
Zlatý věru je nyní věk, přemnohá čest dostává se za zlato, za zlato získává se láska. Zlatem je zapuzo-
vána věrnost, za zlato je prodejné právo, za zlatem běží zákon, brzy bez zákona stud. 

Propertius 
 

Peripetie tolarů & spol. 
 
Podle instrukce z 30. listopadu 1528 vážil jáchymovský tolar 29,236 g, kdežto obdobné 

mince, vybíjené v dědičných zemích, vážívaly 28,786 g. Mincovní řád z roku 1540 pro nově 
zřízenou pražskou mincovnu stanovil váhu tolaru na 29,420 g, takže o 4 roky později zvýšil 
český sněm cenu tólských grošů (tolarů) z 24 grošů na 30. Instrukce z roku 1551 o ražení tola-
rů po 72 krejcarech zvýšila jeho váhu na 31,185 g. 

Zlomovým rokem byl letopočet 1547, kdy 
definitivně zanikl starý pražský groš, kterých bylo 
z mincovní hřivny raženo 89 kusů, o jakosti 0,418 
a průměrné váze 2,6 g. Původně bylo sice počítá-
no s jeho další ražbou, ale nové „odlehčené“ pa-
rametry, tj. 126 kusů z hřivny při jakosti 0,422 a 
váze 1,75 g, mu vzápětí zlomily vaz. Nový typ 
pražského groše se měl odlišit od starého tím, že 
český lev byl umístěn do čtverce na koso postave-
ného. Tzv. nový pražský groš vybíjela v roce 1547 
pouze mincovna kutnohorská, přestože se, podle 
původního rozhodnutí, měl razit i v Jáchymově. 

Mincovním řádem z roku 1561 byl u nás zaveden zlatý říšský (zlatník) neboli šedesátník 
o 60 krejcarech, který se rovnal 180 bílým penězům. Za úřední platila kolínská hřivna (vyjma 
Jáchymov s erfurtskou hřivnou). Protože se tolary od nových šedesátníků vizuálně málo lišily, 
využili toho podvodníci, kteří ze zlatníku či půlzlatníku vyškrabávali číslice 60 a 30, a mince 
vydávali za tolar, resp. půltolar. V letech 1562-1573 platil zlatník 60 krejcarů, tolar 70 krejca-
rů. Drobná mince v Čechách i okolních zemích byla velmi rozmanitá. Do českého peněžního 
oběhu proto nadále pronikaly i nekvalitní (zlehčené) cizí mince, čehož zhusta využívali spe-
kulanti, kteří se obohacovali na směně mincí s rozdílným obsahem drahého kovu, přičemž 
kvalitní české mince mizely za hranicemi, ke škodě království. 

 

 
Nedostatečná těžba stříbra a nízký výkup neplatných mincí, o který se musela navíc dělit 

s pražskou mincovnou, začaly provoz jáchymovské mincovny prodražovat. Starý mincmistr 
Puellacher zemřel a za nástupce byl navržen Jiří Geizköfler. Arcikníže Ferdinand radil císaři 
Ferdinandovi I., aby novému mincmistru dal nižší mzdu a aby spojil úřad vardajna s úřadem 
kontrolora, jako tomu bylo dříve. Do Jáchymova byla vyslána komise, jejímž úkolem bylo 
podat zprávu o stavu zdejšího hornictví, reorganizovat úřady a zjistit, bylo-li by možno ušetřit 

 

 
poslední pražský groš 

(1547, mincovna Kutná Hora) 
 
 
 
 

 

 

 

zlatník („lehký tolar“; vardajn Geitzköfler) 
(číslice 60 znamená, že platil 60 krejcarů; 

průměr 38 mm, váha 24,65 g, jakost 0,930) 

půlzlatník („lehký půltolar“, mincmistr Geitzköfler) 
(číslice 30 znamená, že platil 30 krejcarů; 
průměr 17 mm, váha 12,3 g, jakost 0,930) 



 

na mzdách úřednictva, neboť výdaje na služné dosahovaly 12 000 tolarů ročně. Výběrčím 
a mincmistrem se stal Geizköfler a vardajnem Jakub Wohlgemüth. 

Českým stavům zavedení zlatníku a krejcaru od počátku vyloženě nesedlo a bylo před-
mětem mnohých svárů s Vídní. Zlatníkovým mincovním řádem trpěli lidé i země, na odpor se 
stavěli mincovní odborníci i veřejnost. Okolní kurfiřti a knížata od zlatníku ustupovali, takže 
usnesení říšského sněmu v Augsburgu roku 1566 povolilo ražbu tolaru o 68 krejcarech. Ne-
zdar nové měny připustila i Česká komora, která se císaře Maxmiliána dotázala, zda chce na-
řízení i nadále podržet, což byla první předzvěst opětovného zavedení tolaru. Jáchymovské 
doly upadaly, vázl zde dovoz potravin a ceny zboží stoupaly, což začínal být i celoevropský 
problém. Císař ale nepřestával hledat cestu ke zvýšení příjmů, z nichž musil hradit náklady na 
válku s Turky, kterou našel ve snížení výdajů na mzdy úřednictva. K tomu měla sloužit i nová 
reformace jáchymovských hor, při níž poručil propustit neschopné a nepotřebné horní úřední-
ky, personální změny nastaly i v mincovně. 

 

 

 
Koncem ledna 1573 požádali stavové na českém sněmu o znovuzavedení tolaru 

o 70 krejcarech a zastavení ražby zlatníků a krejcarů. K odpůrcům zlatníku se připojil i arci-
vévoda Ferdinand Tyrolský, neboť zlevnění stříbra znamenalo pro jím tak oblíbené doly ško-
du. Po určitém váhání oznámil v březnu Maxmilián komoře, že vyhověl žádosti stavů a zavádí 
mincování tolaru (a jeho dílů) o 70 krejcarech nebo 30 bílých groších, dále i bílých grošů, 
bílých a malých peněz. 

Přestože byl roku 1562 korunován za krále českého a o dva roky později za německého 
císaře Maxmilián, tak jáchymovské mince jím vydávané byly zpočátku zcela podobné Ferdi-
nandovým. Tolar s jeho obrazem začal být v Jáchymově ražen až roku 1567. Důvodem byla 
nespokojenost císaře s jeho obrazem na mincích (byl „hrubý a nezřetelný“ ). Po celou dobu 
vlády Maxmiliána byl jáchymovským mincmistrem Jiří Geitzköfler (1564-1577, kamzičí hla-
va v kruhu). Vardajny byli Jakub Wohlgemüt (1564-1566) a Mikuláš Stumpfeldt (1567-
1576), řezači želez Mikuláš (Nikl) Milicz, Zachariáš Kempf a Kašpar Ulrich, externě Jiří star-
ší z Řásné. U tohoto jména se na chvíli zastavme. Pro kutnohorskou mincovnu, v letech 1557-
1599, ryl kolky právě tento proslulý Jiří starší z Řásné, jehož dílna týdně produkovala 3-4 
železa na zlatníky a 20-24 kusů kolků na bílé groše. Dovednost tohoto předního umělce 
v rytbě byla tak vyhlášená, že po jeho výtvorech toužily i další mincovny. Česká komora se 
např. tázala nejvyššího mincmistra Viléma z Operštorfu, „mohl-li by Jiřík zhotovit dvě svrchní 

 

 

 

 

dvoukrejcar (mincmistr Geitzköfler) desetník (desetikrejcar; mincmistr Geitzköfler) 

 

 

 

 

dvoukrejcar (mincmistr Geitzköfler) dvoukrejcar (mincmistr Geitzköfler) 



 

železa pro tolary, půltolary a orty (čtvrttolary) a do Jáchymova zaslati, aby tamější řezač že-
lez měl dobrý vzor“ . Slušný dotaz ale spíše vyzněl jako nařízení. Pro ilustraci jeho kvalit lze 
uvést jako příklad odměnu za odvedenou práci. Jiří starší z Řásné za pár tolarových kolků (tj. 
spodní štok a svrchní železo), které dělal 14 dní, dostával 12 tolarů, Nikl Milicz za totéž pou-
ze 15 bílých grošů (za razidla na bílé a malé groše dostával 15 malých grošů a na bílé penízky 
5 malých grošů). 

Koncem roku 1573 se změnila stará mincmistrovská značka Geitzköflera na novou, na 
kamzičí hlavu v kroužku. Předchozí značku, která se objevuje na mincích ještě za Puellache-
rova života, užíval už jako vardajn. Přesto ještě následující rok se na mincích objevují obě 
značky. 

 

 

 

 
 
 

 

  
tolar (1573, mincmistr Geitzköfler, stará značka) 

(průměr 40-42 mm, váha 28,35-28,89 g) 
tolar (1573, mincmistr Geitzköfler, nová značka) 

(průměr 40-42 mm, váha 28,35-28,89 g) 

 

 

 

 

dvoukrejcar (mincmistr Geitzköfler, stará značka) čtvrttolar (mincmistr Geitzköfler, nová značka) 

 

 

 

 

bílý groš (1574, mincmistr Geitzköfler, stará značka) bílý groš (1574, mincmistr Geitzköfler, nová značka) 

  
početní peníz účetní komory (mincmistr Geitzköfler) 

(průměr 24 mm, váha 3,2 g) 
početní peníz účetní komory (mincmistr Geitzköfler) 

(průměr 23 mm, váha 2,54 g) 



 

Za Maxmiliána nabíral zřetelných obrysů problém, kde získat potřebný drahý kov. Dosud 
bohatý zdroj surovinové základny pro ražbu tolarů rychle vysychal, neboť výkaz výtěžků od-
povídal přímo úměrně poklesu počtu pracujících dolů. Geitzköfler, jako tavební odborník, 
začal hledat cestu, která by vedla k většímu výtěžku stříbra. Byl přesvědčen, že ji nalezne 
v tavbě druhořadých chudých rud, z nichž hodlal získat kov stejné jakosti, jako z rud boha-
tých. Přes několik slibných pokusných taveb výkup chudých rud prozatím zřízen nebyl, neboť 
vyhlídka na větší výdaje, spojené s novým způsobem tavby (především výdaje za vysokou 
spotřebu dřeva), ovlivnila záporné rozhodnutí. Zdá se, že Maxmiliána nedostatečné zásobová-
ní mincovny z místních zdrojů příliš netrápilo, neboť měl v záloze americké stříbro. Do min-
covny bylo dodáno téměř 20 000 kop nekvalitních italských dvanáctikrejcarů, které byly 
k umoření státního dluhu zmincovány na tolary. 

Roku 1573 Maxmilián zrušil ražení zlatníků a krejcarů. Za jeho vlády byly nově zavede-
ny bílé (české) groše. Dne 10. července 1576 se usnesl zemský sněm v Praze, aby byl ražen 
další nový peníz, totiž půlgroš nebo malý groš po sedmi malých penízcích. Poněvadž nebyly 
stanoveny podrobnosti, usnesl se sněm, zahájený 5. února 1577, aby se z ražené hřivny jakosti 
0,390 vybilo 240 malých grošů. 

 

 
Rudolf II., dva roky po korunování českým králem (1575), vydal na Pražském hradě 

mandát (25. dubna 1577), který vdechl život této nové minci, nezvykle opatřené českým nápi-
sem (MALEY GROSS nebo MALEI GROSS; byl to jediný zemský peníz v české historii 
s českým textem). Zajímavý je i fakt, že název nominálu mince znamená doslova „malý vel-
ký“ (MALEY = č esky malý a GROSS = latinsky velký). Malý groš čili půl groše bílého, který 
byl bit i za následné vlády Matyáše, se začal razit od následujícího roku. 

 

 
Důvod byl prostý. Nedostávalo se drobných peněz. České mince, jako velmi kvalitní zbo-

ží, nadále chvatně opouštěly království a byly nahrazovány cizí mincí pochybné hodnoty. Na 
to upozorňoval zejména Vilém z Rožmberka, který roku 1577 císaři sdělil, že „ … sice těžení 
hor v království Českém velmi pokleslo, ale přece se na 50 000 hřiven stříbra ročně zmincuje, 
však přesto málo dobré mince v zemi zůstává“. Byl proto vydán seznam povolených „dob-
rých“ mincí a „falešné, lehké, zlé a nehodné“ mince se do sv. Martina měly v mincovně Praž-

 

 

 

 

bílý groš (1574, mincmistr Geitzköfler, nová značka) 
(průměr 21-22 mm, váha 1,9-2,2 g) 

bílý groš (1576, mincmistr? Kadner) 
(průměr 21-22 mm, váha 1,9-2,2 g) 

 

 

 

 

malý groš (mincmistr Kadner) 
(průměr 15,5-18,0 mm, váha 0,7-1,37 g) 

početní peníz (mincmistr Kadner) 



 

ské, Kutnohorské, Jáchymovské a Budějovické vyměnit. Když si uvědomíme, že pod pojmem 
„zlá mince“ se skrývalo 117 druhů tolarů a za berné nadále sloužilo 132 druhů tolarů, buďme 
rádi, že dnes nám do života zasahují více méně pouze koruny a eura. Po poradě České komory 
bylo stanoveno (1580), že pro nedostatek drobné mince mají být z budoucího vytěženého stří-
bra i vyměněného pagamentu v královských mincovnách z poloviny raženy tolary, ze druhé 
pak drobné mince. Že to byl velký problém prozrazují i detaily, kdy bylo např. nařízeno, že 
výplaty vojsku a placení daní mělo být uskutečňováno v tolarech. Vídeňská Dvorská komora 
se jménem Rudolfa II. dokonce vážně dotazovala pražské České komory, „ … bylo-li by 
s prospěchem českou minci drobnou na zrnu zlehčiti tak, aby nebyla do ciziny vyvážena, nýbrž 
v zemi zůstala?“ Císař požádal vysoké zemské úředníky o radu, jaká přijmout opatření, 
„… aby byl zastaven vývoz zlatých a stříbrných klenotů a mincí, které židé do ciziny vyváželi“ . 
Výsledkem všech snažení bylo, že císař vydával opakovaně mandáty, zakazující židům vývoz 
výrobků z drahých kovů, a stavové tuplovaně jmenovali zvláštní komise, které měly o pro-
blému diskutovat. Hodnota tolaru byla zvýšena ze 70 krejcarů na 73. Císař jmenoval svého 
vlastního prubíře, český sněm zemského, kteří měli zjištěné nedostatky v zrnu a stříži mincí 
adresovat nejvyššímu mincmistrovi, aby to probral se zemskými soudci. Deficit drobných 
snad právě proto neustával. Přišel rok 1593, kdy došlo k obratu. Nastal naprostý nedostatek 
velké dobré mince. Česká komora proto v dubnu, a pro jistotu ještě i v květnu, nařídila min-
covnám, „… aby vybíjeny byly odtud jen celé tolary“. 

Po Jiřím Geitzköflerovi požádal o úřad jáchymovského mincmistra Jiří Kadner (svinutý 
delfín v kruhu, 1577-1582), účetní České komory. Jeho nástup do funkce nebyl příjemný, 
neboť po svém předchůdci přejal ve výběrčím úřadě pohledávky ve výši přes 50 000 tolarů. 
Česká komora mu povolila ražbu tolarů a jejich dílů teprve v srpnu 1578. Vlastní ražba tolarů 
tím však vyřešena nebyla. Vzorek tolaru, který poslal Kadner v září komoře byl patrně vrácen 
k přepracování. Rozhodnutí se zřejmě oddalovalo, neboť císař si přál, aby kolky k mincím, 
navrženým italským medailérem Antoniem Abondiem, řezal Jiřík z Řásné. Jáchymovská 
mincovna však měla svého řezače Kempfa, který jí dodával nová razidla a opotřebená opra-
voval. Kadner bránil vlastní výrobu želez poukazem na vzdálenost Kutné Hory od Jáchymo-
va, neboť posíláním kolků sem a tam by se mincovní dílo zbytečně prodražovalo. Až když 
císař v listopadu upustil od svého požadavku, mohla komora Kadnerovi oznámit, že uznává 
vzor, který jí poslal, a povoluje jím prozatím mincovat. Když o několik dní později nejvyšší 
mincmistr Vilém z Operštorfu akceptoval návrh pražského mincmistra, aby mincovny jáchy-
movská a pražská si zhotovovaly razidla samy, Kempfovými razidly se vybíjelo dále. 

 

 
 
Po ani ne pětileté službě mincmistr zemřel. Rozruchu, který v mincovně působila jeho 

smrt, využili mincíři Albrecht, Hartleb a Fischer ke krádeži tolarových plátů, z nichž razili 
„své“ šedesátikrejcary. Jejich pokoutní činnost byla odhalena, když šmitmistr Erler znovu 
převážil pláty a Albrecht zmizel z Jáchymova. Delikt však nebyl při starostech o budoucí osud 
mincovny shledán příliš vážným a byla jim udělena jen ostrá důtka. 

 

 

 

 

Bílý groš (mincmistr Kadner) Bílý groš ( mincmistr Kadner) 



 

Prozatímní správa mincovny byla svě-
řena dosavadnímu desátníku a rozdělovači 
stříbra Pavlu Hofmannovi, ale Lucie Kadne-
rová žádala, aby jí byl ponechán úřad, dokud 
nedostane provizi. O udělení úřadu žádal 
i kontrolor Baltazar Dürleber, takže komora 
tonula v rozpacích, protože hodlala spojit 
úřady, aby ušetřila tenčící se jáchymovské 
příjmy. Nakonec v letech 1582-1583 vedla 
mincovnu oficiálně Lucie Kadnerová, neofi-
ciálně Pavel Hofmann. Kadnerová, coby správcová mincmistrovské funkce, používala stejnou 
značku jako její zesnulý manžel. Dále následovali mincmistři Pavel Hofmann (1584-1599, 
půlměsíc pod růžicí, nejčastěji v kruhu), Kryštof Taubenreutter (1600-1604, dvojitá lilie 
s ostnem dole v oválu), Hanuš Gipfel (1604-1606, hvězda v prvé čtvrti měsíce) a Centurio 
Lengefelder (1606-1621, lví hlava v obrubě nebo bez ní). Vardajny byli Mikuláš Stumpfeldt 
(1576-1590), Benedikt Hübmer (1590-1610) a David Knobloch (1611-1612). 

Někdejší Geitzköflerova snaha zavést výkup chudých rud ještě nepadla na úrodnou půdu. 
Neustálé hořekování horních měst, která žádala o vládní pomoc pustnoucím dolům a navrho-
vala zvýšit cenu hřivny stříbra, aby se mohly tavit i chudé rudy, jejichž tavba byla dosud ne-
možná pro vysoké náklady, přimělo císaře Rudolfa vyslat do Jáchymova komisi. Její předse-
da, pražský mincmistr a věhlasný tavební odborník Lazar Ercker, zřízení výkupu doporučil. 
Podle jeho mínění sliboval výkup rud, že královské příjmy stoupnou o 1 000 tolarů ročně a za 
10 let už nebude třeba pro doly výpomoc. Teprve po roce se císař rozhodl výkup v Jáchymově 
zřídit (1588) a jeho správou pověřil Viléma z Rožmberka se dvěma společníky. O výtěžek se 
panovník dělil na polovic s rožmberským konsorciem. Výkupu podléhala všechna města 
v jáchymovském okrsku a braly se v něm ke zpracování rudy o obsahu stříbra od 1 lotu do tří 
hřiven. 

Kromě Viléma z Rožmberka a jeho společníků dohlížel na výkup rud přísežný, vážný 
a tři zkoušeči. Odevzdávání rud do výkupu bylo dobrovolné. Ti, kdo neměli důvěru k tavbě, 
mohli tavit své rudy sami, ale ti, kdo je odevzdali, byli osvobozeni od desátku. Vedením účtů 
výkupu byli pověřeni mincovní úředníci. Výkup se v Jáchymově zřejmě osvědčil, takže se 
začalo uvažovat o zřízení dalšího výkupu v Horním Slavkově, který ale Ercker nedoporučil. 

 
 

 
tolar (mincmistr Kadner) 

 


