
Nevíš-li, jakou má cenu peníz, jaký užitek poskytuje, nechť je za něj koupen chléb, zelenina, nádoba 
vína. 

Horatius 
 

Není peníz jako peníz 
 
Už antika nám odkázala rčení, která zevšeobecněla a jsou povyšována na obecné pravdy. 

„Pecunia non olet“ (peníze nezapáchají) – odpověď římského císaře Vespasiana Titovu po-
horšení nad daní ze záchodů. Z veršů Horatiových se dovíme, že „Virtus post nummos“ 
(ctnost až po penězích). Snad každý z nás už někdy použil obrat „Time is money“ (čas jsou 
peníze), poprvé vyslovené Benjaminem Franklinem roku 1748. Ale ani česká přísloví nezů-
stala pozadu. Od 14. století bylo každému poddanému v zemích Koruny české jasné, že „Pán 
peníz všade jest“. O dvě století později přemítá Mathesius, zda „Kvintlík zlata po ruce vyváží 
cent spravedlnosti“ či „ Kdo se může ubránit, když se mu strčí sto zlatých do chřtánu“. 

Významu peníze si byla dobře vědoma každá kultura, která ho kdy používala. Odmyslí-
me-li si pověstné sudičky nad kolébkou, které každému novorozenci vkládaly do rukou virtu-
ální osud, tak se po dlouhou dobu vždy našel někdo, kdo pod peřinku, pro jistotu, propašoval 
nějakou tu prašuli. Žádný paragraf ovšem nepředpisoval nominál. Proto i dar „do vínku“ od 
kmotrů mohl být skromný či okázalý. U nás to byly nejvíce ty nejdrobnější mince, zřídka tola-
ry a jen občas zlaté dukáty. Záleželo na ekonomických možnostech rodiny. Peníz měl zkrátka 
přivolat šťastný osud milovanému děťátku. 

I medaile, coby dědictví antiky, pronikly do celé řady pověrečných zvyklostí. Důležitou 
roli sehrávala obecná důvěra ve vysokou magickou účinnost „dotýkaných“ předmětů. Toho 
velmi často využívala církev, neboť četná poutní místa šířila svou slávu nejen tištěnými mod-
litbičkami, nýbrž i amulety, mincemi a medailemi. Právě z těchto míst se šířila víra např. 
v ochranu před nemocí, zejména infekcí. Tady měly pomáhat např. už zmíněné jáchymovské 
morové tolary. Za třicetileté či tureckých válek chtěl vlastnit snad každý voják svatojiřský 
tolar (či medaili), neboť sv. Jiří, ochránce rytířů a jezdců, mu měl zaručit návrat do rodné vís-
ky. 

Přestože nominálů bylo raženo nepřeberné množství a všude bylo velké množství chudá-
ků, tak za nejnižší hodnotu, grešli, se nikomu do ničeho moc pouštět nechtělo. Že by se snad 
našel někdo, kdo by hnul byť prstem za „zlámanou“ grešli (čili naprosto bezcennou věc), ani 
dnes nikdo neuvěří. Našim malým penízům a haléřům uherským se mezi lidem říkalo „bab-
ka“, kterýž to název se dosud zachoval ve rčení „Nestojí ani za babku“ či „ Koupil za babku“ 
(lacino). I velikonoční pomlázka dávala šanci jen na „Trojníček mi dejte…“ nebo „Rozdrhni 
se, míšku, dej nám po penízku, po malým, po malým…“ O tolarech a dukátech si koledníci 
mohli tak nechat zdát. V lidových příslovích či pořekadlech se proto odrážejí skromné hospo-
dářské poměry, takže se mluví ještě tak o haléři, trojníku, krejcaru či grošíku. Snad i proto 
přísloví bývají i plná moudrostí – „Kde jest peníz bit, tam nejvíce platí“, „ Peníze jsou dobrý 
sluha, ale špatný pán“, „ Peníze mluví všemi řečmi“. 

I v našich národních písních se zrcadlí peníz – „Ó Velvary, kde jsou mé tolary…“, nebo  
 

Na Bílé hoře 
sedláček oře 

má hezkou dceru 
dej mi ji, bože. 

Kdybych ji dostal, 
to bych si vejskal, 

tři sta tolarů 
bych si vyvejskal. 



 

Jenom pohádky ve velebení peníze trochu pokulhávají. Přestože vyjadřují touhu po tom, 
aby dobrý a spravedlivý člověk získal nějaké to jmění, které by mu umožnilo proniknout do 
vyšší sociální vrstvy, typ peníze obvykle neuvádějí. Snad proto, že od pohádkových bytostí či 
zvířat se očekával spíše dar v podobě drahého kovu, tedy stříbra či zlata, nebo drahých kame-
nů. Jsou-li však jmenovány mince, pak jsou to nejčastěji zlaťáky (dukáty), tedy peníz nejob-
tížněji dosažitelný chudým lidem. Zda ústřední touha pohádek po dobrém vladaři, který vždy 
spravedlivě rozhodne, je podvědomě provázena obavou o častém inflačním znehodnocení 
peníze, pro jistotu ponechme v říši smyšlenek. 

 

   

jednostranný český penízek bílý 
(s letopočtem od 1560, Kutná Hora; 

průměr 14 mm, váha cca 0,36 g, 
jakost 0,321; 

groš = 9, později 7 penízků) 

jednostranný český haléř 
(černá mince, malý peníz, kačenka; 
s letopočtem od 1531, Kutná Hora; 

průměr 12,5 mm, váha cca 0,3 g, jakost 0,182-0,177, 
bílý peníz = 2 haléře, tedy groš = 14 haléřů) 

 
 

   
slezské trojníky 

(průměr 15,5 mm, váha 0,55 g) 

 
 

   

první grešle (grešlička) z roku 1759 
(průměr 17,5 mm, váha 1,67 g) 

grešle (od 1760) 
(průměr 23,0-23,5 g, váha 7,7-8,6 g) 

Teprve za Marie Terezie se stalo vybíjení měděných mincí pravidlem. 
Zajímavé je, že na grešli jsou pod svatováclavskou korunou zobrazeny tři 
štíty a na nich český lev, moravská a slezská orlice, což značí dějinný 
celek Zemí Koruny české. 

(měděný krejcar platil 3 grešle) 

haléř (jeden pfennig) 
(průměr 15 mm, váha 0,56 g; mědě-

né vážily 1,25 g) 

 
 


