čekání na ev. další příhoz sálu Internet, licitátor se otočil na pod pódiem sedící kolegy u PC a že prý "Internet nie, 
750 mám eště aj ja"... 
Dnešní ceny mincí tak alespoň na aukcích tohoto pořadatele přestal určovat trh = poměr nabídka/poptávka, ale určuje je vůle 
aukční firmy, která materiál za nižší cenu, než se jí líbí, prostě nepustí. To je současně i důvodem nejvyšších cen, kterých 
dosahují mince v těchto TOP aukcích. Je to legální, jen ne příliš poctivé; nicméně je to výhodné pro prodejce a investoři jsou 
při prodejích na jisté ztráty zvyklí:-) 

 
Odvezl jsem si nakonec z obou aukcí jen jedinou drobounkou cenu útěchy, ale i tak stály zážitky za to. Teď ještě doufat, že 
mě příště na další TOP aukci pustí i přesto, že jsem si neodpustil odventilovat svoje zklamání ze zavedené cenotvorby;-) 

  



Knihu... jsem si koupil :-( 

Historii mám opravdu rád a numismatika je doslova mojí vášní. Na svoji knihovnu, která zabírá 1/2 mojí pracovny a 
obsahuje převážně odbornou numismatickou a historickou literaturu, jsem poměrně hrdý. Když jsem v posledním roce na ZŠ 
a pak na SOU začal numismatiku a histrorii studovat (číst o tom), naivně jsem si tehdy myslel, že knihy píší ti nejlepší 
odborníci a co je tam napsané, by měla být pravda. Samozřejmě, že jsem v průběhu let s rostoucím vzděláním prozřel a 
zjistil, že jsou publikace různých úrovní odrážející stav vědomostí svých autorů. 
V dřívějších dobách bylo v zájmu zachování dobrého jména vydavatele dobrým zvykem odborné i populárně-naučné 
publikace recenzovat nebo lektorovat, čímž došlo k vychytání většiny chyb, pokud nebylo vydání knihy pro neodpovídající 
úroveň rovnou stopnuto. Dnes je hlavním zájmem vydavatele rychle vydat a pokud možno vydělat. S odbornou úrovní si 

nikdo, zvlášť u pop/nauč. literatury, hlavu neláme:-( 
 

 
 

Před pár dny jsem náhodou navštívil knihkupectví a zašel k policím s nápisem HISTORIE. Moji pozornost upoutala poměrně 
útlá kniha velkého formátu Vlastimila Vondrušky: Život ve staletích - 14. STOLETÍ - lexikon historie. Knihou jsem letmo 
zalistoval, očima proletěl obsah a vzhledem k logické struktuře obsahu i výpravnosti, ale především s ohledem na moje 
zvláště oblíbené 14. století, jsem knihu zakoupil. Nemilé překvapení mě čekalo doma, když jsem při podrobnějším listování 
narazil, téměř ke konci knihy, na kapitolu Obchod a doprava. 
 

 
s. 91 se spoustou bot:-( 

 
Celá stránka 91 je věnovaná vyobrazení českých mincí 14. století, ovšem skoro celá stránka je špatně! Jediným správným 
údajem, krom čísla stránky a názvu kapitoly, je vyobrazení a popis pražského groše Václava IV. vlevo dole (ale vlastně i tady 

je jeden ze dvou grošů až z 15. století). Všem ostatním položkám lze pohledem numismatika něco vytknout: 
- asi nejvážnější chybou, patrnou na první pohled, je zvětšená rubní strana uherského dukátu s popisem "Florén Jana 
Lucemburského". Uherské zlaté a české florény opravdu vypadají jinak, mají jiné opisy a co víc, uvedený rub uherského 
zlatého je nejdříve z mince krále Albrechta Habsburského (1437-1439), né-li pozdější a tedy nemá se 14. stoletím nic 
společného. 
- u "Pražského groše Václava II." jsou na vyobrazení dva zvětšené ruby z groše Jana Lucemburského (chápu, že to laik 
nepozná a že jsou hezké, ale mě to přijde jako podvod na čtenáře) 



- podobně replika (tedy nikoliv pravá mince, ale sběratelská kopie!) půlgroše krále Jana Lucemburského 
- u "malých peněz Jana Lucemburského" by mě opravdu zajímalo, zda autor jen volně přeložil název mince uvedený ve 
Zbraslavské kronice v souvislosti s mincovní reformou Václava II. (picoli parvi), nebo chybně použil název sice odpovídající 

mincovní měnové jednotky (1/12-14 groše), ale používané až od osmdesátých let 15. století po zavedení tzv. bílých peněz v r. 
1482 za Vladislava Jagellonského (od té doby bílý peníz = 1/7 groše, malý [černý] peníz = 1/14 groše). 
- vyobrazené "malé peníze, haléře Karla IV." jsou českofalcké feniky - mince tzv. Nových Čech, připojených přechodně 
Karlem IV. k českému království, avšak zachovávajících německý měnový systém feniků a haléřů, v samotných Čechách 
zavedený až měnovou reformou Václava IV. v roce 1407 (tehdy zavedena mince s tzv. čtyřrázem [technologie výroby] a dva 
druhy drobné mince: peníz [nummus] = 1/7 groše a haléř [halenses] = 1/14 groše). 
 

 
tak nějak by to asi mohlo vypadat správně;-) 

 
Vše je o to horší, že zakoupená kniha (mimochodem 399,- Kč stála!) je již druhým vydáním tohoto titulu. O autorovi se navíc 
píše na poslední straně, že jde o vystudovaného historika s praxí v Akademii věd ČR a Národním muzeu, autora více než 
padesáti vědeckých studií, který je nejoceňovanějším, nejčtenějším a nejpůjčovanějším autorem ve veřejných knihovnách, 

vyznamenaným prezidentem republiky za zásluhy o stát v oblasti kultury. Jak mám ale panu Vondruškovi věřit, že je pravda, 
co ve své knize píše v ostatních kapitolách, když vím, že téměř vše, co uvedl opakovaně (druhé vydání [SIC!]) na jediné 
stránce s mincemi, je buď polopravda, podvod nebo dokonce evidentní lež!?:-O 
Bohužel jde o nikoliv ojedinělý doklad chybějící zodpovědnosti (o odpovědnosti nemluvě!) některých (i oceňovaných!) 
autorů a badatelů v humanitních oborech - papír přece snese všechno... a kdyby to tak náhodou nebylo, tak se nic nestane, je 
to přece dávná minulost! Vždycky, když dostanu podobnou práci do ruky, nemůžu se ubránit dojmu, že nakonec na té 
klasické průpovídce o odbornících "kdo něco umí, ten to dělá; kdo to neumí dělat, ten to učí a kdo to neumí ani učit, ten o 
tom píše" přece jen něco reálného bude... 
 

Veselé Velikonoce!;-) 

  



Lábuť z os klive ho ká c á tká, áneb c istit 
nebo nec istit? 

Ožehavé téma takové čištění mincí... někdy se to musí (nálezové stavy), někdy se to chce (mince má šanci být hezčí) a někdy 
se to nesmí (např. výjimečná patina nebo koroze drží minci pohromadě)... někdy se to povede, někdy ne a někdy je výsledek 
rozporuplný... někdo mince zásadně nečistí a někdo vše alespoň opláchne vodou a mýdlem... Univerzální návod, zda, kdy, 
popřípadě jak čistit nebo nečistit podat nelze - vždy je to případ od případu a ani letité zkušenosti nejsou zárukou úspěchu. 
 

 
Většinou se musí čistit mince z nálezů. Jednak proto, že bývají pokryté nebo dokonce slepené měděnkou a nelze je přečíst a 
druhak proto, že by mohla koroze (závisle na způsobu uložení) dále pokračovat a mince nenávratně poškodit. Takové čištění 
je zpravidla záležitostí muzeí a jejich konzervátroských pracovišť, protože soukromému sběrateli se nemá prakticky jak 
legální cestou dostat mincovní nález do rukou. Nicméně i na sběratelských aukcích nebo burzách lze zakoupit mince, které 
jsou v "nálezovém" stavu již celou řadu let, takže nemusí nutně pocházet z rozchváceného nálezu z poslední doby, ale třeba z 
přelomu 19./20. století, kdy se ještě i velké mincovní nálezy zcela legálně obchodovaly na tehdejším numismatickém trhu 
(např. Karel Chaura rozprodával ve svém obchodě několik velkých denárových depotů). Zpravidla se taková "letitá" měděnka 

dá od té čerstvé (z nedávno vykopaného nálezu) snadno poznat. 
Čištění, resp. jakákoliv úprava zakoupených mincí má jedno velké úskalí. Pokud by se ukázala, ať už v důsledku čištění, 
nebo při dalším studiu jakákoliv skrytá vada (stopa po oušku/sponě, nebo že mince je upravená, či snad dokonce není pravá), 
bude nejspíš velmi obtížné čištěnou minci reklamovat. Na druhou stranu pokud je mince v pořádku, jen ji hyzdí měděnka 
nebo nějaké korozní fleky, lze se, a často s úspěchem, pokusit minci vyčistit, popř. pro dodání autentičtější podoby ještě 
patinovat. Metod je v odborné literatuře popsaná celá řada, od vody s mýdlem, přes citrusovou šťávu až po složité chemické 
přípravky (např. Chelaton) pro čištění, nebo od zahřátí přes chlévskou mrvu až po chemii (např. tzv. sirná játra) pro 
patinování. Mince po vhodném zásahu (kombinaci zásahů) může získat na atraktivnosti, takže buď bude ve sbírce dělat větší 
radost, nebo bude lépe prodejná. 

 

 
Často se lze setkat také s mincemi, které by jakýkoliv pokus o vyčištění mohl nenávratně zničit. Mohou to být mince ve 
špičkových stavech zachovalosti, nebo dokonce ražby z leštěných razidel (označované jako Proof), na kterých se, většinou při 
nevhodném uložení (např. dubová skříň), vytvořilo zabarvení - chcete-li patina. Někteří sběratelé takových "superstavových" 

mincí podobné zabarvení někdy neváhají vydávat za přednost a "skvostnou patinu", ale ve skrytu duše by si i oni přáli, aby 
jejich mince byla jen lehoulince matně zašedlá, bez zbytečných barevných tónů:-) 
Druhým případem, kdy se mince čistit nesmí, je, když koroze drží minci pohromadě. S tím se lze často setkat u antických 
měděných a bronzových mincí, u kterých zelená nebo hnědá, někdy až černá patina tvoří souvislou povrchovou vrstvu 
zachovávající původní mincovní obraz a opis, ale po jejímž odstranění by zbylo jen kovové jádro bez obrazu, který by se s 
vrstvou patiny zcela rozpustil. 
 
 



 
A proč jsem se vlastně rozepsal na tohle téma? Podařilo se mi nedávno získat poměrně vzácnou drobnou českou minci - 
půlkrejcar Ferdinanda III. z r. 1651, přidělovaný do jáchymovské mincovny. Mince byla právě s tou zmiňovanou "letitou" 
měděnkou, ale vzhledem k drobnosti nominálu = nízké ryzosti stříbra a s tím spojené možné křehkosti, byl pokus o dočištění 
sázkou do loterie. Letitá měděnka dodávala minci punc pravosti, čitelná byla většina obrazu, ale pocit, že půlkrejcárek má 
skrytý potenciál, nakonec zvítězil a pokus o dočištění byl úspěšný. Radost z hezké mince je tedy tím hlavním důvodem pro 
téma čištění mincí;-) 
 

Ještě nutná rada na závěr: pokud by se někdo z čtenářů chtěl pouštět do čištění mincí, se kterým nemá dosud zkušenosti, 
musím doporučit nejprve pořídit a nastudovat příslušnou literaturu a dále činit první pokusy k získání tolik potřebných 
zkušeností na laciném, běžném materiálu, než si troufnete na cennější/vzácnější kusy. Ono se občas čištění opravdu nemusí 
povést - tak ať to odnesou jen "obyčejné plívy"!;-) 

  



Kouzlo práz sky ch dvácetní ku  

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

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. 

 
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. 

 
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. 

 
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...)! 

 
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. 

 
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 

 
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... 

  



Zá sády jsou od toho, áby se 
porus ovály:-) 

Kdysi jsem se tu rozepisoval o vadách na mincích a o tom, jak mi nevadí ty výrobní, zatímco druhotné vady, jako odstraněná 
ouška, takřka nesnáším. Uplynulo asi 15 měsíců a objevila se mince, která s sebou nesla zásadní dilema - setrvat na zásadách 
a odmítnout nabídku vzácné mince ve velmi pěkném stavu, ovšem s opravenou stopou po oušku, nebo zásadu porušit a získat 
tak do sbírky kus, který by, i přes uvedenou vadu, patřil k těm nejlepším? 
 

 
 
Tou mincí byl kutnohorský tolar Leopolda I. z roku 1695, vyražený za úřadování mincmistra Kryštofa Krahe. Mince patří k 
těm opravdu vzácnějším. Je to proto, že byla za vlády císaře Leopolda I. ražba hrubé tolarové mince v Čechách několikrát 
omezovaná a pokud byly tyto hrubé - obchodní mince - ražené ve větším objemu, pak především v pražské mincovně. Z 
kutnohorské mincovny za úřadování mincmistra Kryštofa Krahe je rok 1695 dokonce jediným rokem, kdy zde byly tolary 
ražené. Podle údajů z práce pánů Čermáka a Skrbka - Mincek království Českého za panování rodu habsburského od roku 
1526 (Pardubice 1891-1913, s. 425) se toho roku vyrazilo pouhých 679 kusů tolarů jakosti 14lotové, 9a3/4 kusu z vídeňské 

hřivny. Tolar byl navíc ve velmi pěkném stavu zachovalosti - snad nejhezčí z těch asi čtyř kusů, které se mi podařilo dohledat 
v prodejích z posledních cca 20ti let. 
Kolik se mohlo z oněch 679 vyražených kusů tolarových mincí zachovat do dnešního dne?! Je potřeba si uvědomit, že mince 
vysoké hodnoty, jakou byl tolar, nikdo jen tak nezapomněl nebo hned tak někam nezapadla. U této konkrétní mince má 
zásluhu na jejím dochování skutečnost, že na ní bylo připájené ouško. Nedávno jsem si znovu početl v knize p. Klímy - 
Vzpomínky na numismatiku (Cheb 1998), ve které zkušený numismatický matador v jedné z posledních kapitol srovnává 
"numismatiku dříve a dnes". Zde mimo jiné píše: "Také stopy po ouškách na hraně mincí se tak odmítavě neposuzovaly, 
pokud ouška byla odstraněna odborně. ... Vzpomínám, že jsem jednou u Karla Chaury prohlížel vzácný český tolar s větším 
ouškem a Karel Chaura tehdy poznamenal, že bychom měli být vděčni tomu, kdo tento závěs na minci upevnil, protože jinak 

by se tento vzácný tolar nedochoval do našich časů." 
K tomu není asi co dodat, snad jen tolik, že u opravdu vzácných mincí není chybou nebo "sběratelskou slabostí" zařadit do 
sbírky i minci s dobře opravenou stopou po oušku nebo po sponě. Zásady jsou od toho, aby se porušovaly:-) Přestože taková 
mince už načas přestala být platidlem, aby se stala šperkem a metrologicky je de facto znehodnocená, protože už nemá 
vlivem zlatnických zásahů autentickou hmotnost, stále je výmluvným dokladem o podobě platidel ve své době. 
 
PS: Schválně - kdo najde na obrázku tu opravu? (neváhejte se podělit v komentáři!) Napovím, že ouško bylo zřejmě široký 
kruh přiletovaný né na hraně, ale v ploše mince (v opisovém pruhu). 

  



Slí beny  pr í spe vek o vzá cne  minci z 
Brná 

Když jsem tu před časem popisoval anabázi zimní cesty na aukci do Brna, ze které jsem si přivezl několik zajímavých mincí 
(např. tolar IGR), zmínil jsem se i o jedné opravdu vzácné minci, i když v horší zachovalosti a slíbil jsem se o ní rozepsat 
někdy příště. Onou opravdu vzácnou mincí je bílý groš Matyáše II. z r. 1618 z jáchymovské mincovny.  
 

 
Čechy, Matyáš II., Jáchymov - C. Lengenfelder, bílý groš 1618 

 
Bílé groše byly v Čechách zavedené v roce 1573 při přechodu z krejcarového/zlatníkového měnového systému (zavedeného 
implementací augsburského mincovního řádu roku 1561) zpět k ražbě tolaru. Bílý groš byl nominálem, který navazoval na 

tradici nejslavnější české mince - pražského groše, jehož ražba byla zastavena po neúspěšném povstání proti králi 
Ferdinandovi I. v roce 1547. Vydávali jej ve všech českých mincovnách Maxmilián II., Rudolf II. a Matyáš II., platil 7 bílých  
peněz (denárů) a hodnotou odpovídal třem krejcarům; později - za vlády stavovského direktoria - se z něj také tříkrejcar 
vyvinul. 
Po celou dobu vydávání měly bílé groše prakticky stejnou obrazovou náplň. Na lícní straně obraz českého lva ve skoku 
(někdy, zejména na budějovických ražbách bez letopočtu, spíše lezoucího), kolem něj opis se jménem a četnými tituly císaře. 
Na rubu byl ztvárněný habsburský dvouhlavý orel a kolem něj v opisu, zpravidla zakončeném letopočtem, pokračovala 
titulatura z opisu lícní strany. Mince to byla o hmotnosti cca 1,7g. a průměru cca 21mm. 
 

 
 

 
 



 
České bílé groše Maxmiliána II. (K. Hora a Č. Budějovice), Rudolfa II. (K. Hora, Jáchymov a Č. Budějovice) a Matyáše II. 

(Praha) 
 
Bílé groše patří mezi nejběžnější mince renesančního období. Ve sbírkách i v prodejních nebo aukčních nabídkách se s nimi 
setkáváme poměrně pravidelně. Ke vzácnějším patří např. budějovický bílý groš mincmistra Schönfelda se značkou CS (jen 
na bílých groších!) nebo pražské ražby z období vlády Rudolfa II. - bílé groše mincmistrů Gebharta a Lasanze. Vůbec asi 
nejvzácnější jsou groše ze sklonku vlády Matyáše II. z jáchymovské mincovny - bílé groše se značkou mincmistra Centuria 

Lengenfeldera. Vzácnost souvisí zejména s omezenou produkcí bílých grošů v uvedeném období v těchto mincovnách.  
Mincmistr Centurio Lengenfelder působil v jáchymovské mincovně od roku 1606 až do roku 1621. Mincovnu převzal po 
dvou méně spolehlivých a proto odvolaných předchůdcích - mincmistrech Kryštofu Taubenreuterovi (1600-1604, zn. lilie v 
oválu) a Hansi Gipfelovi (1604-1606, zn. hvězda vedle srpku měsíce nastojato). Mincmistrovskou instrukcí z prosince 1606 
mu byla určena značka hlava lva s vyplazeným jazykem v oválu. Touto značkou, byť né vždy v oválu, jak můžeme vidět na 
obrázcích, také signoval mince ražené v Jáchymově za jeho úřadování za Rudolfa II., Matyáše II., stavovského direktoria, 
Fridricha Falckého a Ferdinanda II. (známý jen 60krejcar 1621). 
 

 
Čechy, Matyáš II., Jáchymov - C. Lengenfelder, malý groš 1618, detail značky mincmistra 

 
Protože se jáchymovské drobné ražby (bílé groše a malé groše) Matyáše II. prakticky nevidí, jsem za uvedený bílý groš 1618 
rád i v horším stavu zachovalosti. Vše je také otázkou ceny... když jsem ten groš viděl u sběratele, od kterého jsem jej později 

získal, asi o rok dříve, byla jeho cenová představa, řekněme, velmi přemrštěná. Po nějaké době, když jej měl stále v nabídce a 
i přes postupné zlevňnování byl s prodejem stále neúspěšný, dohodli jsme se na rozumné ceně, za kterou jsem si jej odvezl. 
Je jisté, že se jedná o velmi vzácnou minci, ale vzhledem ke stavu zachovalosti a hůře čitelné mincmistrovské značce minci 
pozná jen sběratel/badatel, který české mince opravdu zná. 
Měl jsem před časem tento groš ve sbírce o mnoho hezčí. V té době jsem se ale specializoval na mince grošového období a 
jáchymovský bílý groš jsem tehdy vyměnil za mince, které pro mě byly zajímavější - za tři pražské groše: Václava II. s tzv. 
malým lvem a se dvěma rubními značkami za uchem, Jana Lucemburského s křížkem (malou lilií) na místě perly na 
prostřední lilii koruny a Václava IV., typ Hána XV. - všechny v pěkné zachovalosti. Vše je ve sbírání otázkou priorit, 
popřípadě cen. Především ale musí mince dělat sběrateli radost a mně ten bílý groš i přes horší stav zachovalosti radost dělá. 

 
 



 

  



Tr i toláry Frántis ká S te pá ná 

Existují tolary, které jsou velmi vzácné a zpravidla drahé. Každý takový kus, i když třeba ne zrovna přímo v exkluzívní 
zachovalosti, mívá ve sbírce vyhrazeno čestné místo, není-li doslova její chloubou. Oproti tomu existují tolary, které jsou 
poměrně běžné, jejich cena dosahuje sotva několik tisíc korun a k ozdobám sbírky patří jen tehdy, jsou-li v krásné 
zachovalosti. Zatímco u prvně zmíněných mincí lze jen těžko vyvořit ve sbírce ucelenou typovou řadu, u druhých lze učinit 
úspěšný pokus o kompletaci nejen typových, ale i ročníkových řad. Příkladem takových ražeb mohou být tolary konvenční 
měny platné na našem území od r. 1751. 
Nedávno se mi podařilo získat poslední (dosud v mojí sbírce chybějící) ze tří typů pražského tolaru Františka Štěpána 
Lotrinského - manžela císařovny Marie Terezie, která od r. 1746 nechala mincovat polovinu nákladu všech mincí pod jeho 

obrazem a titulem. V pražské mincovně tak byly v letech 1746 - 1762 ražené se jménem Františka Lotrinského tři typy tolaru, 
lišící se provedením portrétu a umístěním mincovní značky P - R kolem ocasu heraldického orla na rubu. 

 
První (nejstarší) typ jsem měl do té doby zastoupený ročníkem 1751 a třetí (nejmladší) typ ročníkem 1761. Vyobrazní obou 
typů na perokresbách v nejpoužívanějším katalogu českých vládních mincí tolarového období Ivo Halačky: Mince zemí 

Koruny české odpovídala skutečným mincím poměrně dobře. Při srovnání prostředního typu, který jsem získal s letopočtem 
1757, s vyobrazením v uvedené literatuře mě zaujalo odlišné umístění značky mincovny na perovce a na skutečné minci. 
Zatímco na kresbě jsou písmena P a R kolem kořene ocasu nad prvními perutěmi pod štítem erbu ověnčeného řádem zlatého 
rouna, na skutečné minci jsou písmena dále od kořene ocasu, napravo a nalevo (vedle) uvedených prvních perutí stejně jako 
na předchozím (nejstarším) typu. Porovnáním s obrázky dalších ražeb tohoto typu dostupnými v literatuře (např. Chaurova 
sbírka) nebo na Internetu, je zřejmé, že jde o chybu v kresbách. 
Ve starší literatuře je buď vyobrazen jediný tolar Františka Lotrinského (Čermák-Skrbek, Miler-Aicholz, Herinek, Nový), 
nebo tři typy, ale s navzájem identickým umístěním značky, jako je na většině tolarů - tedy vedle prvních perutí ocasu - 
schází tedy umístění značky nad pařáty známé z posledních tří ročníků tolaru (Janovský). Dva typy tolaru uvádí také 

Elpeltauer s poznámkou v textu u ročníků 1761 a 1762 "Mmz. (auch) über den Fängen.". 
 
Na základě studia fyzického materiálu se nabízí závěr, že existují tři typy tolaru Františka Lotrinského z pražské mincovny:  
 



 
1. typ má drobnější kresbu portrétu - hlavy panovníka, na rubu písmena značky mincovny po stranách perutí ocasu císařského 
orla, do r. 1750 bez ondřejského křížku za letopočtem. Ražby pochází z let 1746 - 1751. 
 

 
2. typ má větší hlavu, výrazněji zasahující do opisu nad ní a značku mincovny stejně jako u předchozího typu. Typ je znám z 
let 1751 - 1761. 
 

 
3. typ má portrét stejný, jako u 2. typu, ale písmena značky mincovny P - R jsou na rubu umístěna nad pařáty, kolem spodku 
erbu, pod křídly císařského orla. Tento typ byl ražený v letech 1760, 61 a 62. 
 
V rámci jednotlivých typů se vyskytují drobné varianty, zejména v provedení šatu císaře. M. Nový zmiňuje ve svém soupisu, 
že tolary před r. 1755 jsou vzácné. 

  



Zájí mávy  tolár IGŘ od F. Ř. Čháury 

V pátek mě překvapila a dost rozzlobila naše paní účetní kvůli daňovým předpisům. V sobotu jsem proto nemohl dospat a tak 
jsem se i přes nepřízeň počasí vydal na cestu do Brna, na aukci ČNS, abych přišel na jiné myšlenky. Brno je daleko, v noci 
pršelo a asi hodinu předtím, než jsem ve čtyři hodiny ráno vyjížděl, začal padat sníh. Chvílemi jsem měl na té dálnici i strach, 
zvlášť když jsem předjel cestou několik vozidel údržby - sypačů. Míjel jsem i jednu docela vážně vypadající nehodu na 
pražském obchvatu, ale do Brna jsem dorazil v pořádku, dokonce skoro půl hodiny před zpřístupněním sálu pro účastníky 
dražby. 
V aukci jsem měl tři želízka v ohni (rozuměj vybrané mince, které jsem chtěl dražit) a zároveň jsem byl domluvený s 
několika kolegy - sběrateli, že se tam potkáme a cosi pořešíme. Při prohlídce materiálu jsem u první mince docela zajásal. 

Když jsem totiž prohlížel hranu, zda nenese stopu po oušku nebo jiném druhu zavěšení, upoutal moji pozornost drobný 
jakoby úhoz na hraně. Poté, co jsem se na místo zaměřil s lupou, vyklubala se z "úhozu" miniaturní značka v podobě písmene 
Ch, která v popisu v aukčním katalogu nebyla uvedená. V tom okamžiku jsem si řekl, že musím inkriminovanou položku 
získat za každou cenu. 



 
Čechy, Karel II. (VI.) (1711-1740), tolar 1713 Praha J.J.Ritter 
 
Minci jsem nakonec skutečně vydražil. Jedná se o tolar Karla II. (1711-1740), ražený za pražského mincmistra (vlastně 

zástupce mincmistra - původně rytce razidel) Jana Jiřího Rittera roku 1713. Tolar je poměrně pěkně zachovalý, má sice 
drobné vady střížku, ale to mi, pokud se jedná o původní výrobní vady, ani nevadí (spíš naopak). Už delší dobu jsem tento 
tolar chtěl, neb jde o jedinou českou minci, kde je mincmistrovská značka umně zakomponovaná, takřka ukrytá, do 
mincovního obrazu. Iniciály mincmistrova jména jsou umístěné do posledního záhybu pláště císaře na líci. (Existuje ještě 
jeden tolar Karla II., kde jsou drobounké iniciály IIL - značka rytce razidel Jana Josefa Lotha, ale ty jsou pod poprsím císaře, 
na první pohled viditelné.) 



 
detail značky mincmistra J. J. Rittera 
 
Výše zmíněná miniaturní, dodatečně do hrany tolaru vypuncovaná značka Ch je značkou, kterou na vzácnější mince 

procházející jeho obchodem umisťoval pražský starožitník František Rudolf Chaura - zakladatel obchodu i legendární 
dvougenerační sbírky především českých mincí (dnes uložené v Národním muzeu) a otec známějšího numismatika a 
jednatele Numismatické společnosti československé Karla Chaury. Mezi sběrateli je pod pojmem "Chaurova značka" 
známější spíše tzv. dračí krev - drobounká kapička zelené barvy, zpravidla v mincovní ploše, kterou označoval mince Karel 
Chaura. (Podobná je ještě červená značka tzv. Fišerova.) 

 
značka obchodníka F. R. Chaury 
 
Takovéto značení mincí prošlých obchodem mělo svůj důvod. I na přelomu 19. a 20. století se mezi sběrateli našli spekulanti 
a podvodníci, kteří neváhali zakoupenou minci vyměnit za horší nebo falešnou a po čase se ji snažit do obchodu se ziskem 
vrátit. Podle značky však obchodník snadno poznal, zda je to tatáž mince, kterou před časem prodal a jestli se na něm šméčko 
nesnaží vydělat. Dnes tyto obchodnické značky v řadě případů umožňují také podpořit pravost některých exemplářů 
vzácných mincí. 



 
pražský obchod F. R. Chaury (přelom 19./20. století) 
 
Z Brna jsem tak odjížděl spokojený a se spravenou náladou, odvážeje si nakonec nejen uvedený zajímavý tolar s ještě 

zajímavější vypuncovanou Chaurovou značkou, ale i další dvě mince Marie Terezie z aukce, tři mince zakoupené "na stole" 
(z toho jedna opravdu vzácná, i když v horším stavu - o té zase někdy příště...) a ještě pytlík tříkrejcarů na prostudování a 
výběr kusů, o které budu mít zájem do sbírky. Vůbec jsem nakonec nelitoval, že jsem brzy ráno vyrazil na zasněženou dálnici 
a najel přes 600 kilometrů;-) 

  



Ják jsem nárázil ná fálzum 

Před časem jsem na aukčním servru Aukro.cz koupil tolar Leopolda I. z r. 1702. Mince měla několik větších vad střížku a 
proto nebyla drahá. Jinak byl ovšem tolar pěkně vyražený a téměř neprošlý oběhem. 
Nějakou dobu jsem ho měl ve sbírce i přes určité pochybnosti o jeho pravosti, ale vše jsem si dokázal nějak 
omluvit/zdůvodnit. Můj zájem o pravost mince se oživil v okamžiku, kdy byl nedávno (prosinec 2017) na Aukru nabízen 
půltolar Leopolda, téhož ročníku a mincmistra. Na servru sberatel.com se začalo diskutovat o jeho pravosti a tehdy jsem začal 
o těchto falzech zjišťovat podrobnosti. 
Tolar vypadá velmi dobře, co se týče obrazu, je od pravé ražby prakticky k nerozeznání. Praskliny jsem se snažil po jeho 
získání vysvětlit jako výrobní vady (přeložky), nebo že se někdo snažil narovnat válcováním prohnutou minci a ta přitom 

praskla. Velmi tenkou a jaksi "opracovanou" hranu jsem si zdůvodňoval možným zasazením mince ve šperku. Při 
obnoveném zájmu o pravost jsem si ale všiml, že má mince čočkovitý tvar střížku. Mince je na prostředku násobně tlustší 
(2,5mm), než na okraji (1,4mm). Tím je dosaženo správné hmotnosti (28,82g.) i při extrémě tenké hraně a správném průměru 
(46,8mm). U válcované originální mince to však není možné, aby z válců vyšla čočkovitá mince. To je rozhodující důvod pro 
označení tolaru za falzum! 
Mimo to jsem obraz tolaru porovnal s vyobrazeními půltolarů diskutovaných na sberatel.com. Přestože půltolar má o cca 1/5 
menší průměr, jedná se u popisovaných falz o zcela stejná razidla - identifikovatelná zejména podle shodně posazených 
(natočených) písmen E R A slova IMPERA v lícním opisu a dalších detailů; naprosto stejná jsou i místa "opotřebení" - lehce 
otřelá řádová kolana kolem prsního štítku nebo schodné perutě na křídle a ocasu orla. To je u tří různých exemplářů, z nichž 

dva mají menší průměr, statisticky nereálné. 
Kolegou jsem byl také v souvislosti s diskusí nad uvedeným půltolarem 1702 z Aukra upozorněn, že se ve stejné době a ze 
stejného zdroje objevily také celé tolary a že byla falza distribuována z oblasti jižních Čech, odkud pocházel i můj exemplář. 
Popsané falešné tolary a půltolary jsou tedy patrně vyrobeny technologií otisku nebo jiného převedení obrazu z originální 
mince - tolaru - na razidlo -> pro tolar v měřítku 1:1, pro 1/2 tolar redukovaný na cca 82% původní velikosti. Razidla 
(alespoň pro tolar; u 1/2tolarů nemohu posoudit, neb jsem falza osobně neviděl) jsou vyrobena z nepříliš pevného materiálu, 
který při ražbě v místech rostoucího tlaku směrem k ose ražby odpružuje a tím dává vzniknout čočkovitému tvaru střížku 
výsledného produktu. 

Jedná se o velmi nebezpečná ražená falza, správného průměru i hmotnosti. Podle obrazu jsou od originálů prakticky 
nerozeznatelná (odchylky 1/2tolaru jsou popsané v aukčním katalogu fy Nummus Praha). Složení kovu jsem nezkoušel, ale 
materiál vypadá na stříbro. Mince dokonce krásně zvoní jako skutečné ražené originály. 
Falešný tolar jsem i s časovým odstupem úspěšně reklamoval, nicméně se chci o svoji neblahou zkušenost podělit a před 
nebezpečnými falzy vyrobenými k oklamání sběratelů takto varovat. 
 

http://www.sberatel.com/diskuse/sberatel/leopold-i-9-6-1640-5-5-1705-_post_-475924#post475924
http://www.sberatel.com/diskuse/sberatel/leopold-i-9-6-1640-5-5-1705-_post_-475924#post475924
http://www.sberatel.com/diskuse/sberatel/leopold-i-9-6-1640-5-5-1705-_post_-475936#post475936


 
Popisované falzum - tolar Leopolda I. 1702, Praha - Egerer, avers 
 



 
Popisované falzum - tolar Leopolda I. 1702, Praha - Egerer, revers 
 



 
Popisované falzum - tolar Leopolda I. 1702, Praha - Egerer, hrana 

 



 
Falzum půltolaru Leopolda I. 1702, Praha - Egerer, z diskuse na sberatel.com 

  



Nád domne ly m já chymovsky m 
tr í krejcárem J. V. Seelingá z roku 1668 

Baví mě dohledávat si k mincím, které se mi podaří získat do sbírky, všechny dostupné informace. Občas se stane, že 
synergie zjištěných informací společně s postřehy získanými z mince samotné vykrystalizuje v závěry, které by si badatel 
neměl nechávat jen pro sebe. Takový je i následující případ tříkrejcaru z roku 1668. 
 

 
tříkrejcar 1668 Jáchymov - Seeling nebo Praha - Margalík 
 
Tento tříkrejcar je stávající českou literaturou většinou (Janovský: České vládní mince - kartotéka novověku, Praha 1948, 
Halačka: Mince zemí Koruny české, Kroměříž 1987) přisuzován do jáchymovské mincovny, jako jedna z vůbec posledních 
ražeb před uzavřením mincovny, předposlednímu mincmistrovi v Jáchymově, nadlesnímu Pavlu Václavu Seelingovi. S tímto 
určením se z české numismatické literatury neztotožňuje Z. Nechanický ve svém přehledu mincí Leopolda I. (Hradec 
Králové 1991) a také zahraniční literatura (Miler-Aicholz: Österreische Münzpragungen, Vídeň 1948 / USA 1981, Herinek: 
Österreische Münzpragungen, Vídeň 1972) přiděluje tříkrejcar s mincmistrovskou značkou váhy (někdy též označované jako 

přesýpací hodiny) do pražské mincovny jako ražbu mincmistra Kryštofa Margalíka. Které určení je tedy správné? 
 

 
kartotéční lístek z Janovského kartotéky novověku 
 



 
Halačka: Mince zemí Koruny české 
 
Při hledání informací o výrobě mincí v Jáchymově v posledním období činnosti tamní mincovny jsem narazil na dva poslední 
inventáře mincovny publikované v Num. sborníku IV. (1957). Podle těchto inventářů přebírali po sobě poslední mincmistři v 
Jáchymově vybavení mincovny. V inventáři jsou uvedena také razidla. Důležité na tomto místě je, že se v popisu rozlišuje 
mezi spodky (Stöck) a svršky (Ober). Toto rozlišení je prakticky možné jen u razidel pro ruční ražbu (spodek při ražbě 
zapuštěný v dřevěném špalku a svršek držený v ruce). Z uvedeného tedy prakticky s jistotou vyplývá, že se v Jáchymově do 

uzavření mincovny v r. 1671 mincovalo ručně. Má to svoji logiku - mincovna v důsledku útrap třicetileté války a nedostatku 
důlního i pagamentního kovu mincovala v několika posledních dekádách svojí existence jen velmi sporadicky a tedy nelze 
předpokládat nákladné vybavení mincovny tehdejší novinkou - válcovacími ražebními stroji. 
 



 
kapsový válcovací razící stroj (17. století) 
 
Válcovací ražební stroje byly sice experimentálně, a nutno říci, že vždy k velké nevoli mincovních dělníků, zaváděny v Praze 

již za Rudolfa II. (mm. Lasanz) a za Ferdinanda II. (mm. Hübmer), ale definitivně se v pražské mincovně ujaly ražební válce 
až za Leopolda I. Jsou to teprve pražské tří-, šesti- a patnáctikrejcary z let 1664 a 1665 se značkou kotvy mincmistra Kryštofa 
Margalíka, které stojí na počátku řady válcovaných mincí. Podobně v Kutné Hoře známe válcované mince za mincmistra 
Kryštofa Kraheho, souvisle někdy od poloviny devadesátých let 17. století. Budějovická mincovna již tou dobou 
nemincovala (uzavřena cca po 1600) a jáchymovská byla, jak jsme zjistili z dochovaných inventářů, zařízena jen na ruční 
ražbu. 
 

 
tříkrejcar 1664 Praha - Margalík 
 

Náš tříkrejcar 1668 je prohnutý z ražby na válcovacím ražebním stroji! 
Tato okolnost v návaznosti na výše uvedené postačí k prakticky nezpochybnitelnému přiřazení mince se značkou vah (nebo v 
uvedených konsekvencích tedy spíše kotvy) do pražské mincovny. Jednat by se tak mělo o ražbu mincmistra Kryštofa 
Margalíka (byť s poněkud odlišnou podobou značky, než bývá zvykem). 
Nicméně zde stojíme opět před určitou historickou nesrovnalostí. Literatura uvádí dobu působnosti Margalíka v úřadu 
mincmistra v Praze v letech 1655 - 1668. Existuje však tříkrejcar s totožnou mincmistrovskou značkou z roku 1670! Je tedy 
přidělení do Prahy tak jisté? Domnívám se, že ano. Je známo i z jiných případů, že se v mincovně použila k ražbě, ať už 
záměrně nebo omylem, starší razidla (např. pražský malý groš Rudolfa II. z r. 1583 se značkou mincmistra Jana Hardera, 
přestože už tři roky zastával úřad mincmistra Tobiáš Gebhard). 

Uvedené zjištění mně přineslo tak trochu zklamání. Myslel jsem si, že mám do sbírky reprezentanta jáchymovské mincovny 
za vlády císaře Leopolda. Tento tříkrejcar 1668 je sice vzácností výskytu s ražbami posledního razícího mincmistra v 
Jáchymově - J. J. Küttnera srovnatelný, ale bohužel se nejedná o produkt jáchymovské mincovny:-( Nezbývá tak, než dál 
toužebně vyhlížet některou ze vzácných ražeb Küttnerových. 
 
Krásný exemplář Küttnerova tříkrejcaru z diskusního fóra sberatel.com 

  

http://www.sberatel.com/diskuse/sberatel/leopold-i-9-6-1640-5-5-1705-_post_-353464#post353464


První  tolár dvácetizlátove  me ny 

Tk mi přišel limit z Brna. Musel jsem reklamovat tolar Fr. Lotrinského, bó byl po uchu:-( 

 
 
Z čeho mám ale radost, je pražský tolar Marie Terezie z roku 1751. Dražil jsem ho, protože se jedná o 1. ročník tolaru 
dvacetizlatové měny. Tu zavedla Marie Terezie v listopadu 1750 a její základ (ražbu 10 tolarů = 20 zlatých z kolínské 

hřivny) přijalo o 3 roky později za svůj také Bavorsko a některé další německé země a od ledna 1754 byla vyhlášena jako tzv. 
konvenční měna (C.M. / k.m.). 
Když jsem teď vysvětloval kamarádovi, že byly mince dvacetizlatové/konvenční měny značené od r. 1751 na konci rubního 
opisu svatoondřejským křížkem, přivedl mě jeho dotaz "Jak tam ten křížek vměstnali?" na důvod přerývání kolem letopočtu 
mého nového tolaru, kterého jsem si všimnul už při vybalování, ale neměl jsem k němu odpovídající vysvětlení. 
Rubní razidlo je totiž přeryto z r. 1750 a kvůli posunutí opisu pro umístění značky konvenční měny je pod číslicí 1 patrné 
písmeno O opisové zkratky MORAVIAE původního opisu, pod sedmičkou je vidět slabá jednička, pod pětkou sedmička a po 
levém okraji ondřejského křížku je nepatrně vidět nula původního letopočtu:-) 

Navíc šat Marie Terezie na líci je téměř bez ozdob, s výraznější ozdobou jen v "živůtku", což ovšem není setřelostí, ale jde o 
běžné zobrazení šatu císařovny na tolarech do r. 1749.;-) Je tedy zřejmé, že i lícní razidlo bylo v tomto případě použito starší, 
neboť v roce 1750 už byl šat císařovny na tolarech běžně zdoben bohatou výšivkou (srovnej např. Chaurova sbírka). 
Mám rád tyhle překvapení = drobné radosti, které sběrateli může přinést zakoupená mince až při podrobném prohlížení v 
klidu domova nebo které mohou vyplynout z diskuse s kolegy sběrateli nad novým přírůstkem. 

 

  



Krejcár v c eske  historii 

Krejcar je mince ražená od sklonku 13. století v mincovně Merano v jižním Tyrolsku. Název dostala podle vyobrazení kříže 
(německy Kreuz). Do české měnové soustavy se dostal krejcar zavedením augsburského mimcovního řádu v roce 1561, čímž 
vyvrcholily snahy Ferdinanda I. o unifikaci říšských měnových systémů. Přestože soupisy českých vládních mincí od Voigta 
po MKČ znají krejcar Ferdinanda I. bez značky mincmistra, přidělovaný do pražské mincovny, jedná se patrně ve všech 
případech o převzaté vyobrazení z původního mincovního řádu a ve skutečnosti po zbytek Ferdinandovy vlády jednokrejcary 
v českých mincovnách ražené nebyly. 
Za vlády Ferdinandova nástupce, císaře Maxmiliána II., byly krejcary ražené ve všech mincovnách s překvapivou výjimkou 
Kutné Hory. V srpnu 1573 došlo z podnětu českých stavů k návratu k původnímu tolarovému měnovému systému a ražba 

krejcarových nominálů na čas ustala. 
Ke znovuzavedení krejcaru se dospělo paradoxně za vlády stavovského direktoria, kdy se Stavům k vyplácení žoldnérských 
vojsk v České válce lépe hodily v Německu dobře zažité krejcary a jejich násobky. Za Českých stavů známe vzácné 
jednokrejcarové mince pouze z mincovny kutnohorské z roku 1619 se značkou mincmistra Hölzla (*). 
Krejcary bělohorského vítěze Ferdinanda II. jsou nejběžnější z roku 1624 z kutnohorské mincovny. Od roku 1627 nesou 
krejcary na líci portrét císaře a na rubu dvouhlavého orla s vyznačením hodnoty. Za Ferdinanda III. nedošlo v mincovnictví k 
významným změnám. 
Intenzivně se razily krejcary za Leopolda I. ve všech českých mincovnách, byť některé z nich patří k vzácnějším (zejména 
jáchymovský Küttnerův nebo pražský Margalíkův z počátku Leopoldovy vlády). Zvláštností mincovnictví císaře Leopolda je 

vydávání tzv. zemských krejcarů v roce 1695. Tyto zemské mince měly snížený obsah stříbra a poznaly se podle opisu na 
rubu "BÖHMISCHE LANDMÜNZ". Za Leopoldova nástupce Josefa I. byl v Praze ražený krejcar jen v roce 1706 a to ze 
dvou razidel dodaných řezačem J. Ritterem. Krejcarová produkce kutnohorské mimcovny byla za Josefa I. ve srovnání s 
Prahou bohatší. 
Karel VI. již razí krejcarové mince v omezenější produkci v Praze a v mincovně v Kutné Hoře do jejího uzavření v roce 
1727. Poslední stříbrné krejcary byly ražené za Marie Terezie a jejího manžela Františka Lotrinského (jen 1755!) do roku 
1760. 
Od roku 1757/8 se datují první pokusy se zavedením kreditních mincí a od roku 1760 nadále plně nahradily dosavadní 

drobné stříbrné mince větší mince měděné. Měděné krejcary pak v pražské mincovně vydávali Marie Terezie, Josef II., 
František II. a František Josef I.. Krejcar Františka Josefa I. s letopočtem 1851 a mincovní značkou C byl v pražské mincovně 
ražený pouze na zkoušku v počtu 100 kusů a patří dnes k nejvzácnějším českým krejcarovým mincím. 



 

  



Nejstárs í  c eská  mince 

Pomineme-li epizodu keltského mincování ve 3. - 1. století před Kristem (kdy ještě nelze mluvit o Česku a Češích), začaly se 
na našem území mince razit ve druhé polovině 10. století. Ekonomická i kulturně-politická situace tehdy dospěla do stadia, 
kdy byla ražba vlastní mince potřebná i výhodná a často se mluví i o prestižních důvodech. 
Do té doby obíhaly v Čechách mince cizí - zejména německé (bavorské, francké...) nebo arabské. Vlastní domácí tzv. 
všeobecný ekvivalent (měřítko cen) představovaly jemné plátěné šátečky.  
O oběhu ražených mincí v polovině 10. století na našem území víme především z důvěryhodných zápisků arabského 
obchodníka Ibrahíma Íbn Jákuba, který procestoval velkou část Evropy a zanechal o svých obchodních cestách podrobné 
zprávy. O Praze v nich píše jako o městě z kamene a vápna, o mincích, které obíhají na pražském tržišti jako o kinšárech a 

zmiňuje se dokonce o domácím oběživu - plátěných šátcích a jejich kurzu ke kinšáru 10:1. 
Zda v roce 965, ze kdy pochází uvedená zpráva, již obíhaly na pražském tržišti vlastní - domácí mince, nebo se ještě platilo 
cizími, ze zprávy nevyplývá. Hospodářská situace však byla pro ražbu vlastní mince příhodná. 
K ražbě prvních českých mincí tak došlo někdy v letech 955 - 970, za vlády knížete Boleslava I. Nejstarší české mince jsou 
denáry. Název byl převzat z mincí kdysi římské republiky (denár = po deseti), jehož ražbu obnovil francký král Pipin a 
upevnil jeho syn Karel Veliký, zejména mincovní reformou z r. 800. 
Bezprostředním vzorem pro ražbu prvních českých mincí byly denáry sousedního bavorska - podle kterých je nejstarší typ 
českých denárů nazýván jako starší bavorsko-svábský nebo starší řezenský typ (podle vzorů ražených v Regensburgu/Řezně). 
Šlo o stříbrné mince o průměru kolem 20mm a váze něco přes 1gram, ražené v počtu 240 kusů z karolinské libry o váze cca 

400g. Obraz na nich byl inspirován náboženskými motivy: na líci kříž a na rubu stylizovaný kostel - tzv. kaplice (lomenice). 
 

 

 
Nejstarší - devítibodový - typ českého denáru Boleslava I. (perovka a originál) 
 
Za zřejmě opravdu nejstarší je pak považován tzv. devítibodový typ = typ s vyobrazením kříže se třemi tečkami (kuličkami) 
ve třech jeho úhlech a se čtvrtým úhlem prázdným. Kolem kříže je opis nesoucí jméno vydavatele mince - knížete Boleslava: 
BOLEZLAV DVX. Na rubní straně je kolem kaplice v opisu uvedeno jméno mincovny: PRAGA CIVITAS (město Praha). 
Nápisy pod lomenicí (kaplicí) se na známých variantách tohoto typu různě střídají (PER, RE, LOP, CHO, atp.). Význam 

těchto nápisů většinou není znám, je však pravděpodobné, že nejstrší z nich bude právě nápis PER, který má přímý vzor na 
řezenských denárech vévody Jindřicha II. 
Starší bádání se pokoušelo připsat první českou minci už Václavu Svatému (+935), avšak mince považovaná tehdy za jeho 
ražbu je patrně až z přelomu 10. a 11. století a navíc patrně polského původu. Naopak novější, zejména polští, badatelé se 



snaží doložit počátky české mince až za Boleslava II. - zřejmě proto, aby náskok Čechů v ražbě vlastní mince nebyl před 
jejich Měškem I. nebo spíš dokonce až Boleslavem Chrabrým tak velký:-) 
 

Ranně stredověký denár byl mincí vysoké ceny, se kterou se běžný člověk prakticky nesetkal. Podle udání Ibn Jákuba 
vystačil jeden denár člověku na obživu na celý měsíc. K platbám tak tyto mince používala především nobilita a ve velkém se 
pravděpodobně užívaly při obchodování s otroky z pohanských oblastí do arabských zemí. 

  



Soupis dráhy ch kovu  (mincí ) Sbe rátel 
1934 

Se zaujetím jsem před pár dny pročítal časopisy Sběratel ze třicátých let 20. století. Je tam plno zajímavých článků, některé z 
nich skutečně nadčasové - viz např. Ječný v souvislosti s mezinárodní výstavou mincí o pohledu laické veřejnousti na 
sběratele jako "černé reakcionáře". 

 
Jednoho článku z roč. 1934 jsem se ale doslova lekl. Je o tehdy novém zákoně, podle kterého museli všichni sběratelé 
nahlásit ČNB mince z drahých kovů a banka mohla rozhodnout, že ty které kusy budou vyjmuté z povinnosti odevzdat v 
případě potřeby drahý kov státu. Děsivá představa! Vzhledem k podloženosti současné koruny zlatem je podobný scénář 
nikoliv nereálný v případě nějakého konfliktu nebo krize i dnes. Opravdu nerad bych se dočkal chvíle, kdy budu muset 
sepisovat svoji sbírku na váhu drahého kovu... 

 
 
Stále jsou na tom ale sběratelé miní o málo lépe, než investoři do zlatých nebo stříbrných cihel (slitků). Jejich nákupy jsou 
totiž evidované a v případě potřeby je může stát zrekvírovat rovnou. 



  



Jsou vády ná mincí ch jenom pro zlost? 

Téma zachovalosti mincí a vad na nich je navýsost subjektivní záležitost, stejně jako přístup jednotlivých sběratelů k němu. 
Jedni do své sbírky řadí jen prvotřídně zachovalé exempláře, druzí se spokojí i s kusy v horší kvalitě nebo kusy s nějakou 
výrobní, popřípadě i druhotnou vadou. Vše je samozřejmě také otázkou kupní síly sběratele. Né každý si může dovolit 
investovat velké sumy peněz, které zpravidla vzácnější mince bez vad a v prvotřídní zachovalosti na sběratelském trhu stojí. 
Krásná stará mince v zachovalosti 0/0 je jistě ozdobou každé sbírky. Na mě ale tyhle kousky s ražebním leskem vždy 
působily a působí poněkud sterilně. Možná je to mým trochu romantickým vnímáním historie, možná tím, že ve stavu 0/0 
zkrátka nemohou být ve sbírce, která má mít (podle mých představ) určitou dokumentační hodnotu a vypovídací schopnost o 
vývoji a podobě platidel na našem území, všechny mince. Mince v ražebním stavu neprošla peněžním oběhem, nedotýkaly se 

jí generace lidí, nebyla svědkem historických událostí. Všechny romantické představy o jejích osudech berou při prohlížení 
takové mince za své. Na druhou stranu mince ve stavu zachovalosti, který by již pouze probouzel fantazii o tom, co všechno 
musela asi zažít, že obraz na ní je téměř nečitelný, by si asi do sbírky zařadil málokdo (pokud by samozřejmě nešlo o nějaký 
unikát). 
Podobně je to s vadami na mincích - ať už výrobními nebo druhotnými (např. stopa po oušku). Osobně mi nevadí drobnější 
výrobní vady jako různé nehomogenity kovu, vypadlé kousky materiálu na válcovaných mincích, stopy ražby z prasklých 
nebo vylomených razidel, krajové střížky nebo třeba přeložky. Tyto vady považuji za doklady nedokonalosti dobového 
výrobního procesu, které mohou být v budoucnu zajímavým studijním materiálem. Přiznávám ale současně, že pokaždé, 
když některou minci s vadou prohlížím, upoutá dřív nebo později vada moji pozornost, ať chci nebo ne. 

Do sbírky ale ze zásady neřadím mince s nejrůznějšími stopami po oušku, sponě a pod. Takových mincí je na současném 
numismatickém trhu, zejména mezi hrubšími nominály, poměrně hodně a nejrůznější překupníci neváhají na jedné aukci 
nakupovat mince s očky, které nechají opravit a na druhé aukci je pak nabízet jako mince bez vady. Při dnešních možnostech 
se řada z nich dá poměrně snadno vystopovat, stačí jen znát aukční nabídku z poslední doby, třeba i ze zahraničí a srovnat ji  s 
aktuální nabídkou u mincí, které se ocitnou v hledáčku sběratele pro doplnění vlastní sbírky. Vše je otázkou precizní 
přípravy:-) 
Musí ale být vady na minci nutně jen pro zlost? Ty druhotné alespoň pro mně ano. Je mi osobně líto mincí, které byly 
upravené na šperk přiletováním očka nebo spony, nebo ještě hůř provrtáním dírky. Taková mince pro mě ztratila charakter 

platidla a ať už jí ouško nebo spona zůstane nebo ne, patří spíše do sbírky šperků než mincí. Pochopitelně je nutno s větší 
mírou tolerance v tomto ohledu přistupovat k extrémně vzácným mincím, takže např. u pražského groše Ladislava Pohrobka 
bych asi nad jeho zařazením do sbírky s očkem neváhal, nicméně pokaždé, když bych ho vzal do ruky, bych v duchu 
proklínal toho, kdo mu tak ublížil. 
Pro zlost jsou také opravy mincí vedené snahou levně zakoupenou minci s druhotnou vadou dráže prodat. Když takovou, 
často i nepatrnou, stopu na mimci objevíte, nejde jen o zkaženou radost, ale pokud k objevu nedojde ještě před zakoupením 
mince, může jít i o citelnou finanční ztrátu, pokudže se nechcete snížit na úroveň podvodníka, od kterého jste minci zakoupili 
a nabídnout jí se zapřením vady dále k prodeji. Opravy jsou přitom často provedené tak dobře, že není šance je odhalit při 

letmém prohlížení před aukcí, ale přijde se na ně až při podrobné prohlídce v klidu domova. 
Když jsem ale nedávno narazil na článek na Novinkách.cz o okradeném sběrateli mincí z r. 2008 
(https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=134011&sId=&mId=) a četl jsem jeho stesky, že i kdyby se mince z jeho sbírky 
někde objevily v prodeji, nedokáže s jistotou říct, zda jsou to ty jeho, protože stejných mincí je velké množství, uvědomil 
jsem si, že vlastně ony výrobní vady, které bez větších rozpaků řadím do svojí sbírky, mohou být paradoxně výhodou. Mají 
totiž potenciál být jednoznačným identifikátorem mince, pokud by došlo shodou náhod k jejímu odcizení a následnému 
pokusu o prodej. Celá řada starých mincí (starověké, středověké i novověké) cca do roku 1800 mohou být často 
identifikovatelné podle nepravidelnosti střížku, lokálních nedoražení a pod. Výrobní vady jsou však v kombinaci s těmito 

charakteristikami naprosto nezpochybnitelnými identifikátory, neboť lze s úspěchem pochybovat, že by došlo ke zhotovení  
identických mincí se zcela shodným tvarem střížku a zcela na stejném místě lokalizovanou např. prasklinou nebo ředinou - 
zkrátka výrobní vadou. Každá taková mince je jen jedna a v případě její krádeže se stává prakticky neprodejnou - narozdíl od 
oněch "sterilních" mincí v prvotřídní zachovalosti, které jsou si podobné, čím mladší období ražby, tím podobnější a od sebe 
jednotlivé exempláře prakticky k nerozeznání. U takových je bezesporná identifikace v případě zcizení prakticky nemožná.  
Vady na mincích tedy nemusí být v některých případech jen pro zlost. Někdy mohou být dokladem nedokonalosti 
historických výrobních procesů a vhodným studijním materiálem. Jindy mohou být zdrojem nezpochybnitelné identifikace 
zcizených mincí při jejich opětovném prodeji. Toto zamyšlení mě utvrdilo ve správnosti vlastních zásad pro tvorbu sbírky, že 
zdaleka nemusejí být všechny mince v ražebních stavech a že i výrobní vady mají ve sbírce svůj význam a smysl. 

 

https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=134011&sId=&mId=)


 
Tolar Rudolfa II. z pražské mincovny (mm. L. Ercker, zn. lilie) z r. 1592 s nehomogenitou mincovního kovu v oblasti pod 
pravou rukou stojícího krále na líci 
 

 
Krejcar Leopolda I. z pražské mincovny (mm. K. Margalík, zn. kotva) z r. 1660 s nepravidelným okrajem střížku - tzv. 
krajový střížek 
 

 
1/2 tolar Františka II. z pražské mincovny (mm. F. Stöhr, zn. mincovny C) z r. 1809 s nepatrnou vadou pod uchem císaře na 

líci (vypadlý kov/vměstek při ražbě) 
 
Příklad opravdu dobře opravené mince: 
 
původní stav (klikni na odkaz) 
 
a po opravě pol. č. 831 zde 
 

(identifikovaténé podle vady v erbu, dvojrázu opisu na reverzu... týž kus nabízen a prodán cca půl roku předtím na aukčním 
servru Aukro.cz - vzhledem ke změně provozovatele a prostředí webu již nedohledatelné) 

  

http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2630237&AucID=2568&Lot=1359&Val=193441a50ca07c4f8bf53cc821d8c7b7
http://numismatika.cz/web/CNS-Praha/P072_Katalog/072kat0801.htm


Mohou by t 1/2gros e ze 14. století  
pu vodní ? 

Dnes jsem si tak se sklenkou 84 a při svém oblíbeném filmu Devátá brána listoval Voigtovým Beschreibung a při obdivování 
rytinek druhého dílu jsem si všiml zajímavosti, o kterou se chci tímto článkem s náhodným čtenářem podělit. 
U rytin v úvodu kapitoly III. Mince krále Václava II. a kapitoly V. Mince krále Jana z domu Lucemburků jsou zobrazené 
půlgroše, které vznikly okrojením celých pražských grošů těchto panovníků. Tyto půlgroše se čas od času objevují i na 
současném numismatickém trhu a zpravidla jsou sběrateli vnímány jako dodatečně okrojené původně celé, ale olámané groše 
pro zvýšení jejich prodejnosti. 
Když jsem před lety jeden takový půlgroš s titulem Karla IV. pořídil do vlastní sbírky, snažil jsem se vypátrat, zda je 
doložena jejich přítomnost i v nějakém autentickém grošovém nálezu. Avšak bez úspěchu. Přítomnost těchto mincí v 

původním grošovém nálezu by mimo vší pochybnost dokazovala, že byly tyto půlgroše součástí peněžního oběhu své doby a 
tedy že nevznikly až novodobě pro oklamání sběratelů. 
Neúspěšnost hledání v nálezech pro mně byla sklamáním, ale jistou naději mi ještě tehdy dal V. Pinta, který mi sdělil, že má 
nálezový výskyt tohoto druhu půlgroše podchycený a přislíbil mi kýžený doklad poskytnout. Leč roky ubíhaly slíbený doklad 
nepřišel a já jsem se přestal o půlgroše zajímat. Až teď náhodné listování antikvární numismatickou literaturou opět můj 
zájem oživilo. 
Přesto, že důvěryhodnost dobových vyobrazení v těchto numismatických prvotinách je leckdy diskutabilní (k tomu např. J. 
Militký, NL2013), v tomto případě nám rytiny půlgrošů vzniklých okrojením celých grošů ve Voigtově knize dokládají jejich 
existenci už v roce 1772, kdy byl druhý díl čtyřsvazkového Beschreibung vydaný. Ještě první polovina 20. století byla přitom 

dobou, kdy se cena i nejstarších denárových mincí přepočítávala na cenu stříbra. Jsou známé případy celých nálezů 
přemyslovských denárů nebo pražských grošů, které končily ve zlatnické výhni, aby z jejich kovu bylo vyrobeno stolní nebo 
toaletní náčiní (Teisinger přednáška ČB 1937). Vztah součastníků druhé poloviny 18. století, ze kterého pochází uváděné 
rytiny půlgrošů, k historickým mincím dokládá i osud největšího českého zlatého keltského pokladu z Podmokel z r. 1771, 
který byl až na vyjímku několika málo kusů roztaven a přemincován na tereziánské a fürstenberské dukáty s letopočtem 
1772. 
Z uvedeného je zřejmé, že by se ani prodejce mincí na počátku 20., natož v druhé polovině 18. století nezatěžoval s 
okrajováním olámaného groše pro zvýšení jeho prodejnosti. Groše, který měl cenu oněch 3-4 gramů stříbra, které obsahoval, 

3-4 gramů, na které přepočítával hodnotu grošů jestě Josef Smolík ve svých Pražských groších (Pha 1894). Pokud tedy byly 
prvnímu průkopníkovi vědecké české numismatiky známé půlgroše Václava II. a Jana Lucemburského, které zahrnul 
obrazem do druhého dílu svého Beschreibung, musely to být s největší pravděpodobností mince v původním stavu z 
mincovních nálezů. 
Je tedy téměř jisté, že půlgroše vzniklé okrojením celého pražského groše, nebo alespoň část z nich, byly součástí peněžního 
oběhu 14. století. Záslužné by bylo v tomto ohledu věnovat zvýšenou pozornost obsahu těchto půlgrošů v mincovních 
nálezech současnosti. Tyto nálezy dnes často končí v rukou obchodníků s mincemi, informace o autentické přítomnosti 
půlgroše/ů v takovém nálezu by však byla nedozírné vědecké hodnoty.  

 

 
M. A. Voigt: Beschreibung..., rytina ke kap. III. 
 



 
M. A. Voigt: Beschreibung, rytina ke kap. V. 
 

 
Půlgroše Jana a Karla - aversy 

 

 
Půlgroše Jana a Karla - reversy 
(1,80g., 20,7mm; 1,53g., 20,1mm) 

  



Vzá cná  rubní  znác ká ná gros i Jáná 
Lucemburske ho 

Na rubní straně pražských grošů prvních čtyř jejich vydavatelů - Václava II. (1278-1305), Jana Lucemburského (1310-1346), 
Karla IV. (1346-1378) a Václava IV. (1378-1419) se vyskytují kolem hlavy a ocasu lva zvláštní značky. Někdy jsou 
označované jako rubní, někdy jako tajné značky. Jejich význam nebyl dosud spolehlivě vysvětlen, přestože zcela bez 
významu jistě být nemohly. 
Nejucelenější pozornost jim doposud věnoval J. Hána v monografii Rubní značky pražských grošů (Domažlice 1998). Zde 
vyslovil hypotézu, že by rubní značky mohly mít spojitost s konzorcii italských a německých finančníků, kteří se angažovali 
při ražbě pražských grošů a měnových reformách té doby. Od vydání uvedené práce byly rubní značky zmíněné při popisu 
dvou významných nálezů z poslední doby: z Černožic (V. Němečková, J. Sejbal 2006) a z Hradce Králové (D. Vorlová 

2002). Autoři těchto prací však pouze konstatují jejich výskyt, aniž by se pokoušeli jakkoliv interpretovat jejich význam. 
J. Hána ve svých rubních značkách kromě uvedené hypotézy o důvodu přítomnosti značek na českých groších provedl 
rozčenění do tří typů: 
- liliové značky [celá lilie (1a), poloviční lilie (1b), ležatá poloviční lilie (1c) a obrácená poloviční lilie (1d)] 
- kruhové značky [čistý kroužek (2a), kroužek s čárkou podobný písmenu Q (2b), kroužek s tečkou podobný prstýnku (2c), 
kroužek s nožkou dolů podobný číslici 9 (2d), kroužek s nožkou nahoru - obrácená 9 (2e), malá plná tečka (2f)] 
- variantní značky [trojlístek se stopkou / křížek (3a), kroužek v dolní smyčce ocasu (3b), trojboký jehlan (3c) a větší kroužek 
za hřívou (3d)] 
Značky první skupiny se objevují za hlavou lva - nad uchem, mezi korunou a ocasem. Značky druhé skupiny a první značka 

třetí skupiny mají výskyt mezi konci rozdvojeného ocasu lva. Poslední značky třetí skupiny se nalézají v dolní smyčce ocasu 
a za hřívou lva. Liliové značky pak nacházíme na groších Václava II. a starších typech grošů Jana Lucemburského, prstýnky, 
devítky a trojlístky na mladších typech grošů Jana Lucemburského a nejstarších typech grošů Karla IV.. Značky v dolní 
smyčce ocasu jsou záležitostí grošů a královských dukátů Karla IV. a kroužek za hřívou lva přichází na jediném typu 
pražského groše Václava IV.. 
Dosud nebyl publikován výskyt značky 3a - trojlístku/křížku mezi konci ocasu na groši krále Jana Lucemburského. Hána 
dokonce uvádí na s. 28 uvedené práce, že značka trojlístek se na groších krále Jana nevyskytuje. Nedávno však prošel jednou 
českou aukcí bez větší pozornosti groš Jana Lucemburského právě s touto značkou. Jedná se o velmi vzácný doklad 

přítomnosti této značky na nejmladším typu groše krále Jana a tedy o kontinuitu důvodu pro označení ražeb z období konce 
vlády Jana Lucemburského a počátku vlády jeho nástupce - Karla IV. právě touto značkou. V uvedené souvislosti lze také 
odkázat na další práci J. Hány: O paralelnosti typových řad pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV. (Mince a 
bankovky 1/2009, s. 38), kde je naznačena možnost paralelní ražby několika mincovních typů, snad i v několika mincovnách 
(Kutná Hora, Přísečnice?) na přelomu vlády Jana I. a Karla IV.. Je teď na odbornících na grošovou dobu, aby se pokusili o 
případné další interpretace významu rubních značek na pražských groších... 



 



 



 

  



Dráz bá Polí vkovy sbí rky? 

K numismatice odedávna patří sběratelé a sbírky. Jsou mezi nimi zvučná jména i legendární kolekce. Celá řada takových, 
často celoživotně vytvářených sbírek se někdy ještě za života svého tvůrce, častěji ale s tu delším, tu kratším časovým 
odstupem po jeho smrti dostávají na numismatický trh (z poslední doby např.: Polák, Dietiker, Hanibal..., ze starších např: 
Donebauer, Horský, Berger...). Jen pár významnějších kolekcí bylo získáno pro veřejné muzejní sbírky (Chaura, Ječný, 
Květoň...). Aukční nebo popisné katalogy takových sbírek bývají cenným zdrojem srovnávacího materiálu pro studium i 
obchod, cenným citačním zdrojem i věčným pomníkem cílevědomé činnosti tvůrce sbírky. 
Ke zvučným jménům české numismatiky patří bezpochyby i jméno Ing. Eduarda Polívky - pražského sběratele, propagátora i 
organizátora numismatiky. Ing. Polívka (1916-2012) je autorem celé řady článků, zejména v časopisu Numismatické listy, ve 

své době byly ceněné jeho katalogy mincí Československa nebo Josefa II. a Leopolda II., bohatá byla jeho přednášková 
činnost a působil také ve Výboru České numismatické společnosti. Svoje přednášky i články zpravidla doplňoval četnými 
ukázkami mincí a medailí z vlastní sbírky. 
O sbírce Ing. Polívky kolovaly mezi sběrateli legendy. Ing. Polívka patřil k té generaci sběratelů, která zažila doby 
omezeného zájmu o sběratelství, kdy se i vzácnější mince nebo medaile sháněly mnohem snadněji než v současnosti. Zažil 
dnes legendární obchodníky jako byl Chaura, Fišer nebo Kubec a mohl vybírat z jejich nabídky, nad kterou dnes sběratel při 
prohlížení jejich nabídkových seznamů nejednou toužebně povzdechne. 
Ing. Polívka zemřel 15.10.2012 ve věku nedožitých 96 let. Jeho sbírka přešla do držení dědiců a sběratelé i badatelé od té  
doby dlouho napjatě očekávali, kdy se někde objeví aukční katalog zvěčňující legendární kolekci i zvučné jméno jejího 

tvůrce. Aukční ani jiný katalog sbírky Ing. Eduarda Polívky doposud vydán nebyl. 
Koncem října letošního roku však proběhla u aukční firmy Sincona ve svýcarském Zürichu dražba kolekce českých mincí, 
která vyvolala v českých sběratelských kruzích nebývalý zájem. Není se čemu divit, protože nabídka českých mincí na 
zahraniční aukci byla vskutku výjimečná - srovnatelná např. s dražbou sbírky A. H. Dietikera u stutgartské aukční fy Meister 
& Sonntag v září 2004. Nicméně letošní aukce u Sincony neuvádí žádnou informaci o tom, že by snad mělo jít o dražbu 
ucelené sbírky, ani informaci o jejím případném tvůrci. 
Navzdory absenci explicitních informací však lze doložit, že se v uvedené aukci přinejmenším dražily mince prokazatelně ze 
sbírky Ing. Polívky. O které kusy jde a odkud pramení ta bezpochybná jistota, že šlo o mince z Polívkovy sbírky? Jak už bylo 

řečeno, publikoval Ing. Polívka celou řadu článků především v odborném numismatickém časopisu Numismatické listy. Tam 
např. v článku Tajemství jediného českého stodukátu Ferdinanda III. z roku 1629 (roč. 56, č. 2, (2001) s. 36-49) publikuje 
unikátní tříapůltolar z vlastní sbírky. Jde o identickou minci, jaká byla dražena na uvedené aukci Sincony jako Lot 4207. 
Další nepochybnou paralelou jsou mince Marie Terezie z Polívkových článků Příběh jedné české měděné mince Marie 
Terezie z roku 1757 (NL roč. 60, č. 2, (2005) s. 41-43) a Zajímavosti českého mincovnictví z doby panování císařovny Marie 
Terezie (1740-1780) (NL roč. 54, č. 1, (1999) s. 9-17). V prvém článku autor popisuje vzácnou ražbu měděného haléře 1758 
z razidla s přerytým letopočtem z roku 1757. Podle fotografie byla tatáž mince dražena na Sinconě v lotu 4360, na 
vyobrazení z internetové verze aukčního katalogu (v tištěném katalogu nejsou hromadné loty drobných mincí vyobrazeny) 

má číslo 4360.34. Ve druhém článku jsou publikována vyobrazení výtěžkového tolaru Marie Terezie z r. 1758 nebo dvou tzv. 
grešliček z r. 1759. Totožné mince pak nacházíme na Sinconě jako Lot 4353 výtěžkový tolar a grešličky v lotu 4360 jako č. 
4360.26 a 4360.27. Možná bychom podobných paralel vyobrazení v Polívkových publikacích a ve 34. aukci Sincony našli 
více. Stejně tak bychom našli i mince publikované v Polívkových článcích, které na Sinconě prodávané nebyly (např. 
nouzové cínové ražby Marie Terezie z posledně citovaného článku). 
Zda byla celá aukční kolekce Polívkovou sbírkou, pochopitelně vědí jen dědicové a aukční firma, nicméně lze to s vysokou 
mírou pravděpodobnosti předpokládat. Anonymní dražbou legendami opředené celoživotní sbírky tak byl jejímu tvůrci 
upřený pomníček, ze kterého by měl jistě radost. Můžeme proto alespoň ústní tradicí předávat dalším generacím, že na 

podzimní Sinconě v Zürichu v roce 2016 byla nejspíš dražena Polívkova sbírka nebo alespoň její část. Podařilo se mi 
zprostředkovaně pár mincí z uvedené aukce získat a sám si u nich jistě uvedu, byť s otazníkem, poznámku "Polívkova 
sbírka":-) 
 
Obrázky: 



 

 
 

 



 
 

 

 
 



 

 



 

  



Duhovky 

Jako duhovky jsou označované nejstarší mince, které na území střední Evropy razil keltský kmen Bójů zhruba od přelomu 4. 
a 3. století před Kristem. Duhovky se jim novodobě říká proto, že se podle lidové tradice nacházely na místě, kde se po dešti 
země dotkla duha. 
Mince byly Kelty raženy původně podle řeckých předloh - statérů Alexandra Makedonského. Bójský mincovní systém byl 
bimetalický a sestával ze zlatého statéru o hmotnosti cca 7,5g. a jeho dílů - třetin (~2,7g.), osmin (~1g.) a čtyřiadvacetin 
(~0,35g.) a stříbrných obolů o hmotnosti cca 0,7 - 0,4g.. 
Také obrazově se alespoň zpočátku inspirovaly bójské ražby v makedonských mincích. Nejstarší statéry nesou obraz hlavy 
bohyně Athény s koryntskou přilbou na jedné straně a na druhé stojící postavu okřídlené bohyně Niké. Jen o málo mladší 

ražby mají podobný lícní obraz, ale na rubu je bohyně Athéna Alkis (Alkidemos) s kopím a štítem ve zbroji. Tyto motivy, 
zprvu dosti podobné řeckým předlohám byly postupně barbarizované = hrubly a vytrácely se detaily, až se z obrazu hlavy v 
přilbě stal prakticky hladký hrbol a na rubu se pak střídaly již ryze bójské motivy - nejčastěji srpek s dostřednými čarami, 
zpravidla označovaný jako mušlový motiv (odtud mušlové statéry), dvojice oválů s klikatkou, trojúhelník s paprsky nad 
řadou/řadami kuliček a pod. Nejčastějším motivem stříbrných obolů byl hladký hrbol, později hlava na jedné straně a kůn na 
straně druhé. 
Mince Keltové razili ve svých výrobně-obchodních centrech, později transformovaných v opevněná oppida. Asi 
nejznámějším v Čechách jsou Stradonice u Berouna, na Moravě asi Němčice nad Hanou. Bójské mince byly ražené unikátní 
technologií, kdy se přesně odvážené množství kovu nasypalo do důlků v hliněných destičkách, kde se kov natavil za pomoci 

dřevěného uhlí a dmuchavky a do nataveného kovu bylo otištěno razidlo. Z archeologických výzkumů jsou známá jak 
výjimečně dochovaná razidla, tak četnější zlomky destiček s důlky, ve kterých byla materiálovými analýzami prokázaná 
přítomnost mikroskopických kapek zlata. 
V roce 1771 byl v Podmoklech na křivoklátsku nalezen jeden z největších pokladů zlatých keltských mincí. Rozvodněný 
potok zde vyplavil bronzový kotel s asi 50kg bójských duhovek. Zprvu je nacházeli rolníci, kteří nepoznali, že jde o zlato a 
proto je dali dětem na hraní. Když viděl, s čím děti cvrnkají na návsi kuličky, náhodně procházející kupec, začali z lidí páčit 
další mince knížecí drábové a krátce na to byl objeven i celý zbytek pokladu. Celé množství zlata připadlo podle tehdejších 
zákonů vrchnosti a protože majitelem panství nebyl nikdo jiný, než tehdejší český zemský místodržící Karel Egon kníže 

Fürstenberg, byl téměř celý poklad roztaven a s mimořádným povolením Marie Terezie zmincován na knížecí dukáty Karla 
Fürstenberga s letopočtem 1772. Poklad byl ale před zničením prozkoumaný a popsaný zakladatelem vědecké české 
numismatiky M. A. Voigtem a několik mincí bylo zachováno v knížecí Fürstenberské sbírce. 
 



 
Starší typ mušlového bójského statéru 
 

 
Osmina statéru typu Athéna-Alkis 
 



 
Obol typ hlava / kůň 
 
Dukát K. E. Fürstenberga 1772 vyražený ze zlata z keltských duhovek z podmokelského nálezu 

  

http://www.esbirky.cz/predmet/4526859


Poslední  c esky  tolár 

Tolary se začaly v Čechách razit na přelomu let 1519/20 ve šlikovské mincovně v Jáchymově a podle krušnohorského 
Jáchymova dostaly i svůj název. V různých podobách, daných zejména výtvarným cítěním doby, ve které vznikaly, se razily 
v českých mincovnách přes 300 let. 
Poslední český tolar nese podobu císaře Ferdinanda V. (podle grafického návrhu vídeňského sochaře a medailéra J. D. 
Böhma), letopočet 1836 a byl vyražený v poslední české mincovně v Praze, což dokládá mincovní značka C na líci, pod 
portrétem panovníka. 
Český tolar Ferdinanda V. je znám pouze s tímto jediným uvedeným letopočtem 1836. S rokem 1835 (rok nástupu 
Ferdinanda V. na trůn) je známo pouze razidlo ve vídeňské sbírce razidel, ale nikoliv vyražené mince. V roce 1835 se v Praze 

razily v omezeném množství pouze 20krejcary. Také tolarů 1836 bylo zřejmě vyraženo poskrovnu, neboť se dnes vyskytují 
jen velmi vzácně. Známý český sběratel Ed. Polívka dokonce spekuloval o tom, že se tyto tolary razily k příležitosti pražské 
korunovace Ferdinanda V. v první polovině září 1836 a rozdávaly se jejím účastníkům; s tím je ale v rozporu poměrně 
značné množství korunovačních medailí, které se pro tuto příležitost hodily lépe. 
Poslední pražská mincovna, ze které tento poslední český tolar vyšel, pracovala od znovuobnovení činnosti v r. 1795 (1833) 
v objektu bývalého paulánského kláštera na Starém městě pražském, přičemž ražebny byly v odsvěceném kostele sv. 
Salvátora. 
 



 
Poslední český tolar - tolar Ferdinanda V. z pražské mincovny (C) z roku 1836 
 



 
Budova býv. paulánského kláštera - sídla poslední pražské mincovny - pohled ze Staroměstského náměstí, od Husova 
pomníku (zdroj: mapy Google) 
 



 
Budova býv. paulánského kláštera - sídla poslední pražské mincovny - průčelí budovy na Staroměstské náměstí (zdroj: mapy 
Google) 
 



 
Kostel sv. Salvátora, kde byla ražebna, ze které vyšel poslední český tolar (zdroj: mapy Google) 

  



Č tyrmecí tmá k 

Čtyrmecítmáky (čtyřiadvacetikrejcary) zavedli do oběhu čeští stavové, po převzetí moci po druhé pražské defenestraci v roce 
1618, aby přiblížili český měnový systém německému, pro usnadnění přepočtů při vyplácení německých žoldnéřů v prvních 
vojenských střetech třicetileté války. Půl století předtím se přitom ještě stavové bránili zavádění Augsburského mincovního 
řádu Ferdinanda I. v českých zemích (1561), který přinášel právě krejcarové nominály, a už v srpnu 1573 přechází české 
mincovny zpět k vybíjení tolaru a grošů. 
Stavovské krejcary, tříkrejcary, dvanáctníky a čtyřiadvacetníky se od r. 1619 razily ve všech vládních mincovnách (Praze, 
Kutné Hoře a Jáchymově) a o rok později k nim přibyly také čtyřiadvacetníky a osmačtyřicetikrejcary zimního krále 
Fridricha Falckého (další vybíjené nominály nebyly krejcarové). 

Stavovské mince obrazem navazovaly na tradici nejslavnější české mince pražského groše, když v líci nesly královskou 
korunu a v rubu českého dvouocasého lva. Opisy MONETA NOVA REGNI BOHEMIAE a IN DEO FORTITUDO 
vyjadřovaly provenienci mincí a sebevědomou víru stavovských direktorů v boží pomoc proti císaři Ferdinandovi a formující 
se katolické lize. 

 
tříkrejcar českých stavů z kutnohorské mincovny 
 

 
čtyřiadvacetikrejcar českých stavů z jáchymovské mincovny 
 

 
osmačtyřicetikrejcar Fridricha Falckého z kutnohorské mincovny 

 
__________________ 
tož jsem se rozhodl státi se bloggerem:-) Pokud Tě, náhodný čtenáři, na některém mém příspěvku něco zaujme, nebo budeš 
chtít něco vhodného doplnit, budu rád, když se o svůj názor/vědomost podělíš. 
Čtyrmecítmák;-) 

 


