
Ničit Bibli není nikdy snadné! 
 

První krůčky tolaru 
 
Úvodem krátce o někdejších ministrech financí a soukromém ministru jáchymovském. 

Za krále Václava I. dohlíželi na mincování královští urburéři, kterým Václav II. určil za trvalé 
sídlo Kutnou Horu. Protože pod správu „mince“ byly zahrnuty i všechny „hory“ (tj. oblasti, 
kde se dobývaly nerostné suroviny), zavedl Karel IV. funkci nejvyššího mincmistra (1361). 
Pod dohledem nejvyššího mincmistra se razily vládní mince, vykupovaly se drahé kovy, do-
lovalo se na královských pozemcích. Nejvyšší mincmistr bděl nad dodržováním horního zá-
kona, vybíral dvacátek z drahých kovů vytěžených ze soukromých pozemků, jmenoval a od-
volával veškeré úředníky horní, hutní, mincovní, povoloval pořádky havířské, hutnické či 
mincířské, byl nejvyšší autoritou a soudcem (po králi) nad těžaři, dělníky i úředníky. První 
královští nejvyšší mincmistři byli měšťané a mohli jimi být i cizinci. Král Vladislav II. stano-
vil (1497), že záleží na vůli králově, zda nejvyšším mincmistrem bude příslušník stavu pan-
ského, zemanského nebo měšťanského. Český sněm se roku 1532 usnesl, že nejvyšším minc-
mistrem má provždy být rozený Čech. Během 17. století význam nejvyššího mincmistra 
upadal až přišla doba, kdy Josef II. úřad zrušil (1783). 

V literatuře, pojednávající o počátcích jáchymovského mincování, bývá často zmiňována 
rovněž funkce nejvyššího mincmistra. Tento „titul“ ale pouze znamenal, že šlikovskému „nej-
vyššímu“ mincmistrovi Jindřichovi z Könneritz (první a jediný jáchymovský „nejvyšší“ minc-
mistr a zároveň horní hejtman) podléhal další mincmistr, který bezprostředně řídil vlastní pro-
voz šlikovské mincovny. S královským nejvyšším mincmistrem neměla tato hodnost nic 
společného, ale analogická podobnost, dozor nad doly i mincovnictvím v určitém územním 
celku (zde v jáchymovském okrsku), je více než zřejmá. 

Počátky jáchymovského mincování budou patrně navždy zahaleny kouřem nesčetných 
požárů, které bez sebemenšího ohledu na budoucí generace nenasytně spolykaly většinu úřed-
ních spisů. Mathesiovy i Agricolovy údaje jsou příliš stručné, kromě toho samo zrození města 
osobně neprožili. Světlo do tmy by mohla vnést Könneritzova rukopisná jáchymovská kroni-
ka, bohužel od poloviny 19. století je nezvěstná. Údaje z Könneritzovy kroniky použili ve 
svých kronikách J. Miesl, jáchymovský horní rada z let 1788-1798, a A. Böhm, v letech 1815-
1865 jáchymovský děkan, ale případné technické detaily je evidentně neupoutaly. V literatuře 
se proto pořád dokola omílají tytéž či obdobné údaje, jak je jeden autor přejímá od druhého, 
jako prvotní axiom. Dovolte proto uvést některé spekulace, které snad prostý úsudek nevylu-
čuje. 

Traduje se, že ražba jáchymovských 
mincí začala roku 1519 ve sklepeních „hra-
du“ Freudenstein. Mathesius v kronice města 
tento rok jako počátek vybíjení mincí sku-
tečně uvádí, ale někdo mu to musel pošeptat, 
protože v té době v Jáchymově ještě nepůso-
bil. Ale o sklepeních se nezmiňuje. Taková 
pošetilost by ho ani ve snu nenapadla, neboť 
Edison přišel na svět až o pár století později. 
Jenom ten, kdo nemá ponětí jak složitý je 
mincovní proces, může fantazírovat o vybí-
jení tolarů ve světle svíčky nebo louče. Stačí 
pohled na rekonstruovanou budovu jáchy-
movské mincovny a vůle položit si otázku, 
proč asi bylo hlavní průčelí původně řešeno 

 
původní okna mincovny byla mnohem větší 



 

vysokými okny palácového charakteru? Položit si otázku, proč by Šlik, kterému široko daleko 
vše patřilo a který v rozporu se zákonem bez rozpaků vyvážel za hranice vydolované stříbro, 
najednou spiklenecky zalézal do sklepa, aby zde cosi nekalého potajmu kutil? A umí si vůbec 
někdo představit vyrýt v polotmě do malého kousku železa jemné třapečky dvouocasé oháň-
ky? 

Možná i takové otázky už kdysi chaoticky zavířily v nejedné makovici, jinak by světlo 
světa nemohla spatřit iluze, že před sněmovním povolením razili Šlikům nelegální mince saští 
sousedé. Dnes už je snad každému soudnému čtenáři zcela jasné, že to, co se povede ukuchtit 
v české kotlině, není vně jejího hraničního prstence možné ani ochutnávat. Nejenže mincovní 
úředníci v Sasku byli vázáni přísahou a pod přísným dohledem, ale je by to vůbec nenapadlo. 
Museli by totiž mít výslovné povolení od svých vládců. Takže představa saského kurfiřta, 
koktajícího omluvu českému králi v přítomnosti říšského císaře, je proto i objektivně nemysli-
telná. 

Tak ještě jednou. Mincovna není stodola, je to v pravém slova smyslu instituce. Když 
Šlik kupoval dům Eirolta, věděl proč a věděl nač. Ve své práci o Agricolovi uvádí Wilsdorf, 
že příprava na zahájení ražby mincí v Eiroltově domě začala již v průběhu roku 1518, což 
velmi dobře koresponduje s již zmíněnou šlikovskou norimberskou půjčkou. Teprve ve druhé 
polovině roku 1519 přivedl Jindřich Könneritz do Jáchymova dva odborníky, dobře obezná-
mené s technikou výroby mincí. Z toho tudíž nepřímo vyplývá, že mincovní provozy už mu-
sely být ve stavu, umožňujícím zkušební provoz. 

V Jáchymově první, bezpečně známá jména z oboru mincovnictví, jsou oni Könneritzovi 
odborníci, Štěpán Gemisch, mincmistr z Norimberku, a Oldřich Gebhardt ze Saska. Není zce-
la jasné, jakou funkci v jáchymovské mincovně kdo zastával, ale pro Gemische hovořila praxe 
mincmistra, takže na Gebhardta mohla být naložena starost o výtvarné provedení budoucích 
šlikovských ražeb a funkce vardajna. Rovněž není zcela jasné, zda si k výhradnímu umělec-
kému ztvárnění obrazů na mincích Gebhardt přizval z Lipska Melchiora Puerleina, či se na 
něm také podílel. Vzhledem k tomu, že Gebhardt za vlády Ferdinanda I. řezal v jáchymovské 
mincovně železa, je pravděpodobné, že tvůrci designu prvních mincí byli oba dva. Mincmis-
trovskou značku, kříž nad půlměsícem, která se objevila na prvních datovaných ražbách 
z roku 1520, používal i v pozdější době Gebhardt. 

Přívržencům sklepních spiklenců zdánlivě nahrává fakt, že nejstarší šlikovské ražby ne-
mají mincmistrovskou značku a jsou bez vyraženého letopočtu. Toto tudíž nepovažují za ná-
hodné, nýbrž za úmyslné opominutí, a oporu pro to nacházejí v argumentu, že do sněmovního 
rozhodnutí neměli Šlikové možnost oprávněně se dovolávat legálního práva ražby. Ale proč 
by se ho dovolávali? Tento předpoklad stojí na hodně vratkých nohou, neboť úsilí, které Šli-
kové věnovali získání povolení k ražbě, přímo vylučuje možnost, že by byli tak hloupí či na-
ivní, aby ještě během neukončených jednání uvedli do oběhu vlastní minci, byť bez letopočtu 
a mincmistrovské značky. Z toho dále plyne, že ani organizátoři a tvůrci prvých ražeb Ge-
misch a Gebhardt neměli důvod považovat za vhodné a za nutné, aby na těchto prvních raž-
bách nebyla uvedena ani jejich mincmistrovská značka, ani rok výroby. Co by tím získali, 
ochranu před zákonem? Přitom na všech mincích je zobrazen corpus delicti, šlikovský erb. 

Podíváme-li se zpět do historie mincovnictví, zjistíme, že letopočet byl na mincích zave-
den v Cáchách (1374) a pro jeho označení byly užívány nejprve římské číslice. Od 16. století 
se stal letopočet více méně obecně užívaným, ale tu a tam byl zcela pominut. Nejstarší letopo-
čet na českých mincích je až z r. 1511 na dukátu Vladislava Jagellonského. Jde tedy o poměr-
ně mladou, nezažitou záležitost, takže absenci letopočtu na minci nelze přičítat na vrub utajo-
vání. Konec konců na šlikovských groších z r. 1527 a 1528 objevíme místo v té době už běžně 
používaných číslic arabských cifry římské, na prvních i dalších tolarech Ferdinanda I. kupo-
divu letopočet opět chybí. A značky? Jejich zbrusu novou tradici na českých mincích uvedli 
do života právě Gemisch s Gebhardtem. 



 

Poněvadž se však právě tyto šlikovské ražby bez letopočtu a značky vyskytují poměrně 
hojně, má se za to, že razidla z „předlegálního“ období byla používána i po roce 1520, protože 
tento letopočet je už na mincích vyražen. Proč ne. Ale neříkejme tomu tak ošklivě. Což použít 
z přípravného období. Když se k něčemu chystám, tak se na to připravuji. Mimo to, i později 
nebylo neobvyklé, že nový král razil mince s obrazem svého zesnulého předchůdce, když 
v mincovnách zbyla neopotřebovaná či do zásoby připravená železa. Spořivost zdobí i králov-
skou korunu. První šlikovské mince označené letopočtem 1520 jsou známy především 
v násobné hodnotě jako dvoutolary a třítolary, a lze je oprávněně spojovat s usnesením zem-
ského sněmu, kterým byla Šlikům povolena ražba mincí. Možná i proto si dali záležet na tom, 
aby se na ražbách objevil letopočet. A násobná hodnota? Výlučně jejich oprávněná pýcha. 
Světe zírej, my na to máme! 

Tomu, že šlikovská příprava byla cílená a opatrná, nasvědčuje i ta okolnost, že teprve na 
sklonku roku 1519 začalo probíhat oťukávání saských knížat, co by asi tak řekli na to, kdyby 
na jejich území přivezli pár drobných z Česka? Tato jednání byla rozvleklá a konala se ještě 
dlouho i po již uděleném sněmovním povolení. Šlikům nezbývalo, než se obrnit trpělivostí 
a vyčkávat, až budou lipské trhy zcela připraveny na český export. Nová šlikovská „velká 
stříbrná mince“ by totiž na území vlastního státu mohla narazit na nepřátelskou hradbu, neboť 
zde by byla neobvyklá a navíc nebyla vydávána jménem krále. Naopak saský ekvivalent se 
razil od roku 1500 a pro svou kvalitu si už získal řadu příznivců i mimo Sasko. 

První zmínka o šlikovském mincování se nachází v dopisu z 28. února 1520, ve kterém si 
jednající strany prozatím ujasňovaly postoje. Štěpán Schlick se žádného rokování osobně ni-
kdy neúčastnil, neboť jako český občan se chtěl vyvarovat přímé konfrontace s českým krá-
lem, který by to určitě považoval za protichůdný střet zájmů. Pověřil tím proto Jindřicha 
Könneritze, v jehož prospěch navíc hovořilo i to, že byl saským poddaným. První předzvěstí 
konečného úspěchu byly dubnové altenburské rozhovory, kdy sice saská strana souhlas nepo-
tvrdila, ale nevyslovila ani odmítavé stanovisko. V dalším kole byla Sasy dána závazná pod-
mínka, že šlikovské ražby musí kvalitativně odpovídat jejich zlatníkovému groši. Nesmíme 
zapomínat, že na území Zemí Koruny české obíhal pražský groš, který byl ražen podle jiných 
předpisů, než groš saský. Měl poněkud horší jakostní parametry a byl na saském území zaká-
zán (1 saský zlatníkový groš = 24 pražských grošů = 21 saských grošů). 

Šlikovská jednání se saskou stranou byla nakonec úspěšná a nová mince byla podrobena 
ověřování kvality na trhu s drahými kovy v Lipsku. Poprvé byly tolary hodnoceny na jarním 
trhu 1522, kam bylo dodáno 425 mincovních taveb (mincovní tavba čili dílo je množství stříb-
ra, které najednou proběhlo všemi fázemi mincovní výroby) v hodnotě 437 239 ½ tolaru. Je 
tedy zřejmé, že tato dodávka zahrnovala veškeré mince, vybité od sněmovního povolení (resp. 
i z přípravného období v roce 1519) k datu tohoto jarního lipského trhu (na následný podzim-
ní trh už bylo dodáno „pouze“ 86 mincovních taveb). Do jarního trhu 1528 (poslední dodávka 
šlikovských mincí) bylo celkem ověřeno 1 828 mincovních taveb v hodnotě 2 181 011 tolarů. 
Jakost prověřovaných mincí byla vynikající, vyhovělo každé mincovní dílo. Pouze 0,22 % 
mincí dosáhlo nejnižší hranice povolené úchylky jakosti (minus jeden grén), 6,44 % bylo do-
konce jakostně nadlepšeno (plus půl až jeden grén). 

Tyto údaje jsou jediná známá fakta o šlikovském mincování, neboť protokoly o dodáv-
kách a zkouškách se dodnes dochovaly v saských archivech. Přesto nadále zůstává neznámou 
celková výrobní kapacita jáchymovské mincovny. Předpoklad, že by se všechny vyrobené 
tolarové mince vozily pouze do Lipska, by byl určitě značně iluzorní. Jenom úhrada režie, 
spojená s provozem jáchymovských dolů, musela být značná. Nemeškal ji podle údajů Stern-
berga stanovil na 1 453 788 tolarů. Něco spolkly „poplatky“ přátelům, zaslouživším se o vy-
dání povolení k mincování, něco „málo“ vlastní spotřeba, určitě hodně i provoz vlastní min-
covny. Navíc sněmovní povolení samo si kladlo podmínku použít třetinu vytěženého stříbra 
k ražbě pražských grošů. Protože víme, že na lipské trhy bylo dodáno celkem 272 626 hřiven 



 

stříbra (erfurtská hřivna), pak už jen vzhledem k tomuto množství počítaná třetina, tj. 138 313 
hřiven, by představovala hodnotu 1 090 505 ½ tolaru, tedy 26 172 132 pražských grošů 
(1 tolar = 24 grošů). Vidíme-li zpětně, jak úzkostlivě dbali Šlikové na jakost mincí, není dů-
vod pochybovat ani o tom, že by snad kašlali na dodržování stanoveného poměru ražených 
nominálů určeném ve sněmovním usnesení. Další položku představovaly i slavné jáchymov-
ské medaile, vahou i jakostí odpovídající tolaru, o jejichž vyprodukovaném množství není 
známo už vůbec nic. Sečteme-li to, co bezpečně víme, tj. tolary dodané ke zkouškám na lip-
ském trhu, a to, co předpokládáme, tj. třetinu stříbra zmincovanou na groše, dostaneme hod-
notu 3 271 516,5 tolaru, které, coby mince, opustily šlikovskou mincovnu. Víc nic. Žádný 
pramenný materiál nás nedovede ani k odhadu zisku Šliků, ani těžařů. 

Budeme-li se střízlivě držet těchto fakt, pak za počátek mincování musíme považovat až 
okamžik, kdy vstoupilo v platnost sněmovní usnesení, tedy rok 1520. Vzpomeňme, poté co 
Slováci zavedli k 1. lednu místo koruny euro zajisté nezačali teprve po silvestrovské půlnoci 
tisknout peníze, ale museli je mít nachystané v zásobě z předešlého roku. 

Za nástupce první šéfovské dvojice Gemishe a Gebhardta je považován Hanuš Weizel-
mann. Jeho mincmistrovská značka spojená s letopočtem 1525 a 1526 ale bezpečně datuje už 
pouze poslední rok jeho působení 1525, připustíme-li možnost, že v následujícím roce se pou-
žívaly neopotřebované kolky s jeho mincmistrovskou značkou, které po něm zůstaly v zásobě. 
Mince bez letopočtu, které rovněž vybíjel v hojném počtu, nám Weizelmannův příchod do 
jáchymovské mincovny prozradit nemohou, avšak strohý předpoklad preferuje rok 1523. Je to 
značně pravděpodobné, neboť hlavní úkol, ztvárnit novou minci a vyexpedovat veškerou pro-
dukci tolarů k ověření do Lipska, byl roku 1522 úspěšně završen. Nezbylo než tvůrcům tváře 
tolaru vyslovit vřelý dík za odvedenou kvalitní práci a po zásluze jim dopřát volno na zotave-
nou. 

Ročníky 1525, 1526 a 1527 jsou vůbec kuriózní, neboť jsou opatřeny několika mincmis-
trovskými značkami, samotný ročník 1526 dokonce pěti. Gebhardtovou, Weizelmannovou, 
Sturzovou, Mergenthalovou a dosud neznámého jména. Je to velmi podivné, neboť zajisté 
nebylo obvyklé, aby ve stejné době působilo v jedné mincovně zároveň několik mincmistrů. 
Vstupujeme na velmi tenký led, má-li se podumat, jak k tomu mohlo dojít. 

Dejme tomu, že koncem roku 1525 Weizelmann odešel a novým mincmistrem se 
v následujícím roce stal Mergenthal. Dejme tomu, že Gebhardt byl za zásluhy v minulosti 
jmenován emeritním mincmistrem s právem kdykoli si v Jáchymově vybít tolar. Dejme tomu, 
že se na dlouhé placené dovolené nudil a zatoužil opět nasát atmosféru mincovny. (Gebhardt 
se prakticky celé šlikovské období podílel na řízení jáchymovské mincovny, přestože zároveň 
zastával funkci mincmistra v Lipsku. Úzké personální propojení mincoven obou států jenom 
dotvrzuje cílenou snahu Šliků udat své „zboží“ na zahraničním trhu s drahými kovy.) Železa 
těchto tří mincmistrů by tedy reálně byla k dispozici, tak se bilo se třemi značkami. Ale co 
když se Gebhardt vrátil až na poslední chvíli, a funkce náhle odcházejícího Mergenthala byla 
mezitím svěřena někomu jinému (dosud neznámý; značka jablka se na ražbách tolarů vysky-
tuje velmi vzácně), který už učinil potřebné přípravy? Pak by se, shodou okolností, bilo se 
čtyřmi značkami. Přebývá pátá, Sturzova, která je známá už z předešlého roku 1525, kdy 
ovšem koinciduje s Weizelmannovou. Řada autorů proto vyslovila předpoklad, že Wolf Sturz, 
do roku 1522 jáchymovský hormistr, byl mincmistr v souběžně pracující šlikovské mincovně, 
detašované v Horním Slavkově. Tyto domněnky se opírají o fakt, že majitelem Slavkova byl 
Jan Pluh z Rabštejna, který nejenže byl švagrem bratří Šliků, ale byl i účastníkem dohody, 
předcházející sněmovnímu povolení ražby Šlikům. Jestli slavkovská mincovna skutečně exis-
tovala a pracovala pro Šliky, pak pouze do r. 1527, protože na zemském sněmu v roce 1528, 
kdy se Ferdinand I. úspěšně domohl odnětí mincovního povolení Šlikům, slavkovská min-
covna zmíněna nebyla. 



 

Ale třeba to bylo úplně jinak a vyražené značky nejsou pouze mincmistrovská znamení, 
nýbrž i podpisy vardajnů či řezačů želez, případně kombinací všeho. 

 
 

Šlikovské tolarové mince 
 
Ryzost stříbra je u všech 0,931 (14 a 8/9 lotu). Tolar měl podle předpisu vážit přesně jednu 
unci, tj. osminu hřivny (29,23 g). Odchylky jsou dané tehdejšími technologickými možnost-
mi. 
Dvoutolary mají hmotnost 57,1 g a průměr 44,5 mm. 
(Vzácně se dochovaly i třítolary. Hmotnost mají přibližně 86 g a průměr 44,5 mm.) 
Tolary mají hmotnost v rozmezí 28,3 až 29,7 g a průměr od 39,6 po 42,0 mm. 
Půltolary mají hmotnost v rozmezí 14,33 až 14,65 g a průměr 34,0 až 34,65 mm. 
Čtvrttolary mají hmotnost v rozmezí 7,19 až 7,24 g a průměr 28,0 až 29,5 mm. 
 
 

Nejstarší typy tolarů (nedatované, neznačené) 
 

 

 

 

tolar (mincmistr Gebhardt ?) čtvrttolar (mincmistr Gebhardt ?) 

 

 
 

První datované ražby 
 

 

  

půltolar (mincmistr Gebhardt ?) půltolar (mincmistr Gebhardt ?) 

 

 

 

dvoutolar 1520 (mincmistr Gemisch) tolar 1520 (mincmistr Gemisch) 



 

Tolary z let 1523-1525 (nedatované) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
tolar (mincmistr Weizelmann) tolar (mincmistr Weizelmann) 

  
tolar (mincmistr Weizelmann) tolar (mincmistr Weizelmann) 

  

půltolar (mincmistr Weizelmann) půltolar (mincmistr Weizelmann) 

 

 
 

čtvrttolar (mincmistr Weizelmann) tolar (mincmistr Sturtz, H. Slavkov ?) 



 

Jáchymovské a hornoslavkovské (?) tolary z roku 1525 
 

 
 

 
 
 

Tolary z roku 1526 
 

 
 

 

  
tolar (mincmistr Weizelmann) tolar (mincmistr Sturtz, H. Slavkov ?) 

  
půltolar (mincmistr Weizelmann ?) půltolar (mincmistr Sturtz, H. Slavkov ?) 

  
tolar (mincmistr Sturtz, H. Slavkov ?) tolar (mincmistr Sturtz, H. Slavkov ?) 

  
tolar (mincmistr Mergenthal) tolar (značka říšské jablko, mincmistr ?) 



 

 

 
 

 
 
 

Tolary z roku 1527 (už s titulem Ferdinanda I.) 
(nadále je jako vydavatel uváděn Štěpán Schlick, přestože 1526 padl v bitvě u Moháče) 

 

 
 
 

Šlikovský „nový“ groš s letopočtem (1527 – římské číslice) 
(groše mají hmotnost v rozmezí 2,25 až 3,15 g a průměr 25,0 až 27,0 mm, ryzost 0,420) 

 
 
 
 
 

 

 

 

tolar (mincmistr Sturtz, H. Slavkov ?) půltolar (mincmistr Sturtz, H. Slavkov ?) 

 

 
 

čtvrttolar (mincmistr Weizelmann) tolar (mincmistr Mergenthal); titul Ferdinand 

 

 

 

tolar (mincmistr Gebhardt) půltolar (mincmistr Gebhardt) 

 
groš (mincmistr Gebhardt) 


