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České šlechtické rodové ražby

16.—17. století

Od středověku byla v Království českém ražba mincí výhradním 

právem českého krále. Tento princip byl výsledkem úspěšné po-

litiky posledních Přemyslovců a Lucemburků, v jejichž době bylo 

Království české díky svému nerostnému bohatství nejvýznam-

nějším exportérem stříbra v Evropě. Zisk z těžby stříbra a z vý-

roby mincí v přísně střežené královské mincovně v Kutné Hoře 

představoval jeden z hlavních zdrojů příjmů královské pokladny. 

Mezi další zvláštnosti patří i skutečnost, že Čechy byly v rámci 

středověké Svaté říše římské jediným královstvím. Království čes-

ké nebylo členěno na menší teritoriální knížectví, jejichž vladaři 

by mohli vydávat vlastní peníze, jak bylo běžné v okolních ně-

meckých zemích či ve Slezsku.

Pochopitelně i česká aristokracie by ráda presentovala své 

osobní bohatství a moc ražbou vlastních mincí. Někteří domácí 

velmožové měli k dispozici i dostatek fi nančních prostředků. Své 

vlastní peníze však razit nemohli, ať byli jakkoli bohatí či vlivní. 

Přesto v některých obdobích dějin českého státu vznikaly „sou-

kromé“ mince, lišící se od běžných vládních platidel. Za určitých 

zvláštních podmínek byly vydávány konkrétními osobami nebo 

některými šlechtickými rody, proto je obecně nazýváme „šlech-

tické rodové ražby“. Jednalo se však o naprosté výjimky, podmí-

něné určitými neobvyklými okolnostmi. Také funkce, jakou tato 

platidla plnila v peněžním oběhu, byla často velmi odlišná. 

Tato výstava přibližuje nejvýznamnější české šlechtické rodové 

ražby, vydávané v 16. a 17. století.

The Coins of Bohemian Nobility

in 16th and 17th Century

Ever since the Middle Ages, minting in the Bohemian Kingdom was solely 

under the jurisdiction of the Czech King. This came as a result of the eff ective 

politics of the last Přemyslid and the Czech Kings from the House of Luxem-

bourg. Given its ample mineral deposits, the Bohemian Kingdom was, at the 

time, the principal exporter of silver in Europe. The prosperous silver mines 

and royal mint in Kutná Hora brought a substantial profi t to the royal treas-

ury. Bohemia was already in a unique situation as the only kingdom existing 

within the Medieval Holy Roman Empire. Unlike other places, it was not 

partitioned into small territorial principalities whose rulers minted their own 

money as was common in the neighboring German lands and Silesia.

Of course, Czech aristocrats would have liked to exhibit their wealth and 

power by issuing their own coins. Though some could actually aff ord such 

an undertaking, it was out of their reach.

There were, however, several periods in the history of the Czech state when 

privately minted coins produced by noblemen and aristocratic families 

coexisted alongside government currency. These were rare events created 

by exceptional circumstances, and the functions that such tenders served 

were multiple and diverse.

This exhibit highlights the major mintages issued by Czech aristocratic fami-

lies in the 16th and 17th century. 





Šlikovské mincování v Jáchymově
1520 —1528

Jáchymovské mince, vyráběné v průběhu dvacátých let 16. sto-

letí v režii rodu Šliků z Pasounu, představují svébytný fenomén 

celoevropského dosahu. Byly totiž první velkou stříbrnou mincí 

o vysoké ryzosti, která se dostala na evropský trh s drahými kovy 

ve velkém množství. Proto se název těchto mincí, označující 

původně jen místo jejich vzniku („Joachimstalerguldengrosch“, 

zkráceně „taler“ či „tolský“), stal obecným označením pro stříbr-

né mince o průměru cca 40 mm a o hmotnosti kolem 30 g. Jen 

díky těmto jáchymovským ražbám vznikl termín „tolar“ a jeho 

pozdější jazykové mutace, až po moderní „dollar“.

Základem pro vznik těchto ražeb se stalo objevení neobvykle 

bohatých zdrojů stříbra na české straně Krušných hor v prů-

běhu druhého desetiletí 16. století, a to na území, jehož větší 

část držel v dlouhodobé zástavě od panovníka svým původem 

chebský rod Šliků z Pasounu.  Drahé kovy, ukryté v zemi, nále-

žely podle zemských zákonů jen českému králi. Od roku 1516 

byl však českým králem nezletilý Ludvík Jagellonský (*1506), 

jehož zájmy měl hájit jeho hlavní poručník, císař Maxmilián I. 

Habsburský. V první fázi těžby jáchymovského stříbra tak na 

tomto podnikání vydělávali hlavně císařovi věřitelé z řad ji-

honěmeckých bankéřů, kteří na základě výhodných smluv 

odebírali levně vytěžené hutní stříbro, vyvážené z Čech v roz-

poru s tehdejšími zákony.

Mincovna v Jáchymově

The Mint in Jáchymov



Změna nastala až po smrti císaře Maxmiliána I. (†1519), kdy 

český zemský sněm nalezl způsob, jak vývoz jáchymovského 

stříbra zdanit.  Drahý kov mohl být vyvážen jen v podobě ra-

žených mincí, jejichž výroba mohla být (narozdíl od produkce 

hutního stříbra) evidována. Pro vývoz se však hodily mince 

o velké hmotnosti a vysoké ryzosti, vyráběné podle metro-

logických standardů starších mincí saských, neboť právě na 

centrální trh s drahými kovy v saském Lipsku směřoval od roku 

1520 hlavní směr vývozu jáchymovského stříbra. Český zem-

ský sněm také v lednu 1520 stanovil vnější podobu nových 

tolarů: Na jedné straně byl umístěn český zemský znak a jmé-

no krále (který byl formálně vydavatelem i těchto ražeb), na 

druhé straně erb rodu Šliků a jméno Štěpána Šlika z Pasounu 

jako zástupce celého rodu. V roce 1528 převzal výrobu mincí 

v Jáchymově český král Ferdinand I. (1526—1564) a zahájil zde 

ražbu tolarových mincí vládních.

V původní šlikovské podobě „rodové mince“ bylo v několika ty-

pových variantách v průběhu let 1520—1528 vyrobeno mnoho 

milionů tolarů, přesto jsou tyto jáchymovské tolary dnes velmi 

vzácné. Jednalo se totiž jen o formu obchodního stříbra, která 

se v té době ještě nehodila k běžnému placení (kupní síla tola-

ru byla příliš velká), neboť v jiné formě se stříbro nedalo z Čech 

legálně vyvézt. Většina těchto ražeb proto skončila po krátké 

době v tavících tyglících jako vstupní surovina pro ražbu mincí 

v okolních zemích, které vlastní zdroje stříbra neměly. 

Štěpán Šlik z Pasounu na medaili, vydané na paměť jeho smrti v bitvě

u Moháče roku 1526

Stephen Šlik of Pasoun on the medal minted to commemorate his death

in the Battle of Mohács in 1526



The Šlik Family Mintage in Jáchymov
1520 —1528

The coins, manufactured during the 1520s in Jáchymov (Joachimsthal in 

German), had impacted all of Europe. They were the fi rst large, high purity 

silver coins circulated on a large scale on the European precious metals 

market. That was why their name, referring initially only to the place of their 

origin (“Joachimstalerguldengrosch”, or the shorter “taler”) became the 

general term for silver coins with the diameter of circa 40 mm and weight 

of approximately 30 grams. These Jáchymov mintages gave rise to the term 

“taler” and its later language mutations, leading to the modern “dollar”.

These mintages came about with the discovery of the extraordinarily large 

silver deposits on the Czech side of Krušné hory (Ore Mountains; Erzgebirge 

in German) during the second decade of the 16th century, mostly on a 

territory held in a long-term lien by the family of Šlik of Pasoun (Schlick in 

German). The Šliks originally came from the town of Cheb. By law, precious 

metals contained in the soil belonged to the King of Bohemia. But in 1516, 

the Czech King was the juvenile Louis of Jagiello (born in 1506) whose 

interests were represented by his main guardian, Emperor Maximillian I of 

Habsburg. In the initial phase of mining Jáchymov silver, most of the profi t 

fi lled the pockets of the Emperor’s creditors – southern German bankers – 

operating on shrewd contracts that gave them access to inexpensive metal-

lurgical silver exported unlawfully out of Bohemia.

After Emperor Maximillian I died in 1519, the Czech Land Diet fi nally came up 

with a way to levy a tax on Jáchymov silver. Precious metal could be exported 

only in the form of minted coins; and their manufacture (unlike the produc-

tion of metallurgic silver) could be documented. The coins, designated for 

export, were heavy and of high fi neness, manufactured by the metrological 

standards of older Saxon coins. Starting in 1520, the majority of Jáchymov 

silver was exported to the central precious metal market in Leipzig in Saxony. 

In January 1520, the Czech Land Diet determined the look of the new talers: 

one side would feature the heraldry of the Bohemian Kingdom and the King’s 

name (as the pro forma issuer of these mintages); the other side was to bear 

the Šlik family coat of arms and the name of Stephen Šlik of Pasoun. In 1528, 

Czech King Ferdinand I (1526—1564) took over the Jáchymov mint where he 

began making offi  cial government taler coins.

Although there were millions of the original Šlik talers made in several vari-

ations in 1520—1528, these Jáchymov talers are very rare today. This is due 

to the fact that they were not intended for everyday trading (their buying 

power was excessive) and were only made for export – since it was illegal 

to export silver in any other form out of Bohemia. Most of these coins soon 

ended up in smelting crucibles as the material for making coins in neigh-

boring countries that lacked their own silver resources.

Šlikovský tolar z Jáchymova z roku 1526

Taler minted by the family of Šlik in Jáchymov in 1526





Jan z Pernštejna a jeho ražby v Kladsku
1540 —1548

Kladsko, které je v dnešní době součástí Polské republiky, před-

stavovalo v územním členění českého státu zvláštní výjimku. Pů-

vodní Kladský kraj totiž nechal český král Jiří z Poděbrad v roce 

1459 povýšit pro své syny na zvláštní hrabství. Hrabství kladské 

zůstalo sice i po roce 1459 součástí Království českého, ale jeho 

držitelé disponovali zvláštními výsadami, mezi které patřilo 

i právo ražby vlastních mincí. Středověcí držitelé Kladska razili 

jen drobné mince, jejichž zákonný oběh byl ve většině případů 

omezen jen na území samotného hrabství; jinde v Čechách 

nebo v sousedním Slezsku je nikdo přijímat nemusel.

Zásadní změnu v podobě kladských mincí přinesla až čtyřicátá 

léta 16. století. Zadlužený král Ferdinand I. si na české šlechtě 

různými způsoby vynucoval vysoké peněžní půjčky. Jednou 

z takových aktivit byla i zástava Hrabství kladského českému 

šlechtici Janu z Pernštejna. Jan z Pernštejna byl koncem třicá-

tých let 16. století nejbohatším šlechticem v českých zemích 

a ovládal rozsáhlý pozemkový majetek. V roce 1537 se dohodl 

s králem Ferdinandem I. na půjčce velké fi nanční hotovosti, kte-

rá však měla být jen dočasná (na šest let) a měla být zaručena 

právě Hrabstvím kladským. Po dobu této zástavy náleželo Janu 

z Pernštejna i právo ražby mincí, o které se však ještě několik let 

soudil s předchozími držiteli. Ražbu vlastních mincí tak v Kladsku 

zahájil roku 1540. 

Kladské mince Jana z Pernštejna jsou výjimečné jak vysokou 

úrovní svého provedení, které je jednotné,  tak i kompletní no-

minálovou škálou, počínaje od drobných haléřů až po stříbrné 

tolary a zlaté dukáty.  Na lícní straně mincí je umístěna dvojice 

erbů: pohledově vlevo rodový erb Pernštejnů, vedle znak Hrab-

ství kladského; okolo latinský opis se jménem vydavatele. Na 

rubu výrazně dominuje český zemský znak, symbolizující pří-

slušnost Kladska ke Království českému.

Město a hrad Kladsko počátkem 17. století | English

The town and castle of Kladsko in the early 17th century



Dukát Jana z Pernštejna (1544)

Ducat of John of Pernštejn (1544)

Jan z Pernštejna na medaili z roku 1543

John of Pernštejn medal from 1543

Pro Jana z Pernštejna, který stál počátkem čtyřicátých let 

16. století  jako politický vůdce v čele české luteránské opozice, 

měla výroba těchto mincí nepochybně velký význam reprezen-

tační. Relativně velké množství použitých razidel (zvláště pro 

stříbrné tolary) a skutečnost, že tyto mince byly známy i v sou-

dobých obchodních příručkách, však nasvědčují tomu, že min-

covní podnikání Jana z Pernštejna mělo v prvních letech i hos-

podářský význam. Dodnes však není z pramenů jasné, odkud 

vlastně pocházel drahý kov (především stříbro), zpracovávaný 

tehdy v kladské mincovně. Kladská zástava měla být původ-

ně vyplacena v roce 1543, proto většina kladských mincí Jana 

z Pernštejna pochází z let 1540—1542. I když král Ferdinand I. 

zmíněnou zástavu jednostranně prodloužil, po roce 1543 se 

již Jan z Pernštejna (†1548) dostal do ekonomických problémů 

a zřejmě i ztratil přístup k levnému stříbru, což se projevilo i na 

výrazném snížení intenzity výroby jeho mincí v Kladsku.



John of Pernštejn’s Mintage in Kladsko
1540 —1548

The status of Kladsko (Glatz in German, Kłodzko in Polish), a part of today’s 

Poland, was unique within the organization of the Czech state. In 1459, 

Czech King George of Poděbrady had the original Kladsko region elevated 

for his sons to independent County. Though Kladsko County remained a 

part of the Kingdom of Bohemia even after 1459, its rulers enjoyed special 

privileges that included the license to mint their own coins. These medie-

val counts of Kladsko only made small coins that were in legal circulation 

mostly within the County; their usage in other parts of Bohemia and Silesia 

was questionable.

A fundamental change to Kladsko coins happened in the 1540s. The 

debt-ridden King Ferdinand I used numerous stratagems to coerce Czech 

nobles to provide him with high fi nancial loans. In the process, he handed 

the County of Kladsko over as pledge to the Czech nobleman, John of Per-

nštejn. In the late 1530s, John of Pernštejn was the wealthiest aristocrat in 

Bohemia, in control of large amounts of real estate. In 1537, he made a deal 

with King Ferdinand I concerning a temporary (six years) large cash loan 

guaranteed against the County of Kladsko. Throughout the duration of this 

agreement, John of Pernštejn held minting rights though he had to wage 

a legal battle over them for several years with the former holders. He began 

minting his coins in Kladsko in 1540.

These Kladsko coins are extraordinary with their consistently fi ne execution 

and full-range nominal scale from small hellers to silver talers and golden 

ducats. On the obverse side they bear a pair of crests: Pernštejn on the left, 

adjacent to that of the County of Kladsko; encircled by a Latin circumlocu-

tion with the issuer’s name. The reverse side is dominated by the heraldry of 

the Bohemian Kingdom, symbolizing that Kladsko belonged to the King-

dom of Bohemia.

For John of Pernštejn, the political leader of the Czech Lutheran opposition 

in the early 1540s, mintage undoubtedly meant enhanced prestige. Howev-

er, the high number of coin dies (especially for silver talers) and the fact that 

the coins were featured in period trading guides suggest that John’s mint 

business was also launched for economic reasons. To this day, the exact 

origin of the precious metal (primarily silver) used at the Kladsko mint has 

not been ascertained.

The pledge of Kladsko was to be paid out in 1543, which explains why most 

of the coins of John of Pernštejn come from 1540 —1542. King Ferdinand I 

forcibly extended the pledge, but after 1543, John of Pernštejn (who died 

in 1548) slipped into economic diffi  culties and probably lost his source of 

cheap silver, which was in turn refl ected by the signifi cant downsizing of his 

minting in Kladsko.

Tolar Jana z Pernštejna (1541)

Taler of John of Pernštejn (1541)





Rožmberská mincovna v Rychlebech
1582 —1596

Starý jihočeský rod pánů z Rožmberka zaujímá výjimečné místo 

jak obecně v českých dějinách středověku a raného novově-

ku, tak i v dějinách našeho mincovnictví. Jako významní těžaři 

stříbra a politicky vlivný rod totiž Rožmberkové již ve středověku 

získali právo podílet se na mincovních právech panovníka. Jed-

nalo se však o podíl na zisku z ražby mincí vládních; žádné stře-

dověké rožmberské mince neznáme.

Svých vlastních rodových mincí se tak páni z Rožmberka dočkali 

až na úplném závěru své biologické existence, neboť skutečné 

rožmberské mince razili svým jménem až Vilém z Rožmberka 

(†1592) a jeho mladší bratr Petr Vok z Rožmberka (†1611), posled-

ní mužský představitel tohoto rodu. Ani tak mocný rod, jakým 

byli Rožmberkové, však neměl v předbělohorské době oprávně-

ní razit své mince v Čechách. Vilém z Rožmberka proto v roce 

1581 zakoupil malé panství Rychleby (německy Reichenstein, 

nyní Złoty Stok v Polsku), ležící těsně při tehdejších východočes-

kých hranicích se Slezskem. Ještě na počátku 16. století před-

stavovaly slezské Rychleby (jako součást majetku knížat Minster-

berských) důležitý evropský zdroj důlního zlata, ale zdejší zlaté 

žíly byly již v polovině století vytěženy. Vilém z Rožmberka však 

tyto upadající zlaté doly s nevelkým okolím panstvím, ležící vel-

mi daleko od ostatích rožmberských držav, draze koupil, neboť 

součástí tohoto majetku bylo i právo razit vlastní mince. 

Rožmberské mincování v Rychlebech trvalo jen relativně krátce 

a šlo záležitost výhradně reprezentační. Do provozu dolů a raž-

by mincí museli Rožmberkové investovat víc peněz, než kolik 

se jich ve zdejší mincovně vyrobilo. Oba Rožmberkové razili 

v  Rychlebech především honosné zlaté dukáty v několika typo-

vých verzích, které svou ikonografi í (včetně výrazné postavy sv. 

Kryštofa) navazovaly na předchozí ražby minsterberské. Ze stří-

Mincovna v Rychlebech

The Mint in Rychleby



bra byl zřejmě jen výjimečně ražen rožmberský tolar, který patří 

mezi nejvzácnější české mince renesanční doby. Výroba vlast-

ních rychlebských drobných mincí, určených pro běžný peněžní 

oběh, neměla pro Rožmberky smysl, neboť placení takovými 

mincemi by si nemohli vynutit jinde, než na svých vlastních 

panstvích, a nemohli by jimi hradit své fi nanční závazky. Stří-

bro, vytěžené ve vlastních jihočeských dolech, proto dodávali 

Rožmberkové raději do českých vládních mincoven, neboť to 

pro ně bylo ekonomicky výhodnější. Ztrátové rodové mincování 

ukončil Petr Vok z Rožmberka v důsledku vlastních fi nančních 

problémů již roku 1596, kdy rychlebské panství prodal.

Rychlebský dukát Petra Voka z Rožmberka z roku 1595

Ducat of Peter Vok of Rožmberk minted in Rychleby in 1595

Erb pánů z Rožmberka 

Rožmberk family crest



The Rožmberk Mint in Rychleby
1582 —1596

The old southern Bohemian dynasty of the Rožmberks stands out in 

the history of the Czech Medieval era, the early Modern Era, and Czech 

mintage. As major silver miners and infl uential political players, the Rožm-

berks received during the Middle Ages a stake in royal mintage privileges. 

These privileges only concerned sharing the profi t from the minting of 

government coins; no Medieval Rožmberk coins are known.

The Rožmberks were able to issue coins only at the close of their biolog-

ical existence: coins bearing the Rožmberk name were minted by William 

of Rožmberk who died in 1592, and by his younger brother, Peter Vok of 

Rožmberk who died in 1611 as the dynasty’s last male. Before the Battle of 

the White Mountain (1620), even such a powerful dynasty as the Rožmberks 

did not have a minting license in Bohemia. That was why, in 1581, William 

of Rožmberk purchased a small domain in Rychleby (Reichenstein in Ger-

man, today Zloty Stok in Poland) which at the time touched on the eastern 

Bohemian border with Silesia. In the early 16th century, the Silesian Rychle-

by (property of the Minnsterberg Princes) was still an important European 

source of mined gold; by mid-century, the local gold fi elds were complete-

ly depleted. Nevertheless, for a steep price, William of Rožmberk bought the 

deteriorating gold mines with the small surrounding dominion located far 

from other Rožmberk real estate-because it came with minting rights.

Rožmberk minting in Rychleby was short-lived and its main purpose was 

symbolic since the amounts the Rožmberks invested in running the mines 

and minting the coins exceeded the coins’ value. The two Rožmberk broth-

ers produced mostly fancy gold ducats of several types; their iconography 

(including the distinct fi gure of St. Christopher) obviously drew on the earlier 

Minnsterberg coins. As a rare exception, silver was used to produce the 

Rožmberk taler, one of the most precious Czech Renaissance coins. Manu-

facturing Rychleby small coins designated for everyday circulation made no 

fi nancial sense for the Rožmberks, since they could not use them outside 

their own dominions to pay off  their debts. It was more profi table for the 

Rožmberks to send the silver from their southern Bohemian mines to the 

Czech government mints. The insolvent mintage was fi nally ended by Peter 

Vok of Rožmberk in 1596 when he sold the Rychleby domain as a result of 

his own fi nancial woes.

Bratři z Rožmberka: Petr Vok (vlevo) a Vilém (vpravo) 

The brothers of Rožmberk: Peter Vok (left) and William (right)





Albrecht z Valdštejna
a jeho české mince
1626 —1634

Východočeský šlechtic Albrecht Eusebius z Valdštejna (1583 

—1634) patří k nejvýznamnějším postavám třicetileté války. Jako 

císařský vojevůdce a později vrchní velitel vojsk přispěl rozho-

dujícím způsobem k úspěchům habsbursko-katolického usku-

pení v první polovině velkého evropského válečného konfl iktu. 

Během války nashromáždil mimořádně rozsáhlý pozemkový 

majetek v Čechách i v zahraničí. Vedle úspěšného podnikání 

ve vojenském řemesle byl Valdštejn i obratným diplomatem. 

Jeho rostoucí vliv na evropské politické scéně znamenal pro 

Habsburky takové mocenské nebezpečí, že jej císař Ferdinand II. 

nechal po obvinění ze zrady v roce 1634 zavraždit.

Na počátku války však týž císař svého zasloužilého vojevůdce 

odměňoval rozsáhlými majetky a výsadami. Jedním z nich byl 

i vznik Vévodství frýdlantského roku 1626. Jednalo se o rozlehlý 

územně ucelený komplex starších panství v severovýchodních 

Čechách, která Valdštejn počátkem dvacátých let 17. století 

získal převážně z konfi skátů, zabavených protestantské šlechtě. 

Centrem nového vévodství a hlavním Valdštejnovým sídlem se 

stalo město Jičín.

K nově zřízenému vévodství také patřilo právo ražby mincí, které 

Valdštejn razil od roku 1626 přímo v Jičíně. Pro větší meziná-

rodní platby potřeboval Valdštejn zlaté dukáty, proto se v Jičíně 

razily ve velkém množství mince zlaté. Jako vstupní mincovní 

kov se používal výtěžek z válečné kořisti (zlaté nádobí, boho-

služební náčiní aj.), ale Valdštejnovými razidly byly přímo pře-

ráženy i rozklepané starší dukáty jiných vydavatelů, proto mají 

tyto mince často větší průměr, než jiné tehdejší dukátové ražby. 

Ze stříbra se v Jičíně zcela výjimečně razily i stříbrné tolary jako 

mince reprezentační. Ve velkém množství však jičínská mincov-

Město Jičín v 17. století |English

The town of Jičín in the 17th century



Valdštejnův dukát (1627) ražený v Jičíně

Valdštejń s ducat (1627) minted in Jičín

Soudobé vyobrazení Albrechta z Valdštejna

Depiction of Albrecht of Valdštejn

na produkovala drobné stříbrné tříkrejcary (groše). Výroba těch-

to mincí byla pro Albrechta z Valdštejna velmi výhodná, neboť 

tyto jeho mince musely být v plné nominální hodnotě přijímány 

nejen v celých Čechách, ale i ve všech oblastech říše, kam saha-

la habsburská moc.

Po Valdštejnově zavraždění roku 1634 však byla výroba v jičínské 

mincovně ukončena. Císař nechal všechny Valdštejnovy mince 

prohlásit za neplatné. Panovnická komora je z peněžního oběhu 

systematicky stahovala a nechávala tavit jako vstupní materi-

ál pro výrobu běžných mincí vládních. Proto jsou dnes více či 

méně vzácné všechny mince, vzniklé během krátkého pobytu 

Albrechta z Valdštejna na evropském mocenském výsluní.



3-krejcar (groš) z roku 1627

3-kreutzer (groat) from 1627

Albrecht of Valdštejn and his Czech Coins
1626—1634

The eastern Bohemian nobleman Albrecht Eusebius of Valdštejn (1583 

—1634) was a prominent participant of the Thirty Years’ War. As an imperial 

army offi  cer and later a military chief commander, he contributed to the 

triumphs of the Habsburg-Catholic formation in the fi rst half of this Europe-

an military confl ict. In its course, he amassed vast real estate properties both 

in Bohemia and abroad. In addition to a successful military career, Valdštejn 

was a skillful diplomat. His growing infl uence over the European political 

scene so threatened the Habsburgs, that Emperor Ferdinand II had him 

assassinated in 1634 on the suspicion of treason.

During the early stages of the war, the Emperor rewarded his lauded com-

mander with extensive real estate properties and privileges. One of them 

was the newly created Duchy of Frýdlant (Friedland in German) in 1626. 

It was a large territorial unit of older dominions in northeastern Bohemia, 

which Valdštejn gained in the early 1620s from the confi scated property of 

the Protestant nobility. The center of the new Duchy and the main Valdštejn 

residence became the town of Jičín.

The fl edgling Duchy was licensed to mint coins and by 1626, Valdštejn had 

them made in Jičín. Since he needed gold ducats for international trans-

actions, the Jičín mint produced gold coins. As raw material he used the 

spoils of his war loot (gold vessels, religious paraphernalia, etc.), frequently 

striking the Valdštejn coin dies right on top of the old ducats causing the 

new coins to have a larger diameter than other period ducats. Sporadically, 

the Jičín mint produced silver talers for presentational purposes. The bulk of 

the production was small silver groschen, expedient for Albrecht of Valdšte-

jn because they were accepted face-value across Bohemia and the entire 

Habsburg Empire.

Valdštejn’s assassination in 1634 brought the Jičín mint production to a halt 

and the Emperor declared all Valdštejn coins void. The state treasury with-

drew them systematically from circulation and melted them to make regu-

lar government coins. Thus, coins made during Albrecht of Valdštejn’s short 

sojourn on the European political summit are precious and rare today.





Šlikovské mince z Plané
1627 —1665

Mincovní podnikání rodu Šliků v době barokní sice formálně na-

vazovalo na starší tradice mincovních aktivit ze 16. století, ale bez 

výjimečného postavení, jakého dosáhl u vídeňského dvora Jind-

řich Šlik z Pasounu (†1650), by nebylo možné. Jindřich Šlik zaujal 

významné postavení mezi vojenskými veliteli již v předbělohorské 

době na bojištích v Nizozemí a v Uhrách. V bitvě na Bílé hoře 

(1620) velel moravskému stavovskému vojsku, po svém zajetí pře-

stoupil na stranu císaře, což se stalo podmínkou jeho následné 

rychlé kariéry u habsburské armády. Nedosáhl sice takové moci, 

jako jeho vrstevník Albrecht z Valdštejna, ale do měnového vývoje 

českých zemí se druhá fáze šlikovského mincovnictví nakonec 

zapsala hlouběji, než krátké mincování valdštejnské.

Za své zásluhy o habsburský trůn získal Jinřich Šlik roku 1627 

listinu císaře Ferdinanda II., která jej opravňovala k ražbě vlastních 

mincí s odkazem na starší rodové výsady. Ještě v roce 1627 pak 

Jindřich Šlik zahájil pravidelnou výrobu vlastních mincí v nově 

zřízené ražebně na šlikovském rodovém panství v Plané.

I když Jindřich Šlik zahájil výrobu nových rodových mincí ve 

stejné době, jako Valdštejn, výrobní program mincovny v Plané 

se od Jičína brzy výrazněji odlišoval. Vedle vysloveně reprezen-

tačních ražeb, jakými byly hmotnostní násobky tolarů a dukátů, 

dodával Jindřich Šlik do peněžního oběhu vedle zlatých dukátů 

i větší množství běžných stříbrných tolarů a především mince 

drobné (tříkrejcary a krejcary). To byl hlavní zdroj možných zisků 

z mincovní výroby, neboť i šlikovské běžné mince měly být přijí-

mány jako zákonné platidlo v celých Čechách. Ražba plnohod-

notných stříbrných tolarů byla v počátcích jejich výroby v Plané 

výhodná i z toho důvodu, že místní rudné doly poskytovaly 

Vojsko z doby třicetileté války

Armed forces in the time of the Thirty Year‘s War



Jindřichu Šlikovi nezanedbatelné množství nově vytěženého 

stříbra. Zřejmě z technických a bezpečnostních důvodů nechával 

v počátcích svého mincovního podnikání Jindřich Šlik část min-

covního kovu souběžně zpracovávat i v mincovně v Norimberku. 

Místo vzniku jednotlivých mincí však v daných souvislostech 

nebylo podstatné. Výrobky z obou míst měly po formální stránce 

vzhled mincí českých a lišily se jen značkou mincmistra.

Svým vzhledem šlikovské barokní mince navazovaly na starší 

jáchymovskou tradici. Jedna strana všech ražeb nesla symboliku 

panovníka (císařský orel a jméno vládnoucího Habsburka), což 

usnadňovalo pronikání šlikovských ražeb do peněžního oběhu 

v celém habsburském soustátí. Lícní strana obsahovala vedle 

jména vydavatele výrazný motiv sv. Anny (manželky sv. Jáchyma) 

s Pannou Marií a malým Ježíšem, a šlikovský rodový erb.

Šlikovská výroba mincí pokračovala v Plané i v další generaci jmé-

nem Františka Arnošta Šlika. Po úpadku místní těžby stříbra však 

následovalo ukončení mincovní činnosti a prodej panství roku 

1665. Mladší šlikovské mince z konce 17. a z 18. století jsou již jen 

reprezentačními ražbami, vzniklými ve vládní mincovně pražské.

Tolar ražený v Plané roku 1627

Taler minted in Planá in 1627

Jindřich Šlik z Pasounu

na vyobrazení z dvacátých 

let 17. století

Hery Šlik of Pasoun

during the 1620s



Tolar ražený v Plané roku 1645

Taler minted in Planá in 1645

The Coins of Šliks of Pasoun from Planá
1627—1665

Formally derived from 16th century mintage traditions, the Šlik minting busi-

ness in the Baroque era existed only thanks to the privileged status achieved 

at the Viennese court by Henry Šlik of Pasoun (died in 1650). Henry Šlik 

attained a high status among military commanders even before the White 

Mountain battle, on the battlegrounds of the Netherlands and Hungary. 

Though less powerful than his peer, Albrecht of Valdštejn, the second 

phase of Šlik’s mintage impacted the currency development in Bohemia on 

a much deeper level.

For serving the Habsburg monarchs, in 1627 Emperor Ferdinand II gave 

Henry Šlik a deed entitling him to mint his own coins in concert with the Šlik 

dynasty’s past privileges. That year, Henry began producing coins on a reg-

ular basis in the new mint at the family domain in Planá (Plan in German).

Though Šlik started making new coins around the same time as Valdštejn, 

the mint in Planá soon embarked on a diff erent route. Along with rep-

resentation coins like the oversize versions of talers and ducats, Henry 

Šlik produced gold ducats, copious amounts of silver talers, and small 

change such as groschen and kreutzers for use in everyday trading. Thus 

he enjoyed the largest profi t from minting because even current Šlik coins 

were accepted as legal tender across Bohemia. In the early days in Planá, 

minting bona fi de silver talers was also profi table because the local ore 

mines supplied Henry Šlik with plenty of newly mined silver. It was probably 

technology and safety issues that soon compelled Henry to begin sending 

the metal to the Nuremberg mint as well. Nevertheless, the place of origin 

was not signifi cant in the given context; the products from both locations 

looked like Czech coins and the only diff erence between them was the 

mint master mark.

The Šlik Baroque coin resembled the earlier Jáchymov coins. One side 

of every coin held the ruler’s sigil (the imperial eagle and the name of the 

ruling Habsburg), which helped to spread the Šlik currency across the entire 

Habsburg multi-state empire. The face side bore the issuer’s name, an im-

age of St. Anne (wife of St. Joachim), and the Šlik family coat of arms.

The Šlik mint in Planá kept busy through the next generation, headed by 

Franz Ernst Šlik. However, the decline of the local silver mining hastened the 

mint’s demise, and in 1665, the dominion was sold. The younger Šlik coins 

made in the late 17th and early 18th century were produced in the govern-

ment mint in Prague, only for representational purposes.





Eggenberské mince
Vévodství krumlovského
1629—1688

Třetím z významných vojevůdců a diplomatů při dvoře Ferdi-

nanda II., který ovlivnil české mincovnictví barokní doby, byl 

svým původem štýrský šlechtic Jan Oldřich z Eggenberga 

(1568—1634). Tento muž patřil na počátku třicetileté války k nej-

bližším důvěrníkům Ferdinanda II. Habsburského a byl za své 

věrné služby po Bílé hoře panovníkem odměněn velkorysými 

pozemkovými dary v Čechách. Nejvýznamnějším Eggenbergo-

vým ziskem z  té doby se stalo panství Český Krumlov s někdejší 

rožmberskou rezidencí.

Počátky mincovních aktivit Jana Oldřicha z Eggenberga nejsou 

dodnes zcela jasné. Formálně získal od císaře právo k ražbě 

mincí v rámci udělení říšského palatinátu již v roce 1625. Toto 

právo se však nevztahovalo na Království české, které v té době 

již nebylo součástí Římsko-německé říše (vytvářelo s ní jen per-

sonální unii, neboť král český byl současně císařem). V této sou-

vislosti nechal Jan Oldřich vyrobit serii reprezentačních zlatých 

a stříbrných ražeb, které na své rubové straně nesou symboly 

císaře a letopočet 1625.

Období mincovních aktivit Eggenbergů v Čechách se začíná až 

po roce 1628, kdy bylo panství Český Krumlov císařem povýše-

no na knížectví s právem užívat vévodský titul. K nově vzniklému 

teritoriálnímu knížectví (které však zůstávalo nedílnou součástí 

Království českého) také náleželo právo ražby vlastních krumlov-

ských mincí. Tohoto práva využil Jan Oldřich z Eggenberga již 

v roce 1629, kdy svým vlastním jménem (bez rubové strany s titu-

lem císařovým) započal ražbu reprezentačních stříbrných tolarů, 

jejichž razidla byla použita i pro honosné odražky ve zlatě.

Tyto první mince Vévodství krumlovského patří svým umělec-

kým provedením i kvalitní technologií výroby mezi nejkrásnější 

Zámek a město Český Krumlov na kresbě z 18. století

The castle and town of Český Krumlov in the 18th century



Tolar Jana Oldřicha z Eggenberga z roku 1629

Taler of Johan Ulrich of Eggenberg from 1629

Jana Oldřich z Eggenberga

na soudobé medaili

The medal of John Ulrich

of Eggenberg from the 1620s

středoevropské mince z doby třicetileté války a výrazně převyšují 

v té době běžný standard. Dosud však není jasné, kde vlastně byly 

tyto mince raženy. Starší literatura uvádí jako místo výroby vládní 

mincovnu pražskou. Zde však tyto první krumlovské mince vyro-

beny být nemohly, neboť vznikly za pomoci strojové výroby, která 

v pražské mincovně v té době ještě nebyla k dispozici.

První průkazné zmínky o činnosti vlastní eggenberské mincovny 

v samotném Českém Krumlově máme k dispozici až z doby po 

smrti Jana Oldřicha z Eggenberga (†1634), kdy se vlády v jihočes-

kém vévodství ujal jeho syn Jan Antonín. Polovina 17. století pak 

patří k obdobím velmi intenzivní produkce eggenberské mincov-

ny. Razily se zde jak honosné reprezentační ražby zlaté a stříbrné, 

tak i drobné tříkrejcary (groše) pro běžný peněžní oběh. Z této 

doby se také dochoval ojediněle rozsáhlý soubor vybavení min-

covny, počínaje razidly a konče barokními razícími stroji.

Po vymření rodu Eggenbergů (1719) zdědil Vévodství krumlovské 

rod Schwarzenbergů, usedlý v jižních Čechách od roku 1660. 

Schwarzenbergové již výrobu mincí v Českém Krumlově neobno-

vili, ale uplatňovali svá starší mincovní práva příležitostnými raž-

bami reprezentačních zlatých a stříbrných mincí, objednávaných 

nejčastěji ve vládní mincovně vídeňské.



3-krejcar (groš) ražený v Českám Krumlově roku 1677

3-kreutzer (groat) minted in Český Krumlov in 1677

The Eggenberg Coins of the Krumlov Duchy
1629—1688

The third outstanding commander and diplomat in the court of Ferdinand 

II that infl uenced Czech Baroque mint production was nobleman John 

Ulrich of Eggenberg (1568—1634), native to Styria and one of the closest 

confi dents of Ferdinand II of Habsburg at the start of the Thirty Years’ War. 

After the Battle of the White Mountain, the monarch had amply rewarded 

John Ulrich’s faithful services with real estate assets in Bohemia. The most 

important of those was the domain of Český Krumlov, a onetime Rožmberk 

residence.

Little is known about the early days of John Ulrich’s minting enterprise. 

Though he received the imperial minting decree as a part of the imperial 

palatinate in 1625, it did not cover the Kingdom of Bohemia, which at the 

time was not a part of the Roman-German Empire and was tied to it merely 

by the fact that the King of Bohemia was also the Emperor. As a result, John 

Ulrich only made symbolic gold and silver series bearing on the reverse 

sides the imperial emblems and the year 1625.

The Eggenberg mintage in Bohemia began after 1628 as the Emperor 

elevated the domain of Český Krumlov to Principality with the title of Duchy. 

The new territorial Principality (still a part of the Kingdom of Bohemia) came 

with the right to mint its own Krumlov coins. John Ulrich of Eggenberg used 

this privilege as early as 1629 to produce representational silver talers bea-

ring his own name (and no imperial title on its reverse side). The taler coin 

dies were also used to make opulent gold coins.

Raising the period standard of fi ne artistic quality and technology places the 

Krumlov Duchy early coins among the most beautiful Central European co-

ins from the time of the Thirty Years’ War. However, it is still unclear where 

the coins were actually made. Although older literature attributes them to 

the government mint in Prague, the technology that produced these coins 

was not yet used in the Prague mint. 

The fi rst substantiated mentions of the activity at the Eggenberg mint in 

Český Krumlov date back to the time of death of John Ulrich of Eggenberg 

(in 1634) when the rule of the southern Bohemian Duchy fell to his son, 

John Anthony. In the mid-17th century, the Eggenberg mint was working at 

full speed, producing splendid presentational gold and silver coins, as well 

as small groschen for everyday use. During this time, a series of innovations 

and inventions made their way into the mint in the form of a large ensemble 

of equipment, coin dies, and Baroque stamping machines.

After the Eggenbergs died out in 1719, the Duchy of Krumlov was passed 

on to the Schwarzenberg dynasty that had settled in southern Bohemia in 

1660. The Schwarzenbergs did not renew mint production in Český Krum-

lov, but used this right to make the occasional representative gold and silver 

coin, commissioned mostly by the government mint in Vienna. 



1| Jáchymov   2| Kladsko   3| Rychleby   4| Jičín   5| Planá   6| Český Krumlov

Lokalizace mincoven české šlechty v 16.—17. století, zmiňovaných v textu

Locating of the mints of Czech nobily in 16.—17. century mentioned in this text
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