
Víno se mění podle sudů, bohatství pak podle mravů těch, kdož je mají. 
Sokrates 

 

Konec mincování 
 
Důsledky porážky nezdařeného odboje měst a šlechty proti Ferdinandovi nesla v prvé řa-

dě báňská města, neboť ztrácela poslední zbytky politické moci. Ferdinand I. cíleně usiloval 
o změnu mocenských poměrů centralizací, omezováním politické moci stavů a neuváženou 
politikou protiměstskou, neboť na úkor měst přesměroval hospodářskou moc opět do rukou 
šlechty. Šlechta vytlačovala měšťanstvo z báňského podnikání a tím ztrácela i báňská města 
svůj význam, neboť moc získávali feudální pozemkoví vlastníci. Pokud jde o horní svobodu, 
tu nejdříve ztráceli horníci, kteří se stávali poddanými. 

Samotný Jáchymov od většího trestu uchránila pouze nutnost obnovit ochablou důlní čin-
nost, aby byl zajištěn příjem do vyprázdněné královské pokladny. Hlavní příčinou úpadku 
jáchymovského dolování proto byla vyčerpanost svrchního (cementačního) pásma ložiska, 
neboť směrem do hloubky stříbro ubývalo, a bezohledné rabování ložiska v 1. polovině 
16. století velkými těžařstvy, které nebralo ohled na budoucnost. Náklady na těžbu rud proto 
rostly rychleji než výtěžky, takže se dolování přestalo vyplácet. Odstavením Šliků od vlivu na 
chod mincovny i dění ve městě se zaběhlý a vysoce efektivní řád postupně navrátil do obvyk-
lých kolejí. Za královské správy v letech 1545-1560 se neuvěřitelně rozrostl úřednický aparát, 
který spolykal velkou část jáchymovských výtěžků, a i přes řadu instrukcí si dělal co chtěl. 

Nedá se říci, že by král neměl zájem na zlepšení poměrů. Dokazuje to vydání nového 
horního řádu již r. 1548, který král prvotně nevydal jako horní zákon pro celé české země, 
nýbrž pouze pro potřeby jáchymovského revíru. Postupně však byl přejímán i v řadě dalších 
revírů a v této podobě sloužil jako významný horně-právní dokument u nás i v cizině až do 
poloviny 19. století. Autorem tohoto řádu byl Mattes Enderlein, který se stal v roce 1536 já-
chymovským purkmistrem a od roku 1550 působil jako správce jáchymovského horního úřa-
du. Od roku 1547 bylo město osvobozeno od branecké povinnosti a byl zakázán průchod 
vojsk městem a jejich ubytování v něm. Král se snažil i o podporu těžby různými příspěvky 
a centrálním řízením těžby. Těžařům, kteří pracovali na dědičných štolách, zvýšil devátek, 
který vybírali z odvodňovaných dolů, na osminu. Reforma z r. 1549 dokonce stanovila pří-
spěvek dva zlaté na vylámané látro (1,92 m) dědičných štol Barbory a Daniela, od r. 1555 
podpora platila i na ražení všech jejich odboček. Ve snaze rozšířit dolování na území dosud 
málo dotčená vyplácel i odměnu za nakutání nových žil. 

Král vyšel vstříc i městu, které dostalo právo zvýšit daně a nápojové dávky, mohlo zpra-
covávat staré strusky a podle starých zvyklostí si ponechávalo střepy po přepalování stříbra. 
To však Jáchymovu mnoho nepomohlo, neboť každoroční deficit 1 000 tolarů zvyšoval jeho 
zadluženost. S upadajícím dolováním upadalo i město, které roku 1591 „… bylo tak chudé, že 
bez půjček nemohlo nic podnikat“ , takže počet obyvatel se roku 1601 snížil na 2 177. Začát-
kem 17. století, ještě před třicetiletou válkou, těžba téměř ustala. Pracovalo se jen 
v ojedinělých dolech. Zatímco v době rozkvětu zde bylo přes 900 dolů a na 10 000 horníků, 
v roce 1613 už jen 70 horníků a v roce 1665 bylo v provozu pouze 10 dolů, v nichž pracovalo 
pouhých 20 havířů. Během 16. století bylo v Jáchymově vytěženo odhadem až 470 tun stříbra, 
v letech 1631-1665 už jen 838 kg. Těžba stříbra byla minimální, více se začaly vyrábět kobal-
tové barvy, arsenik a částečně i vizmut. 

Ferdinand III. do mincovnictví příliš nezasahoval. Pokračoval ve vybíjení „polepšené“ 
mince svého otce a patenty reguloval kupní sílu domácí mince vůči cizí. Třicetiletá válka 
ostatně ochromovala provoz mincoven. Švédské vojsko zpustošilo jak kutnohorskou, tak i já-
chymovskou mincovnu. Navíc Torstensonovi Švédové v roce 1643 zničili v mincovně na 
Vlašském dvoře téměř všechno náčiní, takže se uvažovalo o přemístění kutnohorské mincov-



 

ny do Prahy, která tehdy razila nejvíce mincí. Od roku 1644 do roku 1654 se v Kutné Hoře 
nerazilo. 

Správcem jáchymovské mincovny byl David Knobloch (1637-1649, česnek v závorce), 
který zpočátku razil v dosti hojném počtu krejcary, groše, čtvrttolary, půltolary i tolary (do-
konce pěti, čtyř, tří a dvoutolary). Mincovna, poničená válkou, ale ztratila valnou část své 
surovinné základny a neustále byla v nebezpečí před procházejícími vojsky. Knobloch, zod-
povídající za její špatný chod, se musel postavit Küttnerovi (dozor nad výnosem z mince), 
který uvažoval o posílání důlního stříbra ke zmincování do Prahy. Beznadějná situace ho na-
konec přiměla, aby se vymluvil na vysoké stáří a požádal o zástupce, kterému by mincovnu 
předal. 

 

 

 
 

čtvrttolar (správce Knobloch) 
(průměr 28 mm, váha 7 g) 

 

 
Nástupce Jan Freistein (1649-1650, letící jeřáb v závorce) předal vardajnský úřad Kenne-

rovi a ujal se nevděčné úlohy. Mincování dále upadalo, z jeho éry jsou známy pouze tříkrejca-
rové groše. Počátkem roku 1650 nařídil nejvyšší mincmistr propustit nekatolické úředníky 
a nahradit je katolíky. Freistein, který se bránil přistoupit ke katolické víře, byl podle rozkazu 
nejvyššího mincmistra půl roku nato propuštěn. Beze slov opustil jáchymovskou mincovnu 
a na vandr si přibalil mincovní pokladnu (snad v tom mělo prsty jeho stěhovavé znamení). Po 
tomto skandálu navrhla královská komora mincovnu uzavřít, ale nový správce Jan Jakub 
Küttner (1650-1668, korunka v obrubě), který vybíjel tolary, čtvrttolary, groše, krejcary a půl-
krejcary, tento záměr na čas odvrátil. 

 

 

 

tolar (správce Knobloch) 
(průměr 44 mm, váha 28,85-29,30 g) 

půltolar (správce Knobloch) 
(průměr 35 mm, váha 14,1-14,5 g) 

 

 

 

 

groš (tříkrejcar, správce Knobloch) 
(průměr 19-20 mm, váha 1,55-1,80 g) 

groš (tříkrejcar, správce Knobloch) 
(průměr 19,5-20,0 mm, váha 1,60-1,66 g) 



 

 

 

groš (správce Freistein) 
(průměr 19,5 mm, váha 1,75 g) 

 
 
Nejvyšší mincmistr Mikuláš ze Schönfeldu se snažil, seč mu síly stačily, o zlepšení ne-

dobré situace v českých dolech, které byly většinou zatopeny. Velmi dobře znal situaci uprch-
líků do saského Johann-Georgen-stadtu a přimlouval se za obdobné svobody pro české horní-
ky. Jeho varovně prosebný hlas však nepadl na úrodnou půdu. Česká ani Dvorská komora 
neměly zájem cokoli měnit. Dvůr peníze neměl, čeští stavové rovněž ne, navíc o významu 
hornictví nechtěli ani slyšet, neboť sami ztratili o dolování zájem. Sluchu bylo dopřáváno 
pouze zahraničním podvodníkům, kteří slibovali, že zatopené doly snadno odvodní. Po zpe-
něžených planých řečech ale ze země uprchli.  

 

 

 
Když předčasně zemřel Ferdinand IV. (1654) byl za českého krále korunován teprve šest-

náctiletý Leopold I. (1656), druhorozený syn Ferdinanda III. Jeho dlouhou vládu už ale já-
chymovská mincovna nepřečkala. 

Finanční marasmus v zemi měly zažehnat fiskální a monetární novotiny. Poplatek 
z dědictví a zejména drobná mince, jejíž hodnota měla být v obsahu drahého kovu nižší, než 
za co bude vydávána a přijímána. Návrh však narazil na tuhý odpor. Mikuláš ze Schönfeldu si 
vzal na pomoc historii, kde na příkladech dokazoval, jak stát vždy dobře prosperoval, když 
vydával kvalitní minci, a naopak, jak se lidu vedlo špatně, když v oběhu kolovaly mince „zlé 
a nedobré“. Snad na truc nechal ze zásob stříbra razit půltolary s obrazem císaře Leopolda I., 
přičemž jednu minci poslal do Vídně s dotazem, zda panovníkova podoba je dobrá. Odpově-
zeno mu bylo, že ano, ale další ražby ať zanechá do doby, než se císař rozhodne, jaké druhy 
mincí se budou razit. 

  
čtvrttolar (správce Küttner) 
(průměr 28 mm, váha 7 g) 

groš (správce Küttner) 
(průměr 28 mm, váha 5,9 g) 

  
půlkrejcar (správce Küttner) 

(průměr 12,5 mm, váha 0,52 g) 
půlkrejcar (správce Küttner) 
(průměr 15 mm, váha 0,5 g) 



 

Během roku 1659 dal panovník na radu Dvorské komory a nařídil všem mincovnám razit 
drobnou minci. Cizí mince byly devalvovány, průměrně o 25 %. Toho ihned využili židovští 
překupníci, kteří je ve velkém skupovali a vyváželi za hranice, kde za ně utržili více. Nežli se 
státní správa vzpamatovala a císař vydal zákaz vývozu, mincovny přišly o velké množství 
stahovaných peněz. Nic nebylo platné, že prozíraví prohlédli, že opět nejde o nápravu mince, 
nýbrž o přemincování kvalitnějších peněz na méně hodnotné. Císař na to neslyšel a Dvorská 
komora prohlásila věc za uzavřenou. 

 

 
Poněvadž ražení tolarů bylo v novém peněžním systému silně prodělečné, císař jejich 

emisi na čas zastavil (1672-1692). Proměnili-li jste totiž tolar, dostali jste sice 90 krejcarů, 
avšak tyto neobsahovaly ani šestinu stříbra jako měl „tvrdý“ tolar. Patenty zákazů stíhaly pa-
tenty povolování, což málokdo stačil sledovat. Kvalitní mince se pokoutně tavily doma i za 
hranicemi, udavači dostávali podíl z konfiskovaných peněz, cizí podvodné mincovny se sou-
kromými nájemci na veškerá pravidla kašlaly. V císařských pokladnách se nahromadilo ob-
rovské množství tak mizerných mincí, že jejich přemincování by způsobilo státu nedozírnou 
ztrátu. Začalo být mincováno i české a moravské „nepotřebné“ kostelní stříbro, které coby 
„dobrovolný dar“ císaři na vedení válek mělo být později pěti procenty zhodnoceno (státní 
dluhopisy?). V tomto prostředí už vlastně neměla jáchymovská mincovna důvod existovat. 
Jan Jakub Küttner, který na čas odvrátil zánik mincovny, ještě stačil vybít poslední jáchymov-
ský tolar, ale na jeho zlatníky, půlzlatníky, patnáctníky, groše a krejcary se už stříbro téměř 
nenašlo. I sporadické groše následných správců mincovny Pavla Václava Selinga (1668-1670, 
kotva) a Jana Jakuba Macasia (1670-?, znamení Küttnerovo) to jenom potvrdily. Ražebna 
tolarů bez vlastního stříbra ztratila opodstatnění a byla uzavřena. 

 
 

 

 

 

 

tolar (správce Küttner) 
(průměr 41,5 mm, váha 20,2 g; olověný vážil 10,45 g) 

půltolar (zlatník; správce Küttner) 
(průměr 35,5 mm, váha 14,5 g) 

  
čtvrttolar (půlzlatník; správce Küttner) 

(průměr 28 mm, váha 7 g) 
patnáctník (správce Küttner) 
(průměr 28 mm, váha 5,9 g) 



 

 

 
 

  
groš (tříkrejcar; správce Küttner) 

(průměr 20,0-20,5 mm, váha 1,72-1,75 g) 
groš (tříkrejcar; správce Küttner) 

(průměr 20,0-20,5 mm, váha 1,72-1,75 g) 

  
krejcar (správce Küttner) 

(průměr 16,5 mm, váha 0,65 g) 
groš (tříkrejcar; správce Seling) 
(průměr 21,5 mm, váha 1,5 g) 


