
Kdysi oslavovali svaté a upalovali ty, kdo dobrou minci kazili. Nyní tyto oslavují a nosí je pěkně na 
rukou a upalují svaté. 
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Čachry kolem mince 
 
Koncem roku 1586 nastal díky velkým mrazům nedostatek tekoucí vody. Jáchymovské 

puchýrny, prádla a tavírny se zastavily a mimo provoz zůstaly až do února, takže mincovna 
zřejmě nedostávala žádný ražební kov a nemohla zajistit takový přísun nových ražeb, jako 
v minulých letech. Mincmistr a kontrolor žádali císaře o půjčku, neboť „ … není možno platit 
úroky z dluhů a vyplácet horníkům mzdy“  . Dopisování mezi mincovnami i horami zpočátku 
probíhalo jak německy, tak česky. Ještě za Ferdinanda tomu bylo půl na půl. Z rozkazu císař-
ské Dvorní komory z 3. července 1587 se po tomto datu mohla používat pouze němčina. 
Němcům se dokořán otevřela vrátka do všech českých dolů a mincoven. 

„ Poněvadž Jeho Římská Katolická Milost, náš nejmilostivější pán učinil nařízení, aby 
expedice horní děla se v německé řeči, tudíž bylo nám nařízeno J. Cís. Milostí, aby všechny 
zprávy a žádosti psány byly každého času v jazyku německém k vyplnění této nutné potřeby.“ 

Od přelomu let 1587/1588 se začala opět ve zvýšené míře vyvážet za hranice domácí 
mince. V okolních zemích stoupal kurs českého tolaru, kde platil 72 krejcarů, v Uhrách do-
konce 75 krejcarů. Jáchymovští mincovní úředníci přesto zůstávali v klidu a uváděli, že Já-
chymov je tohoto zlořádu ušetřen, neboť není ani řemeslnickým, ani obchodním střediskem, 
a že tam cizí, zakázané mince, pronikají jen málo. Jediní, kdo je přinášejí, jsou prý faktoři 
zahraničních kverků, kteří vyplácejí mzdy, ale za tyto peníze jde do zahraničí cín, nikoliv 
mince. Zdali to byla pravda či zakrývali nějaký osobní hmotný zájem, je dnes těžké posoudit. 
Pro jistotu byl v květnu 1588 vydán císařský mandát, který přikazoval všem zemím Koruny 
české odstranit do sv. Václava špatné mince z oběhu. Od druhé poloviny roku 1589 jen pršely 
z Jáchymova žádosti k České komoře a císaři o půjčku jednoho až dvou tisíc tolarů, jež by 
pomohly pokladně dostát nejnutnějším závazkům. Na každou novou žádost reagovala Česká 
komora pouze oznámením, že nemůže nic měnit. Třebaže byla pokladna Mincovního a výběr-
čího úřadu vyčerpána, přece jen poskytovala v letech 1588-1590 České komoře větší příjmy, 
než mincovna pražská a budějovická. 

Roku 1590 postihla Korunu českou neúroda a v následujícím roce nastala drahota, takže 
pohraniční oblasti strádaly hladem. Kupci z okolních zemí sem přinášeli další nehodnotné 
peníze a za hranice vyváželi drobnou českou minci, již stržili za své zboží. Nový patent 
z konce prosince tradičně opakoval zákaz brát špatnou minci a dotaz České komory do min-
covny, proč nejsou vypláceny mzdy horníkům, když byly vybity mince v hodnotě přesahující 
38 000 tolarů, byl netradičně nezodpovězen. Roku 1592 drahota polevila, ale do oběhu stále, 
ba ještě víc než jindy, pronikala špatná mince, takže nový mandát z dubna 1593, zakazující 
brát špatnou minci, byl už psychicky únavný, obzvláště v kontextu s absurdním názorem, že 
zisk z výměny peněz není lichva. Norimberští kverkové, dolující na Jáchymovsku, podali nej-
vyššímu mincmistru K. A. Globenovi protest, vyhrožujíce zastavením prací v dolech. Lazar 
Ercker doporučil České komoře protestu nedbat, přestože i sama komora měla k mandátu vý-
hrady. Čeští stavové byli totiž dotčeni, že nebyli při tak významném opatření císařem požádá-
ni o souhlas. 

Mincovna razila dále, ale její vyhlídky do budoucna byly při pokračujícím úpadku já-
chymovských hor slabé. Císař, válčící od r. 1593 opět s Turky, stále vyčerpával příjmy 
z Jáchymova k válečným účelům. Úřady neměly dostatek hotovosti k výplatám a cizí kverko-
vé, kteří přinášeli pokladně výběrčího úřadu příjem několika tisíc tolarů, vidouce na všech 
stranách nepořádek a nedostatek odborníků, houfně odcházeli. Část jich odešla i pro staré de-
sátkové dluhy a noví se opuštěných dolů neradi ujímali, neboť jim desátkový úřad předepiso-



 

val k náhradě dluhy předchůdců, nezaplacené více než 30 let, a vymáhal je při vyplácení do-
lového stříbra. Domácí kverkové nemohli doly při vzrůstající drahotě udržovat, neboť na to 
neměli. I doly, u nichž ještě byla naděje na výnos, pustly vypisováním lhůt, jiné byly slučová-
ny do rukou jednotlivců, kteří těm, kdo ještě chtěli dolovat, uzavírali přístup k dolovým po-
lím. Jáchymovský hejtman Schwerzer považoval opětné získání cizích těžařů za prospěšnější, 
než finanční výpomoci komory. Pokládal za lepší, aby panovník něco tratil, než aby bylo stří-
bro ponecháno pod zemským povrchem, neboť užitek mohl mít z ražebného a horních poplat-
ků. Panovník však potřeboval peníze. Na jedné straně se sice snažil pomoci dolům finančně 
z komorních důchodů, jsa si dobře vědom důležitosti příjmů z hor, zvláště v době války, na 
druhé straně zatěžoval horní města válečnými břemeny a ničil tak krátkozrace to, co byť i ne-
patrná finanční pomoc napravila. Přestože se projíždějícím vojskům i horní města musela sta-
rat o ubytování a stravu, v Jáchymově nastalo období zvláštní šetrnosti. Hledaly se cesty, jak 
ušetřit na mzdách úřednictvu, jak zaplatit dluhy a zvýšit výnos, aby mohl výběrčí úřad více 
odvádět. 

Abychom lépe pochopili tuto složitou dobovou problematiku, musíme si uvědomit, že 
jednou z hlavních panovníkových starostí po dlouhou dobu bylo „vybytí zlé mince“ ze země, 
neboť narušovala oběh a přispívala k rychlému stoupání kursu dobré hrubé mince a tím i stou-
pání cen životních potřeb. Masivními nákupy dobrých tolarů za nehodnotné drobné, často 
i falešné mince, si překupníci i vlastníci zejména německých mincoven opatřovali značný 
prospěch, neboť si tak levně opatřovali ražební kov. Za startovací čáru těchto problémů je 
považován už zmíněný říšský mincovní řád z roku 1559, u nás zavedený r. 1561, jehož nepře-
hledná řada mincí postupně umožnila příliv málo hodnotných peněz do země. Hlavní nápor 
mizerných mincí však s sebou přinesly turecké války. Pod tlakem stoupajícího kursu tolaru 
v říši i okolních zemích stanovil sněm roku 1601 kurs tolaru na 73 krejcarů, přičemž roku 
1610 dosáhl tolarový kurs už výše 84 krejcarů. Císař hodlal napravit horšící se mincovní po-
měry reformou nejen v říši a dědičných zemích, ale i v zemích Koruny české, avšak nenašel 
se nikdo, kdo by byl schopný podat účinný návrh na vyřešení této krize. Bez možnosti provést 
mincovní reformu omezil se Rudolf II. na zákazy vnášet do země špatnou drobnou minci 
a vyvážet odtud dobré hrubé ražby a neražený kov. Tyto zákazy však nemohly mít kladný 
efekt, protože na jedné straně panovník zakazoval, na druhé straně více méně mlčky povolo-
val vyvážet drobnou minci domácí a neražené stříbro ze země, jen aby neodradil zbylé kverky 
od dolování v Jáchymově, po případě, aby ještě získal nové. Císaři tak nezbylo než zbožně 
doufat, že těžba zahraničních kverků a objevy nových rudných žil povznesou jáchymovské 
dolování. 

Panovník, tápající v bludném kruhu, tak 
nemohl obohatit sebe ani zemi, neboť sám 
sebe ochuzoval a zem doslova ožebračoval. 
Usilovná sháňka celé střední Evropy po dra-
hém kovu je vůbec nadmíru podivná, neboť 
v letech 1590-1610 právě vrcholil příliv stří-
bra z Nového světa a západní Evropa jím 
byla zaplavena. Pro tuto dobu byl snad přímo 
zrozen i tajuplný Bartoloměj Albrecht, ob-
chodník z Norimberku. Roku 1578 mu císař 
povolil mincovat ve vídeňské mincovně, 
roku 1580 v pražské, později i v kutnohorské. Jeho vliv dosáhl i na mincovnu jáchymovskou, 
kde se za Lucie, vdovy po mincmistrovi Jiřím Kadnerovi, nerazil na tolarech pod poprsí císař-
ské český lev. Když ale císaře požádal o výhradní právo ražby pro sebe a své dědice, nádav-
kem i o výkup „nehodné“ mince, kupodivu narazil. Jestli si Rudolf vzpomenul na hodinu dě-
jepisu s nadpisem Šlikové, písař dějinám neodkázal, ale snad právě proto mu vše roku 1588 

 
tolar Bartla Albrechta 

(značka psí hlava) 
 



 

odepřel. Navzdory tomu Albrecht v letech 1592-1603 bez povolení a ve velkém skupoval 
drahé kovy. Jestli se povolení výkupu někdy domohl není jisté, neboť v korespondenci 
s úřady toto obcházel tím, že uváděl, že císaři půjčoval velké částky na válečná tažení. Ostat-
ně stížnosti na něj pršely ze všech stran, neboť se nevědělo, kde zlato a stříbro bere. Přitom 
kde se objevil, všude mincovní kovy ze zemí mizely. V Uhrách skupoval drobné peníze na 
metráky, nepohrdnul ani zlaťáky. Stříbro vozil na zmincování zejména do Kutné Hory, ale 
císařská komora se nemohla dopátrat, kdo vlastně nové mince zkouší, kolik tolarů se zde vy-
bije, kam se vyváží a jaký užitek z toho má císař. Dvorské komoře taky nešlo na rozum, jak 
z údajně nejhorších mincí, které skupuje, se může bez prodělku vybíjet mince hodnotná. Své 
pochybnosti předala k vyšetření České komoře, ale rezultátu se nikdy nedočkala. Přitom Bartl 
Albrecht byl v té době největším dodavatelem stříbra mincovnám. Je tedy jisté, že 
v dodávkách pagamentu bezpochyby bylo i americké stříbro. 
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Po úmrtí Pavla Hofmanna byl na samém počátku roku 1600 jmenován novým mincmis-

trem a výběrčím Kryštof Taubenreutter. V Jáchymově mrzlo až praštělo, takže chod mincov-
ny byl omezen. Poslední rok končícího století se zoufale snažil skoncovat i s mincovnou. Vý-
daje převyšovaly příjem, úředníkům se nevyplácely mzdy, hledaly se cesty, jak zvýšit příjmy 
výběrčího úřadu a odevzdat některé platební závazky úřadům s lepším finančním zajištěním. 
Znovu se objevila snaha přeložit ražbu mincí do Prahy. Mincovna započala boj o holou exis-
tenci. Mincmistr se hádal s desátníkem, hejtman osočoval oba dva, vardajn si stěžoval komo-
ře, komora nasadila do města špicly. Mezi úředníky působily rozmíšky nevyplacené mzdy 
a cestovné, nepořádek byl i ve výkupu rud. Jeden z kverků Dolu Helena Huber (dnes 
v prostoru šachty Josef) si stěžoval komoře, že hutní mistr tu při zkouškách užívá ke svému 
prospěchu větší tavební lžíce a že svému bratru, zlatníku v Annabergu, prodává čisté stříbro, 
které on dodává kurfiřtskému desátku. Stříbro pašovala jistá žena a to po dohodě s mincmis-
trem i hejtmanem, kteří se na pisatele tajné zprávy zle obořili. Ú ředníci si zkrátka nahrazovali 
ušlý zisk jinak, byť i způsobem značně nepoctivým. Dluhy jáchymovských úřadů rostly a ne-
byla možnost je zaplatit. Jáchymovští úředníci, vidouce, že nic jiného nezbývá, a ve snaze 
zakrýt nekalosti, jichž se dopouštěli, sami navrhli snížení svých platů. Rudolfovi došla trpěli-
vost a do Jáchymova vyslal vyšetřovací komisi. Lilie na jáchymovských ražbách byla nahra-
zena hvězdou s půlměsícem, neboť novým mincmistrem byl jmenován Jan Gipfel. Jeho za-
městnanci však netavili čistě, vznikalo mnoho odpadu a mince byly nestejné. Tento fakt 
a zpronevěra 800 tolarů, které obdržel z císařské pokladny na rozbor cínu, podkopaly důvěru 
České komory tak, že byl z úřadu propuštěn a na jeho místo ustanoven Centurio Lengefelder. 

 

 
Nový mincmistr začínal s nekvalitním kádrem. Mince neměly jasný obraz a ke všemu 

vypukl mor, který zahubil v Jáchymově 204 osoby. Práce v mincovně se nezastavila, ale ve 
výkazu produkce českých mincoven byl počet vybitých kusů jáchymovských mincí uváděn 
jako nejnižší. Počátkem května 1610 vardajn Hübmer, kterému se podařilo povznést výkup 
rud tak, že už nebyl pasivní, odešel mincmistrovat do Prahy, a nový šéf výkupu, Řehoř 
Steinmüller, chtěl po dohodě s hejtmanem zvýšit příjem z rudy spekulací. Počítal s tím, že 
tolary jsou brány za 82-84 krejcarů, a proto navrhoval razit ze stříbra z výkupu jen tolary a za 
stříbro, na jejich výrobu použité, platit v tolarech kdysi úředně odpovídajících 70 krejcarům. 
Roční zisk odhadoval na 1 000 zlatých. 
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Výkaz ražby českých mincoven z let 1610-1614 opravdu ukazuje, že drobná mince se ra-

zila jen málo a že ražba všech druhů mincí se převáděla na tolary po 70 krejcarech, i když 
tolary nově ražené platily 84 krejcarů. V Jáchymově se pro výkup počítaly některé tolary po 
70, jiné po 73 či po 80 krejcarech, a teprve zbytek, tj. to, co nepřišlo do výkupu, po 84 krejca-
rech, ačkoliv všechny tolary měly stejnou jakost. Za těchto okolností bylo přirozené, že i císař 
měl větší zájem na ražbě hrubé mince, než na ražbě mince drobné. Výsledkem byl katastro-
fální nedostatek drobné mince, který umožnil zvýšený příliv cizích nehodnotných ražeb, 
a opět hnal ještě výše cenu tolaru. Stoupání jeho ceny a obecné stoupání cen přimělo jáchy-
movské kverky k žádosti o zvýšení ceny stříbra z výtěžku. Hejtman, desátník a mincmistr se 
proti tomu postavili, neboť zvýšení ceny stříbra by se považovalo za příznak snížení zrna 
v minci. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

tolar (mincmistr Gipfel) malý groš (mincmistr Gipfel) 

 

 

 

tolar (mincmistr Lengefelder) půltolar (mincmistr Lengefelder) 

 

 

 

 

 

 
malý groš (mincmistr Lengefelder) malý groš (mincmistr Lengefelder) malý groš (mincmistr Lengefelder) 


