
Kdo nemá vápna, musí stavět z hlíny nebo jílu. Kdo nemá stříbra, ten musí mincovat měď nebo co ji-
nak chce, aby platilo. 

Mathesius (Sarepta) 
 

Mincovnictví, měna a mincovny 
 
Úvodem 14. kázání podává už v polovině 16. století výklad o minci a mincování jáchy-

movský duchovní, přičemž všechna Mathesiova proslulá kázání mířila především k široké 
obci jáchymovské. Ale snad i nám byla určena tato jeho slova: 

„U čí nás tento mincovaný půltolar, že se budou peníze nadále razit a tyto brát a vydávat, 
s nimi obchodovat a vydělávat a ve cti něco z nich uspořit a dát stranou pro dobu nouze za 
tohoto života, aby mír a pokoj v zemi a městech byl zachován a každý hospodář svou ženu 
a dítě počestně mohl živit a opatřit.“ 

Zprostředkovatelem směnných styků se už v dávné minulosti stal peníz měděný, stříbrný 
či zlatý. Pozdější a poslední doba pak sáhla i po dalších mincovních kovech, jako jsou cín, 
zinek, olovo, platina, nikl, hliník, železo, ale uplatnily se i slitiny typu bronzu (měď a cín) či 
mosazi (měď a zinek) apod. Výběr mincovního kovu byl vždy diktován místními poměry 
a možnostmi. Neměla-li země vlastní nerostné zdroje, byla otázka opatření kovů pro ražbu 
mincí vždy komplikací. Proto i starověké, středověké či novověké mincovnictví bylo vždy 
přímo závislé na hornictví. S objevem ložisek kovů vznikaly i velké a slavné kultury, které 
s vyčerpáním dolů zase zanikaly. 

Nejčastěji, a po nejdelší dobu, bylo základem měny i ražby stříbro. Země Koruny české, 
jako klasická naleziště stříbra, si přirozeně už ve středověku vybraly za základ své měny 
i mince domácí kov. Závislost ražby mincí na nerostném bohatství se od samých počátků pro-
jevovala i tím, že za střediska výroby byla vybírána místa buď v sídelním městě (mincovna 
v Praze), kde byla potřeba směny největší, nebo v blízkosti nalezišť drahých kovů. Středověká 
mincovna v Kutné Hoře vykvetla na pohádkovém bohatství stříbra stejných hor, ze kterých 
zřejmě získávala mincovní kov už v 10. století mincovna Slavníkovců v Malíně. Mincovny 
v Jáchymově či Českých Budějovicích dokládají uvedená fakta v dobách novověku. 

Právo mincovní, jedno z výsostných práv, vyplývalo ze suverenity vladaře. Obdobné 
dnešní předpisy jsou dány měnovými zákony státu. Peněžní systém toho kterého státu vždy 
rozhodoval (a rozhoduje) o měně. To znamená, že nejenže byla stanovena základní měnová 
jednotka, mincovní i početní, ale byl určen i způsob záruky za ně, tedy bylo rozhodnuto o tzv. 
krytí, a to v případě, pokud sám obsah drahého kovu v mincích neposkytoval dostatečnou 
záruku za jejich nominální hodnotu. Dále bylo určeno kolik a kterých mincí má být raženo ze 
základní jednotky váhové, jaké množství a kterého drahého kovu má obsahovat tato jednotka, 
případně čím má být kovový peníz nahrazen a kdy mu má být odňat charakter měny. 

Měnu obvykle charakterizuje základní měnová jednotka, tj. nominál, který ji dává jméno 
(grošová, tolarová, korunová, dolarová apod.). Setkat se ale můžeme i s označením podle ma-
teriálu, ze kterého byla měnová jednotka zhotovena, pak hovoříme o měně zlaté, stříbrné, pa-
pírové apod. Např. zlato se v Evropě používalo dlouho jen jako paralelní ražba, přičemž sku-
tečná zlatá měna, tj. krytí a počty ve zlatě, byla poprvé zavedena teprve na přelomu 18. a 19. 
století v Anglii. Během druhé poloviny 19. století už používala zlatou měnu většina stávají-
cích států. Nejednalo se však o oběh zlatých mincí, nýbrž o krytí alespoň vlastního jádra obě-
živa zlatem. 

Záměna mincovních kovů závisela na možnostech jejich získání, ale i na měnové politice 
zemí, resp. na ambicích toho či onoho vladaře. Např. Jan Lucemburský začal roku 1325 razit 
z politicko-prestižních důvodů zlatý český florén, podle vzoru Florencie, což byl fatální eko-
nomicko-politický omyl. Přestože v zemi neměl dostatečné množství suroviny pro zlatou raž-
bu, zřejmě vsadil na vysoký kurs florénu proti stříbrným grošům, kterým navíc snížil jejich 



 

zrno. V konkurenci s Karlem Robertem, jehož zlatou ražbu zajišťovaly doly v okolí slovenské 
Kremnice, nemohl tento peníz obstát a Jan Lucemburský musil brzy od svého pokusu ustou-
pit. Bohužel, jeho trvalým důsledkem bylo oslabení pražského groše a pokles hodnoty české-
ho stříbra v poměru k uherskému zlatu. Přestože slovenské hory dávaly od 14. stol. uherským 
králům dostatek zlata pro ražbu velkého množství dukátů, nelze ani tuto ražbu označit za zá-
klad zlaté měny. 

Byla-li kdekoli a kdykoli vyrobena kovová mince, dělo se tak jedním ze tří známých způ-
sobů. Ražbou, litím nebo jejich kombinací, tj. ražbou litých střížků mincí. Lití bylo obvyklou 
formou mincovní výroby u Číňanů, ražba litých střížků byla používána Řeky i Římany v anti-
ce, ale i Kelty. Později se daleko nejčastějším způsobem výroby mincí stala ražba. V jejím 
vývoji došlo vlastně k jediné zásadní změně, a to tehdy, když výroba ruční byla nahrazena 
strojní. Nestalo se tak ale přes noc. Stroje vytlačovaly lidskou ruku jen pomalu, jakoby zdrá-
havě. Např. roku 1604 se v Praze uskutečnila naše první zkouška strojního tlačení mincí, ale 
jako výhodnější se přece jen ukázala být osvědčená ražba pod kladivem. Od Ferdinanda III. se 
k ražbě tu a tam používaly stroje taškové, přičemž se tento způsob mincování udržel až do 
časů Marie Terezie (1754). K ražení Leopoldových mincí byly používány i válcové stroje a od 
vlády Karla VI. moderněji vybavené mincovny používaly i šroubové stroje na ráz. Pro ražení 
medailí je vídeňská mincovna používala až do počátku 20. století. 

Přestože doba měnila své požadavky, tak schéma technického personálu mincoven zůstá-
valo obdobné. V čele mincovny stál mincmistr, který vedl veškeré mincovní práce a osobně 
za ně odpovídal. Někdy mu podléhal i značně početný personál, neboť dohlížet na dodávky 
a získávání mincovního kovu včetně celé technické fáze tzv. mincovního díla, vyúčtování 
veškerých položek až po odevzdání hotových výrobků, nebylo v silách jednoho člověka. Mí-
val proto svého (své) zástupce a jednoho nebo několik písařů. Druhou hlavní osobou byl var-
dajn, kontrolor mincmistrův, jmenovaný vladařem a jemu přímo odpovědný (nebo České ko-
moře). Jeho úkolem bylo, aby o všem věděl a o všem podával nadřízeným zprávu (tj. komoře 
nebo přímo panovníkovi). 

Oba tito vedoucí úředníci měli právo a povinnost označit zvláštní značkou (svou signatu-
rou) jimi vydávané mince. Značka jednoznačně určila nejen jméno šéfa, ale i konkrétní min-
covnu. Nezřídka označovali své mince mincmistr a vardajn dohromady, užívajíce často kom-
binovaných značek (písmen a obrázku). Časem, když nebyl jmenován mincmistr, používal 
vlastní značku i správce jáchymovské mincovny. Značky jsou známy už z antiky, ale největší 
rozšíření nastalo v novověku. Jsou buď písmenné (iniciály jmen či značky jednotlivých min-
coven), nebo obrazové. Značky na jáchymovských tolarech jsou prvními na českých mincích. 

Veškeří zaměstnanci mincoven odedávna vytvářeli své profesní organizace. Členství by-
lo v rodině dědičné, takže práva přecházela v prvé řadě na ženu nebo na děti. Proto se nediv-
me, že se v dějinách mincovnictví tu a tam vyskytují i paní mincmistrové (např. v 16. století 
v Jáchymově a Praze). 



 

 
značky šlikovské mincovny 

     
 
 

mincmistr mince hornoslavkovské poslední šlikovský a první královský mincmistr 

 

 

 

 

 
značky vládní mincovny 

     

     

     

     
 

   

 

 


