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v Itálii. Cílem práce je zodpovědět výzkumné otázky vztahující se k období let 

1325 - 1420, a to s využitím vybraných metod historického výzkumu. 
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1. Předmět a cíl  

 

   Předmětem bakalářské práce je kvantifikace oběhu českých a uherských zlatých mincí 

v pozdně středověké Říši a srovnání tohoto stavu s nálezovou situací v Čechách a v Itálii. 

Oběhem českých florénů v Itálii i uherských dukátů v Čechách se již dříve zabýval Roman 

Zaoral, a to zejména v příspěvcích: Obchodní styky mezi Prahou, Řeznem a Benátkami ve 13. 

století,1 Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech2 a Oběh českých florénů 

v Itálii ve světle nálezů mincí.3 Podrobně se touto problematikou zabývala i Emanuela 

Nohejlová-Prátová ve svém pojednání Dukaten (Florentiner) und Goldgulden in die 

mittelalterlichen Münzfunden Böhmens,4 ve kterém popsala zlaté mince v jednotlivých 

mincovních depotech objevených na území českých zemí. Na tyto studie bych rád touto 

bakalářskou prací navázal.  

 

Cílem práce je zodpovědět následující výzkumné otázky (vztahují se k období let 1325-

1420): 

1) V jakých oblastech se zlatá mince v pozdním středověku nejčastěji uplatňovala? 

2) Jaké bylo poměrné zastoupení českých a uherských zlatých ražeb na území Svaté 

říše římské? 

3) Jaká byla skladba jednotlivých nálezů zlatých mincí v Říši?  

4) Srovnání nálezové situace v Říši s nálezovou situací v Itálii a v Čechách. 

 

   V bakalářské práci jsou české a uherské zlaté mince zkoumány společně, neboť v mnohých 

dobových písemných pramenech se tyto zlaté nominály nerozlišují a uvádějí se společně, o 

čemž svědčí například zápisy v knize účtů obchodní společnosti Runtingerů, která zmiňuje 

v letech 1383-1392 uherské a české florény vždy společně jako mince s hodnotovou 

identitou.5 Někdy byly uváděny i bez rozlišení, zda se jedná o české či uherské zlaté mince.6 

To potvrzují do značné míry i prameny hmotné, tj. mincovní depoty, v nichž se ve většině 

případů vyskytuje česká zlatá mince souběžně s mincí uherskou s tím rozdílem, že objem 

                                                 
1 ZAORAL, R.: Obchodní styky mezi Prahou, Řeznem a Benátkami ve 13. století. Numismatický sborník 21, 

2006, s. 137-149. 
2 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů 

v Čechách. Slovenská numizmatika XI., Bratislava 1990, VEDA, s. 113-132. 
3 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v tisku). 
4 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.: Dukaten (Florentiner) und Goldgulden in den mittelalterlichen Münzfunden 

Böhmens, Hamburg 1965, DONA NUMISMATIKA 38, s. 233-241. 
5 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v tisku). 
6 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

ročník III. (1948) a IV. (1949), s. 95: „Ve Flandrech se objevuje zmínka o českých a uherských florénech 

v mincovním ediktu Filipa le- Hardi v roce 1386, kde se mezi cizími mincemi uvádějí bez rozlišení „florins de 

Honguerie et de Boéme“. 
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uherských byl vzhledem k objemu jejich ražby výrazně vyšší. Tomuto stavu přispěla také 

Česko-uherská obchodní dohoda z roku 1335,7 na základě které Čechy a Uhry vystupovaly 

společně ve snaze o přímé spojení se západními a jižními evropskými obchodními centry, 

kam plynula velká část českého a uherského zlata. 

   V příloze jsou uvedeny pro ilustraci jednotlivé mincovní typy českých a uherských zlatých 

mincí, které byly raženy v období let 1325-1420 v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, v Horní 

Falci, v Říši a v Uhrách. 

 

2. Použité metody historického výzkumu8 a jejich aplikace 

 

    2.1. Metoda přímá  

   Pomocí metody přímé postupuji při řešení výzkumné otázky č. 1, která se týká 

faktorů, které podstatným způsobem ovlivnily měnový systém v českých a uherských 

zemích v období let 1325-1420. Zde bylo nutné se nejprve seznámit s různými 

společenskými, hospodářskými i politickými faktory, které ovlivnily významně 

peněžní vývoj v obou zemích. V tomto případě jsem zvolil metodu přímou, tj. poznání 

minulosti prostřednictvím hmotných (nálezy mincí) a sekundárně rovněž písemných 

pramenů (účty, městské knihy, poutnické knihy, kroniky aj.) na základě dosud 

publikovaných prací v české a zahraniční odborné literatuře. Základním měřítkem při 

tomto postupu je míra spolehlivosti jednotlivého pramene, přičemž předpokladem pro 

užití této metody je dostatek pramenů, které se vztahují přímo ke zkoumanému jevu - 

oběhu středověkých zlatých českých a uherských mincí. Za faktory, které významným 

způsobem ovlivnily tento oběh, jsem zvolil následující činitele: objem těžby zlata a 

stříbra v českých a uherských zemích; směr a intenzita pražského a budínského 

zahraničního obchodu; platby politického, dynastického či diplomatického charakteru; 

platby papežské kurii a peněžní hotovosti poutníků. Sledované období končí nástupem 

husitských válek.  

 

    2.2. Metoda kvantitativní  

   V případě řešení výzkumné otázky č. 2 je použita metoda kvantitativní, která se 

zabývá zkoumáním kvantitativní stránky hromadných jevů, v tomto případě 

hromadných mincovních nálezů. Z hlediska metodiky kvantifikace jsou tříděny 

hmotné prameny neformalizované, tj. mincovní nálezy z jednotlivých regionů. Pro 

                                                 
7 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 146. 
8 HROCH, M.: Úvod do studia dějepisu. Praha 1985, SPN, s. 194 - 234; HIML, P., TUČEK, J. a kol.: Texty 

k historickému prosemináři FHS UK, Praha 2015. 
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sdělení výsledných dat je využita forma tabulek, a to pro jejich jasnost a přehlednost. 

V případě kvantifikace českých a uherských zlatých ražeb v mincovních nálezech na 

území dnešního Německa a Belgie je sledováno rozšíření českých a uherských zlatých 

nominálů v rámci peněžních okruhů. Pro sledované období let 1325–1420 je analýza 

založena na devíti dobových mincovních nálezech v Říši, pěti nálezech v Itálii a 

jedenácti nálezech v Čechách. Každý depot v Říši je zkoumán z hlediska celkového 

počtu nalezených mincí, typů mincí, data ukrytí a odkrytí nálezu, místa nálezu. 

V přehledech jsou dále uvedeny informace o nejmladších zlatých mincích 

v jednotlivých nálezech, o časovém rozpětí tvorby depotů a následují informace o 

jejich skladbě. Takto získaná data byla využita k sestavení tabulky sloužící k vzájemné 

komparaci. Z analýzy těchto dat vyplývají kumulativní údaje o četnosti výskytu 

jednotlivých ražeb v konkrétních depotech, i údaje o dominantních ražbách, které 

v určitém časovém období ovlivňovaly významnějším způsobem peněžní oběh ve 

zkoumaných regionech. Na závěr je provedeno srovnání počtu nalezených českých a 

uherských zlatých mincí v depotech na území Říše (konkrétně na území dnešního 

Německa a Belgie) a také na území Čech a Itálie. Údaje o nálezové situaci v Čechách 

a Itálii jsou pro závěrečnou komparaci převzaty z vymezených odborných studií. 

 

    2.3.  Metoda komparativní9 

   Komparativní metoda je metodou historického srovnávání. Metodická úvaha 

předcházející využití komparativní metody předpokládá vyjasnění několika otázek: a) 

definovat co nejpřesněji objekt komparace, přičemž srovnávat lze jevy a procesy téže 

kategorie; b) určit, jaké cíle aplikací komparativní metody sledujeme; c) stanovit 

kritéria a hlediska, podle nichž je možno objekty komparace analyzovat; d) vyjasnit si 

vztah komparace k časové ose.  

 Komparace v rámci zpracování výzkumných otázek č. 3 a 4 je vedena na několika 

úrovních:  

1) komparace skladby nálezů v Říši,  

2) komparace počtu českých a uherských zlatých ražeb z depotů v Čechách, v Itálii 

a v Říši. 

 Cílem komparace je zjistit, který druh zlaté mince nejvíce ovlivnil v daném 

časovém rozpětí peněžní vývoj ve zkoumaném regionu a jak se na tomto oběhu 

podílely české a uherské zlaté mince. 

 Kritériem pro analýzu objektů komparace je míra výskytu českých a uherských 

zlatých mincí v dobovém oběživu v Říši. 

                                                 
9  HROCH, M.: Úvod do studia dějepisu. Praha 1985, SPN, s. 194 - 234; 
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 Vztah komparace k časové ose: údaje budou testovány, zda odpovídají časovému 

rámci, který uvozuje rok 1325 s první ražbou české a uherské zlaté mince v roce 

1325, následně kulminuje těžba zlata kolem roku 1350 a postupně klesá. 

Zkoumané období končí rokem 1420, kdy rozsáhlá ražba zlatých mincí v Čechách 

je de facto utlumena husitskými válkami a vyčerpanými surovinovými zdroji. 

 Zdrojem informací pro zpracování těchto otázek jsou prameny hmotné, tedy 

údaje z jednotlivých zkoumaných mincovních nálezů v Říši a odborné studie 

zabývající se nálezovou situací v Čechách a v Itálii.10 

 

3. Písemné a hmotné prameny  

 

   V této kapitole je pro ilustraci uvedeno několik písemných pramenů, ve kterých lze 

čerpat informace o zlaté minci či o peněžním oběhu mezi střední a západní středověkou 

Evropou. Hlavním pramenným zdrojem mého výzkumu jsou ale prameny hmotné, tj. 

nálezy zlatých mincí v Říši.    

                                                        

3.1. Písemné prameny o oběhu českých a uherských zlatých mincí mezi střední   

západní Evropou 

     Pro rozšíření písemných pramenů byla v pozdním středověku hlavním důvodem 

kulturní vyspělost určité země či sociálního prostředí, které začalo považovat za nezbytné 

důležité události písemně zaznamenávat. Význam pro rozšíření měl ale i obchod 

s papírem, který rychle vytlačoval obchod s drahým pergamenem. Díky větší dostupnosti 

papíru si města ve 14. století začala pořizovat své první městské knihy, které jsou pro 

mapování vývoje peněžního systému významným pramenem institucionálního 

charakteru. Nejstarší dochovanou městskou knihou je v českých zemích památná kniha 

Starého Města pražského, tzv. Liber vetustissimus11 sepsaná v letech 1310-1518, která 

obsahuje velké množství údajů z let 1360-1370 o obchodních transakcích vedených ve 

florénech.12 Kniha je cenným zdrojem informací zejména z oblasti zahraničního, ale i 

                                                 
10 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.: Dukaten (Florentiner) und Goldgulden in den mittelalterlichen Münzfunden 

Böhmens, Hamburg 1965, DONA NUMISMATICA 38, s. 233-241; NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.: Uherský 

dukát v českých nálezech mincí grošového údobí (1300-1547), Nitra 1964, Študijné zvesti 14, s. 259-271; 

ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v tisku). 

V těchto studiích je zpracován přehled o nálezech zlatých mincí na území českých zemí a dnešní Itálie v tzv. 

grošovém období. Tento časový rámec jsem pro potřeby práce zúžil na období let 1325–1420. 
11 PÁTKOVÁ, H. (ed.): Liber Vetustissimus. Antiquae Civitatis Pragensis, SCRIPTORIUM 2011, s. 357-362. 

Ukázky latinsky psaných záznamů v památné knize Starého Města pražského z let 1310-1518, plným názvem 

Liber vetustissimus statutorum et aliarum rerum  memorabilium Veteris Urbis Pragensis.    
12 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

roč. III. (1948) a IV. (1949), s. 96, poznámky č. 1, 7 a 8.  
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pražského obchodu. Oba tyto typy obchodu formovaly a ovlivňovaly vývoj měnového 

systému v českých zemích. 

     Významnými obchodními středisky západní středověké Evropy, se kterými dle 

písemných pramenů české země udržovaly pravidelný obchodní styk, byly zejména 

Flandry, Brabantsko či říšská města Kolín nad Rýnem, Norimberk, Mohuč, Řezno, 

Frankfurt nad Mohanem a další. Například první zmínka o obchodních vztazích mezi 

Čechami a Frankfurtem spadá do roku 1317,13 kdy toto město bylo již známo svými 

výročními trhy, na které pravidelně putovali také kupci z Čech. Později v listu z roku 

1336 král Jan Lucemburský píše městské radě frankfurtské, že kupcům frankfurtským 

bude v Čechách zabezpečen bezpečný doprovod, pokud totéž bude zajištěno českým 

kupcům Frankfurtem.14 Dalšími zajímavými písemnými prameny v této oblasti jsou 

různé středověké „počty“ kupecké, obdoba účetních knih. Knih počtů se v českých 

zemích mnoho nedochovalo, existují pouhé zlomky z nich, například knihy počtů města 

Brna z let 1343-1365.15 V Říši vzniklo mnoho kupeckých knih, z dochovaných se však 

obchodem s českými a uherskými zeměmi zabývá pouze jediná, a to kniha účtů 

obchodní společnosti Runtingerů16 z Řezna z roku 1383, ve které se uherské a české 

zlaté mince označují jako „guldein ungerisch pechaimisch“.17 Obchodní agenti této firmy 

vykupovali na pražském trhu drahé kovy a zlaté mince a pravidelně je posílali z Prahy do 

Řezna,18 kde měl sídlo velkoobchodník Matyáš Runtinger. Z let 1376-1383 jsou zmínky 

o českých zlatých mincích v městských účtech Kolína nad Rýnem. Odtud také pochází 

zmínka z roku 1396 o úvěrové platbě, v jejímž rámci kolínský měšťan kvitoval 150 

zlatých rýnských svému známému, který pak tyto peníze poukázal do Prahy Gerlachu 

Hauwemu.19 O úzkém spojení mezi Prahou a Norimberkem svědčí také dochované listy 

z roku 1373, které se týkají převodu dávek říšských měst císaři Karlu IV., kdy pražský 

měšťan Eberhart von Mülhausen, který byl pověřen inkasováním částky v úhrnné výši 

61.000 zlatých rýnských a 100 zlatých norimberské městské měny, vystavil na tuto 

částku norimberské radě kvitanci.20 Nejvíce informací o různých platbách ve zlaté minci 

poskytují v tomto směru celní tarify a rejstříky. Pražští kupci ale byli od roku 1354 ze 

                                                 
13 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a na počátku 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 30.  
14 Tamtéž, s. 30-31. 
15 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

roč. III. (1948) a IV. (1949), s. 96, poznámky č. 1. 
16 DVOŘÁK, M.: Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod, 1. část. Pražský sborník historický 34, 2006. 

Praha, SCRIPTORIUM a AHMP, s. 71. Kniha účtů obchodní společnosti Runtingerů vedená od roku 1383. 
17 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Slovenská numizmatika XI., 1990, s. 

113. 
18 DVOŘÁK, M.: Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod, 1. část. Pražský sborník historický 34, 2006. 

Praha, SCRIPTORIUM a AHMP, s. 25. 
19 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 27. 
20 Tamtéž, s. 37. 



12 

 

strany Karla IV. znovu osvobozeni od placení cel v celé říši,21 takže jejich zboží (včetně 

drahých kovů) uniklo z evidencí celního charakteru. V celních tarifech tak nalezneme 

údaje spíše o uherské zlaté minci než o české. Obráceným směrem do Prahy 

transportovali kupci z Říše velké množství zboží, jak prozrazují právě pasovské celní 

rejstříky. Po tzv. „Zlaté stezce“ bylo přepraveno zboží přibližně za 300.000 uherských 

zlatých ročně.22 V celním tarifu pro rýnské clo (1350-1360) se setkáváme se zmínkou o 

přepravě zboží po Labi českými obchodníky23 a roku 1374 jsou doloženy české zlaté 

mince v Soudních aktech pražské konsistoře.24 

      Že Praha patřila mezi významné komunikační uzly v Evropě, potvrzuje i tzv. Itinerář 

z Brugg,25 jehož text podle výzkumu pochází asi z roku 1380. Podle itineráře se v Praze 

protínaly dvě transevropské komunikace, umožňující mezinárodní obchod mezi Západem 

a Východem i Severem a Jihem. Po těchto obchodních trasách proudili nejen obchodníci 

se svým zbožím, ale také poutníci při svých zbožných poutích nebo vojáci na válečných 

výpravách. O pohybu českých a uherských zlatých mincí na dnešním belgickém území 

svědčí i kusé zmínky o nich v belgických pramenech.26 Více je zde ale údajů o 

uherských zlatých mincích, neboť Uhry platily pravidelně papežské desátky právě přes 

Bruggy.27 Z konce 14. a začátku 15. stol. se také zachovala celá řada ediktů vévodů 

brabantských a flanderských, které pravidelně určovaly hodnotu vlastních i cizích 

mincí povolených na území ovládaném těmito vladaři.28 V několika ediktech lze mezi 

cizími mincemi nalézt též určení směnného kurzu pro českou zlatou minci, která je 

uváděna stejnou hodnotou jako florén uherský, janovský či florentský. Brabantské a 

flanderské edikty určovaly směnné kurzy běžně používaných cizích mincí, což 

nasvědčovalo pravidelnému obchodnímu styku českých a uherských zemí s touto oblastí 

během 14. a počínajícího 15. století. První údaj o českých zlatých mincích se v této 

oblasti nachází v mincovním ediktu Václava a Jany, vévodů brabantských, z roku 1381, 

ve kterém jsou zmíněny „Beemsche guldene“.29 Bruggy nebyly ve středověku jen 

důležitým obchodním střediskem s drahými sukny, ale i významným střediskem 

peněžnictví,30 neboť avignonští papežové rádi využívali styků filiálky italské bankovní 

                                                 
21 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950. Melantrich, s. 32. 
22 KOLEKTIV: Lucemburská Praha 1310-1437. Publikace k výstavě, Clam-Gallasův palác. Praha 2006, s. 126.  
23 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 26. 
24 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

roč. III. (1948) a IV. (1949), s. 96.  
25 DVOŘÁK, M.: Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod, 1. část. Pražský sborník historický 34, 2006. 

Praha, SCRIPTORIUM a AHMP, s. 81.  
26 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

roč. III. (1948) a IV. (1949), s. 95-96. 
27 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 20. 
28 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

roč. III. (1948) a IV. (1949), s. 95-96. 
29 Tamtéž, s. 95-96. 
30 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 19. 
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společnosti Bardi v tomto městě, a to při organizaci výběru tzv. papežských desátků.31 

Bylo pravidlem, že peníze do pokladny papežské kurie v Avignonu se posílaly z důvodu 

bezpečnosti právě přes Bruggy, o čemž svědčí další zmínky, které se týkají technického 

zajištění převozu peněz určených papežské komoře z Čech do Brugg, a to v prvním 

případě prostřednictvím kupce z Cách.32 V dalším případě posílal v roce 1358 do Brugg 

český výběrčí papežského desátku 1 783 florénů za pomoci dvou bratrů, z nichž jeden byl 

v Praze a druhý v Kolíně nad Rýnem.33 Do Brugg se dostávaly české a uherské zlaté a 

stříbrné mince nejen ve formě plateb papežské kurii, ale zejména za luxusní sukno, které 

bylo v obou zemích žádané, a zejména v císařské Praze, jak o tom svědčí zmínky vedené 

v belgických pramenech. 

     Čeští kupci neměli dostatek vlastního zboží, které by na zahraničních trzích směnili za 

požadované výrobky a suroviny, museli za ně platit penězi nebo zlatem či stříbrem, což 

znamenalo permanentní odliv drahého kovu ze země směrem na bohaté zahraniční trhy. 

Zlatá mince obíhala proto nejintenzivněji v hospodářsky nejsilnějších regionech. 

Vyspělost ekonomiky byla tedy hlavním důvodem, proč české a uherské zlaté mince 

plynuly ve velkém do Flander, Porýní a severní Itálie, jakožto tří nejsilnějších regionů 

Evropy, kde vysoké zlaté nominály našly své uplatnění. Z písemných pramenů lze 

vysledovat dvě fáze rozkvětu českého zahraničního obchodu s říšskými městy, a to 

v letech 1280-1350 a 1350-1420. Po roce 1420 nastává stagnace v důsledku vypuknutí 

husitských válek v Čechách. K novému oživení těchto obchodních kontaktů poté dochází 

až po roce 1480. 

 

3.2. Teoretické aspekty nálezů mincí  

   Nálezy mincí patří svým charakterem mezi historické hmotné prameny, které 

poskytují důležité informace potřebné k objasnění historických událostí 

z numismatického i peněžně historického hlediska. Mincovní nálezy mohou přispět i k 

objasnění vývoje peněžních systémů na určitém území, neboť podávají cenné 

informace o původu a rozšíření jednotlivých ražeb a jejich emisí v určitém historickém 

prostoru.  

   Mince v podobě raženého kovu přinesly také možnost hromadění a skrývání 

majetku, tedy možnost vzniku pokladů. Války, různé spory či pronásledování, vedly 

k intenzivnějšímu ukrývání peněz. Ve válečných dobách ale rapidně vzrůstá možnost 

trvalé ztráty mincí. Archeologické průzkumy, rekonstrukce budov či nové technické 

                                                 
31 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 20. 
32 Tamtéž, s. 20. 
33 Tamtéž, s. 28. 
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prostředky na vyhledávání kovů zase zvyšují naději, že nevyzvednuté poklady či 

náhodně ztracené mince budou v moderní době objeveny.  

   Hlavním motivem vzniku depotů býval většinou strach ze ztráty hotovosti či strach 

z okradení. Spoření pak bylo převážně motivem ke vzniku pokladů. S přechodem na 

vyspělejší úvěrové a bankovní služby již nemusely být mince ukrývány do země či na 

jiných místech, ale byly ukládány běžně do bank, které vznikaly v Evropě zprvu 

v italských městských státech, a to již ve 13. století. Ve střední Evropě byly poklady 

ukládány do země minimálně do konce středověku, neboť zde bankovní domy 

vznikaly mnohem později než v Itálii.  

   Mincovní nálezy se také liší dle toho, zda byly nalezeny ve městě či na venkově. 

Městské nálezy jsou často dávány do souvislostí s opravami komunikací a budov. Při 

těchto stavebních činnostech ale mohly být i zničeny. Měšťané se také díky kolektivní 

obraně cítili za městskými hradbami bezpečněji než na venkově, takže neměli pro 

ukrývání mincí v době míru důvod. Přiřazení nálezu určitému sociálnímu prostředí 

významně napomáhá rozbor nálezových okolností.  

    

Nálezy mincí lze dělit podle různých kritérií na tři hlavní kategorie nálezů,34 dle 

jejich velikosti, obsahu, skladby, způsobu a místa ukrytí/odkrytí, a to na poklady, 

nálezy jednotlivých mincí a kumulativní tedy smíšené depoty: 

 poklady - jsou vědomě ukrývané soubory, například mincí, drahých kovů, zlomků 

drahých kovů či šperků. V případě mincovních pokladů se většinou jedná o mince 

vyšších nominálů, které byly shromažďované v rámci delšího časového úseku. U 

pokladu se jedná o soubor věcí selektivně vybraných, který slouží historikům jako 

podpora hypotéz, odvozených z jiných pramenů. Poklad plní funkci rezervoáru 

oběživa (poklad směnárníka) nebo rezervoáru světových peněz (poklad kupce). 

Poklady představují také hlavní nástroj k poznání jednotlivých typů ražeb. 

V případě zlatých mincí, jimž se v této práci věnuji, se většinou jedná o tuto 

kategorii nálezů, což je dáno povahou zlata jako univerzální míry hodnoty;  

 naproti tomu jsou nálezy rozptýlené či ojedinělé náhodně ztracené mince, 

historicky velmi cenné pro svoji bezprostřednost; věrně informují o poměru 

domácích a cizích mincí v oběhu v okamžiku ztráty;  jedná se vesměs o mince 

nižších nominálů ve formě běžného oběživa, které se v pokladech běžně 

neobjevují, a mohou být více opotřebované než mince v pokladech, kam jsou 

ukládány většinou mince zachovalé; důležitým rysem je zde nahodilost; 

                                                 
34 ZAORAL, R.: Nálezy mincí jako prameny numismatiky a hospodářských dějin. Numismatický sborník 24, 

2009, s. 281-282. 
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 ale nejvhodnější k výzkumu jsou kumulativní depoty vytvářené na sídlištích, 

tržištích, ve vojenských táborech, kultovních místech či panských sídlech, které 

bývají vhodné pro archeologické výzkumy, a to díky své hromadné povaze. Bývají 

často bezprostředním výřezem dobového oběživa. 

Dosavadní bádání prokázalo, že nálezy pouze zlatých mincí byly ukrývány zhruba do 

poloviny 15. století. Později začaly přibývat nálezy smíšené, s více než 100 kusy 

stříbrných mincí. Důležitým aspektem nálezů mincí je skutečnost, že pro starší období 

často slouží jako hlavní pramen pro poznání složení oběživa v daném regionu.   

 

   Zlaté mince lze v peněžním oběhu sledovat na základě dvou typů zdrojů, jednak na 

základě písemných pramenů a na základě hmotných pramenů, tedy nálezů mincí. 

Mincovní nálezy jako historický pramen jsou důležitým zdrojem informací pro 

objasnění historických událostí, a to zejména při nedostatku písemných pramenů. 

Výpovědní hodnota mincovních nálezů je široká, překračuje oblast numismatiky a 

slouží historikům a archeologům k poznání širších sociálně kulturních souvislostí i 

hospodářských dějin.35 Mince samotné pak představují nejrozsáhlejší skupinu 

předmětů, které byly a jsou rozšířeny v masovém měřítku. Podrobná analýza 

jednotlivých mincovních nálezů pomáhá rozšiřovat a korigovat poznatky o vývoji 

peněžních systémů v jednotlivých regionech, které byly v minulosti propojeny 

zejména dálkovým obchodem. Mnohé mincovní depoty lemují proto tyto historické 

obchodní trasy. Mnoho depotů založili také bohatí Židé v dobách jejich 

pronásledování. Mince ztráceli ale i poutníci na svých poutích. I smrt mohla zapříčinit 

ztrátu uloženého pokladu. Hmotné prameny také vypovídají, že v dobách mírových 

bylo ukryto velmi málo mincí, naproti tomu blížící se nejistota válek vyvolávala hojné 

ukrývání peněz v dobách, kdy neexistovaly finanční instituce v podobě bankovních 

domů. Středověké války, či obava z nich, jsou významnou pramennou základnou 

mincovních depotů, jejichž analýzu lze provádět pouze při dostatečně velkém souboru 

těchto nálezů, což je dost problematické u zlatých mincí, kterých je v nálezech často 

velmi malý počet, a to pro jejich vysokou nominální hodnotu. Jejich nedostatečný 

výskyt, zejména ve sledovaném období let 1325-1420, ale také nejednotnost 

v metodice popisů mincovních nálezů i v názvosloví jednotlivých zlatých ražeb,36 

                                                 
35 ZAORAL, R.: Nálezy mincí jako prameny numismatiky a hospodářských dějin. Numismatický sborník 24, 

2009, s. 281. 
36 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v 

tisku): „K označování zlatého florénu termínem dukát došlo až na začátku 16. století. V numismatické literatuře 

však autoři tento pojem někdy používají i pro období 14- 15. století k odlišení zlatých mincovních typů se 

samostatnou ikonografií od těch, jejichž obraz byl závislý na původní předloze. Tak se jako dukát označují již 

oba zlaté mincovní typy Karla IV. – tzv. královský a císařský. Pomíjí se přitom skutečnost, že pojem dukát byl ve 
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působí problémy při jejich srovnávání, neboť jednotná forma popisu nálezů se vyvíjela 

a zpřesňovala jen velmi pomalu.37 Zlaté mince byly také v různých písemných 

pramenech běžně přepočítávány na univerzální početní jednotku platnou v daném 

regionu, například na pražské groše. Proto se každý mincovní nález musí posuzovat 

v historickém kontextu i s přihlédnutím ke všem nálezových okolnostem. 

   Skladba mincovních nálezů přináší také cenné údaje o prolínání jednotlivých 

měnových systémů, kdy se v jednom regionu střetávalo v domácím oběhu i několik 

různých cizích platidel.38 Příkladem mohou být i české země, do kterých obchodní 

činností pronikal uherský florén, a to zejména na Moravu a do Slezska. Do Čech se 

dostal víceméně až po vypuknutí husitských válek. V této době do Čech začal silněji 

pronikat také zlatý rýnský z Říše, který doplňoval místní oběživo, což je osvědčeno 

četnějšími nálezy těchto mincí na našem území po roce 1427.39 Četné nálezy uherské 

mince v evropských nálezech také dokládají, že se uherský florén stal v pozdním 

středověku univerzálním platidlem oblíbeným v celé Evropě, kde vytlačil ze svého 

postu i florén města Florencie, který měl ambice stát se tímto univerzálním 

celoevropským platidlem,40 ale síla slovenského surovinového zdroje z kremnické 

oblasti byla větší. Na vývoj oběhu florentských florénů měl ale negativní vliv bankrot 

italských bank a následná hospodářská krize ve 40. letech 14. století.41  

   V dochovaných písemných pramenech se také nemusí vyskytovat informace o celé 

skladbě peněžního systému platného v daném regionu, takže následný nález takovéto 

mince je vzácným zdrojem informací, který může změnit i náhled na dějinné události 

dříve poznané. 

 

  3.3.   Surovinová základna mincovnictví ve střední Evropě 

   Jak byly zlaté, ale i stříbrné, české a uherské mince rozšířeny v peněžním oběhu si 

můžeme ověřit v písemných pramenech týkajících se objemu ražby těchto mincí. 

V nich se uvádí, že objem těžby stříbra v oblasti Kutné Hory dosahoval v roce 1300 

zhruba 20 tun ročně.42 Ve 13. století se v Evropě odhadem vyrazily z každé tuny 

                                                                                                                                                         
14. století spojován jen s ražbami benátskými a s typy od nich odvozenými. V písemných pramenech té doby 

převažuje v souvislosti s českými zlatými mincemi označení florén“. 
37 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.: Nálezové okolnosti českých „pokladů“ ze středověku i novověku. Časopis 

Národního musea, oddíl duchovědný č. 1 a 2, ročník CXV, 1946, s. 63. 
38 ZAORAL, R.: Nálezy mincí jako prameny numismatiky a hospodářských dějin. Numismatický sborník 24, 

2009, s. 283.  
39 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.: Uherský dukát v českých nálezech mincí grošového údobí (1300-1547. 

Študijné zvesti 14, 1964, s. 259-270. 
40 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. Karla Castelina. Numismatický sborník 19, Praha 1993, s. 18.  
41 ŠTEFÁNIK, M.: Uhorské kovy a kremnická komora jako predmet záujmu talianských podnikateľovdo konce 

vlády Žigmunda Lucemburského. Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Sborník příspěvků 

z mezinárodní konference, historická časť. 2007, SOS Kremnica, s. 98.  
42 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 149. 
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stříbra tři až čtyři miliony mincí,43 což by umožňovalo roční ražbu v objemu 60-80 

milionů kusů těchto mincí, pokud by se ovšem neobchodovalo i s neraženým kovem. 

V případě uherské zlaté mince objem výroby v první polovině 14. století dosahoval 

400-450.000 kusů ročně, maximálně až 500.000 kusů ročně.44 V roce 1402 se 

v Kremnici stále razilo asi 400.000 zlatých mincí, což představovalo bezmála tunu a 

půl zlata a hodnotou odpovídalo 16 tunám stříbra.45 Objem roční ražby florénů Jana 

Lucemburského v roce 1330, odhadnutý dle množství použitých razidel na jejich 

výrobu, činil přibližně 30.000 kusů, což odpovídalo téměř 100 kg zlata.46 Tyto objemy 

produkce poukazují na masovost tohoto hmotného pramene.  

   V masovém měřítku byly první zlaté mince v latinské části Evropy raženy ve 

Florencii a Janově v roce 1252 (florény), v roce 1285 v Benátkách (dukáty), ve střední 

Evropě se první imitace florénů začaly razit v roce 1325 v Čechách a téměř současně 

v Uhrách. Limitujícím faktorem výpovědní hodnoty nálezů mincí je rozvoj 

bankovnictví. Ve střední Evropě však i dlouho poté, co vznikly v Itálii první banky, 

byly mince ukládány ještě do země. Pokud docházelo k náhodné ztrátě mincí, pak se 

převážně jednalo o drobné a stříbrné mince, která sloužily ke krytí každodenních 

potřeb obyvatel. Zlatá mince pro svoji vysokou hodnotu nebyla ve 14. století v českém 

prostředí běžně rozšířená a byla prioritně určena pro zahraniční obchod. V českém 

domácím oběživu kolovala více mince stříbrná, což osvědčuje nízký počet zlatých 

mincí v domácích nálezech. 

 

   3.4.  Nálezy středověkých zlatých mincí v Čechách 

   Z analýzy mincovních nálezů v Čechách v rámci celého grošového období (1300-

1547), ve kterých byly zlaté mince obsahem, vyplývá fakt, že Čechy na sklonku 

středověku disponovaly pestrou skladbou zlatých mincí v mincovních nálezech, neboť 

česká obchodní politika byla široce orientována. Velkým lákadlem pro kupce z celé 

Evropy byl i pražský císařský dvůr Karla IV. Z těchto důvodů mají mincovní nálezy 

na území Čech zpravidla rozmanitou skladbu zlatých mincí vypovídající o širokém 

propojení Čech s okolním světem, což osvědčují i písemné prameny. 

 

 

                                                 
43 ZAORAL, R.: Nálezy mincí jako prameny numismatiky a hospodářských dějin. Numismatický sborník 24, 

2009, s. 281. 
44 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Slovenská numismatika XI., 1990, s. 

116. 
45 SPUFFORD, P.: Power and Profit. The Merchant in Medieval Europe. New York 2003, s. 359. 
46 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. Karla Castelina. Numismatický sborník XIX, 1993, s. 19. 
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Tabulka č. 1 - Počty nálezů zlatých mincí na území Čech v rámci období 1300-154747 

                  

              (*pozn.: v závorce je uveden počet mincí blíže neurčených) 

 

 

   K roku 1965 bylo známo 61 nálezů zlatých mincí na území Čech z období let 1300-

1547, v rámci nichž bylo blíže určeno 611 zlatých středověkých ražeb. Uhry jsou 

zastoupeny 178 zlatými mincemi, čímž se řadí k nejčetnějším mincím v nálezech na 

území Čech v rámci tzv. grošového období. Uherské mince v době předhusitské 

obíhaly více na Moravě než v Čechách. Do Čech začaly pronikat ve větším rozsahu až 

po roce 1427, kde se střetávaly ještě se zlatým rýnským, a to vlivem obchodní 

orientace Čech na západní evropské trhy. 

 

            Tabulka č. 2 - Skladba nálezů v rámci tzv. grošového období (1300-1547)48 

FLORÉNY + DUKÁTY GOLDGULDENY 

Čechy 6 nálezů (191 kusů) + 3 
nálezy neznámého počtu 

Kolín n/R 55 

Uhry 178 Mohuč 27 

Slezsko 4 Trevír 19 

Rakousy 2 Brandenburg (Švabach) 1 

Cambrai 1 Falc 21 

Florencie 2 Jülich (Cleve, Berg) 6 

Dauphiné 1 Burggrafschaft, Norimberk 2 

Falc 1 Basel 9 

Flandry 1 Dortmund 3 

Orange 1 Frankfurt n/M 31 

Benátky 7 Groningen 1 

neurčené dukáty 14 Hamburk 4 

Celkem 409 kusů Kolín (město) 2 

Ostatní zlaté mince Lüneburg 4 

Španělsko 1 „dukát“ Metz 1 

Anglie 3 rosenobly Nördlingen 5 

  Norimberk (město) 1 

  neurčené německé goldguldeny 4 

  Tyroly (Zikmund) 2  

celkem: 413   celkem: 198 =  611           

 

                                                 
47 NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.: Dukaten (Florentiner) und Goldgulden in den mittelalterlichen Münzfunden 

Böhmens. DONA NUMISMATIKA 38, 1965, s. 234. 
48 Tamtéž, s. 237. 

Druh nálezu Počet nálezů Počet kusů v nálezu 

hromadné nálezy zlatých mincí 14 310 (378)* + 2 

4 x neznámého počtu 

nálezy jednotlivých zlatých mincí 15 15 

smíšené hromadné nálezy zlatých a 

stříbrných mincí 

32 286 + 3 neznámého počtu 

Čechy celkem: 61 611 (679)* + 7 neznámého počtu 
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Výše uvedené rozčlenění zlatých mincí v nálezech na území Čech zahrnuje celé tzv. 

grošové období (1300-1547). Při zúžení časového rozpětí na zkoumané období let 

1325-1420 se mincovní obraz vyjeví ve zcela jiném světle.  

 

    Tabulka č. 3 - Počty nálezů českých zlatých mincí na území Čech v 

    období let 1350-1419 
                  

  

 

 

 

 

 

Nálezů zlatých mincí před rokem 1420 je z Čech známo jen velmi málo. Navzdory 

přítomnosti dvora Karla IV. nešlo o hospodářsky tak silný region, který by byl 

srovnatelný například se severní Itálií či Flandrami. Období let 1325-1420 odpovídá 

pouze šest blíže určených českých zlatých mincí na území Čech. Konkrétně se jedná o 

dva florény Jana Lucemburského (1310-1346), tři zlaté ražby Karla IV. (1346-

1378) a jednu Václava IV. (1378-1419). V potaz je třeba vzít i tu skutečnost, že 

v nálezech se mince objevují vždy s časovým zpožděním za dobou jejich vzniku. 

Zpočátku se také zlaté mince razily jen ve velmi omezeném počtu. K masivnímu 

uplatnění zlaté mince v celoevropském měřítku došlo až v 15. století v souvislosti 

s finanční krizí a nedostatkem kvalitní stříbrné mince.  

 

    Tabulka č. 4 - Počty nálezů uherských zlatých mincí na území Čech v 

    období let 1350-1419 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období let 1350-1419 odpovídá pouze devět blíže určených uherských zlatých 

mincí na území Čech. Větší nálezy uherských zlatých mincí jsou datovány až k roku 

1427, kdy byl odkryt nález většího počtu uherských zlatých ražeb Zikmunda 

Panovník Doba vlády Počet blíže určených 

zlatých mincí v nálezu 

Jan Lucemburský  1310-1346 2 

Karel IV.  1346-1378 3 + větší počet 

Václav IV. 1378-1419 1 (+ 160 s uherskými) 

Celkem  6 

Panovník Doba vlády Počet blíže určených 

zlatých mincí v nálezu 

Karel Robert z Anjou 

 

1308-1342 - 

Ludvík I. z Anjou 

 

1342-1382 6 

Marie Uherská z Anjou 

 

1382-1385 1 

Zikmund Lucemburský 

 

1386-1437 2 

Celkem  9 
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Lucemburského v Praze na Starém Městě pražském.49 Z mincovních nálezů odkrytých 

do roku 1420 na území Čech vyplývá také absence říšských goldguldenů = rýnských 

zlatých, které se začínají v nálezech vyskytovat až po roce 1427. V časovém rozpětí let 

1350-1419 bylo na území Čech nalezeno jedenáct mincovních depotů, z toho pět 

hromadných nálezů pouze zlatých mincí (AV), tři smíšené depoty zlatých a stříbrných 

mincí (AV + AR) a tři ojedinělé nálezy zlatých mincí, přičemž nálezy pouze zlatých 

mincí spadají do období let 1350-1399. Na začátku 15. století se jedná už jen o 

smíšené a ojedinělé nálezy zlaté mince.50 

 

Tabulka č. 5 - Nálezy obsahující české a uherské zlaté mince na území Čech 

v období let  1350-1419   

  

         

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  3.5.  Nálezy středověkých zlatých mincí v Říši   

  V rámci řešení výzkumné otázky č. 2 a 3. je pramennou základnou, vedle již 

zmapovaných dat z depotů na území Čech, deset významných hromadných depotů 

nalezených v Říši, u kterých jsem zjišťoval, zda obsahují zlaté české a uherské ražby 

ze zkoumaného období let 1325-1420. Podrobnější údaje k jednotlivým nálezům jsou 

uvedeny v kapitole č. 5.  

                                                 
49 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období a území Čech. Slovenská numizmatika 11, 1990, s. 126. 
50 Tamtéž, s. 130. 

 Číslo 

Nálezu 

Naleziště Počet českých a uherských 

florénů  

Typ nálezu 

1. 2033 Horažďovice 
 

2 Čechy (Jan Lucemburský) AV 

2. 2054 Malín větší neupřesněný počet AV 

3. 2069 Jaroměř 1 Uhry (Marie z Anjou) ojedinělý nález 

4. 2071 Kytín 3 Čechy (Karel IV.), 5 Uhry (Ludvík) AV 

5. 2076 Kundratice - AV 

6. 2077 Malíkov neznámý počet AV 

7. 1979 Cejřov neznámý počet? AV + AR 

8. 2101 Česká Lípa 2 Uhry (Ludvík, Zikmund) AV + AR 

9. 2102 Libel 1 Uhry (Zikmund) AV + AR 

10. 9/1966 Úštěk - ojedinělý nález 

11. 2155 Městec Králové 1 Čechy (Václav IV.) ojedinělý nález 

Celkem: 6 Čechy + 9 Uhry 
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   Zde jsou jednotlivé depoty prezentovány jako hmotné prameny, a to s uvedením 

počtu nalezených mincí, typu mince, odhadu doby ukrytí nálezu, data odkrytí, místa 

nálezu, nejmladší ražby v nálezu a skladby nálezu. 

 

1. Minden51      

            Poklad ukryt - po roce 1506 

            Odkryt - 12. 12. 2008 

            Počet mincí v nálezu - 37 kusů zlatých ražeb 

            Místo nálezu - pod podlahou domu na Brüderstrasse, Minden 

            Nejmladší mince v nálezu - bavorský guldgulden z roku 1506  

 

            Skladba nálezu:  

37 goldguldenů ražených po r. 1410-1506, z toho Frankfurt (11), Kolín n. R. (6), 

Trevír (2), Lüneburk (1); Mohuč (4); Nördlingen (3); Porýní-Falc (1); Brabant (3); 

Bavorsko (1); Basilej (2); Tyroly (1); Flandry (1), Brandenburk-Franken (1). 

 

2. Limburk nad Lahnou52   

            Poklad ukryt - po roce 1338  

            Odkryt - 17. února 1957 

            Počet mincí v nálezu - 136 (popř. 126)53 zlatých mincí a jeden zlatý slitek 

            Místo nálezu - Limburk nad Lahnou 

            Nejmladší mince v nálezu - zlatý štít císaře Ludvík Bavora (1338) 

Skladba 126 zlatých mincí,  

z toho 84 florénů města Florencie (různé emise do roku 1336); zlaté štíty krále Filipa 

VI. (9); zlaté štíty Ludvíka Bavora z Antverp (6); florény papeže Jana XXII., hrabství 

Venaissin (5); florény vévody Jana III. Brabantského (2); benátský dukát dóžete 

Giovanniho Soranza (1); florény Jana Lucemburského (12) a florény Karla 

Roberta z Anjou (7).    

 

 

                                                 
51 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 119; ILISCH, P.: 

Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe. LWL, Münster 2012, s. 217-218. 
52 MÄKELER, H.: Reichsmünzwesen im späten Mittelalter. Teil 1: Das 14. Jahrhundert. Die Goldenen Schilde 

im Geldumlauf. Stuttgart 2010, Franz Steiner Verlag, s. 75 a MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im 

geldgeschichtlichen Kontext, Essen 2010, s. 119; BERGHAUS, P.: Der mittelalterliche Goldschatzfund aus 

Limburg/Lahn. Nassauische Annalen, Wiesbaden 1961, svazek 72, s. 32. 
53 BERGHAUS, P.: Der mittelalterliche Goldschatzfund aus Limburg/Lahn. Nassauische Annalen, Wiesbaden 

1961, svazek 72, s. 32. V tabulce na straně 32 je uveden součet florénů 120 kusů + 16 ostatních ražeb, tj. 136 

kusů zlatých mincí. Numericky správný součet florénů v tabulce je ale ve výši 110 kusů, proto celkový počet 

zlatých mincí v nálezu by měl být pouze 126 kusů (110 guldenů + 16 ostatních ražeb). P. Berghaus ve 

svém článku zdokumentoval 126 mincí. 



22 

 

3. Kolín nad Rýnem54 

Poklad ukryt - zhruba po 1349  

Odkryt - 1953 

Počet mincí v nálezu 287 (z toho 38 zlatých mincí, ostatní stříbrné)55 

Místo nálezu - městská radnice Kolína nad Rýnem 

Nejmladší mince v nálezu: tři goldguldeny knížete Václava I. z Lehnice-Břeh (1348-

1364) 

Skladba nálezu: 38 zlatých ražeb: zlaté štíty jménem Ludvíka Bavora z Antverp 

(18); uherské florény (3); české florény (11); gulden Rakousy (1); florén Dauphiné 

(1); florén Florencie (1); goldguldeny knížete Václava I. z Lehnice-Břeh (3).  

 

4. Münster56     

      Poklad ukryt - po roce 1341, patrně okolo roku 1349 

            Odkryt - 1953 

Počet mincí v nálezu - 1447 stříbrných mincí (pravděpodobně z plného počtu více 

než 2.000) 

            Smíšený nález - stříbrných mincí a šperků 

      Místo nálezu - městská vinárna v Münsteru 

      Skladba nálezu:  

            Zlaté mince nejsou obsahem tohoto pokladu, proto je z výzkumu vyřazen. 

 

5. Unna57   

            Poklad ukryt - patrně kolem roku 1379 

            Odkryt - 1952 

            Počet mincí v nálezu - 230 blíže určených zlatých mincí (z celkového počtu 255) 

Nekompletní poklad - 15 mincí nebylo dosud dohledáno, 230 mincí je vystaveno 

v Hellweg-muzeu ve města Unna, zbytek je v soukromých sbírkách 

            Místo nálezu - Unna, Massener Strasse 

Nejmladší mince v nálezu: jeden gulden trevírského arcibiskupa Kuna II. 

z Falkenštejna (1362-1388), které byly raženy v letech 1378-1379 

                                                 
54 MÄKELER, H.: Reichsmünzwesen im späten Mittelalter. Teil 1: Das 14. Jahrhundert. Die Goldenen Schilde 

im Geldumlauf. Stuttgart 2010, Franz Steiner Verlag, s. 75; MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im 

geldgeschichtlichen Kontext, Essen 2010, s. 120. 
55 BERGHAUS, P.: Der mittelalterliche Goldschatzfund aus Limburg/Lahn. Nassauische Annalen, svazek 72. 

Wiesbaden 1961, s. 41-42: zde P. Bergahaus uvádí 40 nalezených zlatých mincí v Kolínském radničním nálezu, 

21 goldguldenů a 19 zlatých štítů. 
56 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext.  Essen 2010, s. 117-118. 
57 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 121-122; webové 

stránky města UNNA, dostupné z: http://www.unna.de/, odkaz Hellweg-Museum, Der Goldschatz von UNNA. 

Informace o jednom anglickém noble v pokladu. 
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Skladba nálezu - 230 zlatých ražeb:    

zlaté štíty ražené jménem Ludvíka Bavora (85); francouzské zlaté štíty (45) - z toho 

Filip VI. Francouzský (1293-1350) 39; zlaté štíty hrabství Flandry (4); uherské 

florény (11); české zlaté ražby Karla IV. (2);58 guldeny Salcburk (2); Svídnice (1); 

knížectví Rakouské (1); purkrabství Norimberk (1); Lübeck (4); Kolín n. R. (16); 

Mohuč (18); Trevír (9); Porýní-Falc (29); zlatý štít ražený jménem císaře Karla IV. 

(1); Anglie, noble Eduarda III. (1327-1377), rok 1344, 8.60 gramů (1).    

             

6. Bretzenheim 

Poklad ukryt - po roce 1386, pravděpodobně ale kolem roku 1390 

            Odkryt - 1882 

            Počet mincí v nálezu - 1005 zlatých mincí  

            Místo nálezu - pole  u Bretzenheimu u Mohuče 

            Nejmladší mince - datována k roku 1386 dle jednoho falckého guldenu             

             

            Skladba nálezu - 1005 zlatých ražeb:59  

florentské florény a jedna jejich imitace (451); Čechy - florény Jana Lucemburského 

(58); Říše - guldeny Ludvíka Bavora (141); Říše - guldeny Karla IV. (46); 189 

zlatých rýnských; Rakousy - zlaté ražby vévody Albrechta II. (51); ostatní zlaté ražby: 

Lübeck město (2), Mohuč město (2), Norimberk, Friedrich V. (1), Würzburg, Gerhard 

(1); Flandry, Ludvík I. von Crecy (1), Lützelburg (1), Burgundsko, Otto IV. (1), 

Slezsko (17): Bolko II., mincovna Minsterberk 1301-1341 (9), Bolko II. - mincovna 

Svídnice (1), Václav I. - Lehnice (7); dukáty Benátky (5, Andreas Dandulo, Johann 

Delfino, Andreas Contarini); florény Dauphiné (1+5, Guiges VIII., Humbert II.); 

florény Orange (9, Raimund IV.); Venaissin - zlaté ražby papeže Jana XXII. (23).    

 

Skladba nálezu - 998 zlatých ražeb:60  

ne méně než 451 florentských florénů; uherských florénů (185); českých zlatých 

ražeb 60 (dle K. Castelina 58 florénů Jana Lucemburského + dvě zlaté královské 

ražby Karla IV.);61 189 zlatých rýnských (z toho Mohuč (61), Falc (60), Trevír (51), 

Kolín n. R. (17)); Rakousy - zlaté ražby vévody Albrechta II. (51); ostatní zlaté ražby: 

Lübeck (2), Mohuč (2), Norimberk (1), Würzburg (1); Flandry (1), Lucembursko (1), 

                                                 
58 FRIED, T.: Mammon oder Repräsentationsobjekt. Kaiserliche und kurfürstliche Münzen zu Zeiten der 

Goldenen Bulle, in: Die Goldene Bulle. Politik, Wahrnehmung, Rezeption I (2009), s. 475; MÄKELER, H.: Der 

Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 121. 
59 JOSEPH, P.: Historisch-kritische Beschreibung des Breztenheimer Goldguldenfundes. Mainz 1883, s. 5-7. 
60 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 122. 
61 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. KARLA CASTELINA. Numismatický sborník 19, 1993, s. 10. 
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burgundský gulden (1), Slezsko (17), Benátky (5), Dauphiné (6), Orange (9), papežské 

zlaté ražby (16).  

Rozpor ve skladbě nálezu Bretzenheim - viz kapitola 5. 

 

7. Řezno62 

            Poklad ukryt - po roce 1388  

            Odkryt - 1996 

            Počet mincí v nálezu - 624 zlatých mincí  

            Místo nálezu -  oblast středověké židovské čtvrti města Řezna 

            Nejmladší mince v nálezu – jedna zlatá ražba uherského krále Zikmunda z roku 1387 

            Skladba nálezu – 624 zlatých mincí:  

uherské zlaté ražby (543); dukáty Benátky (52); české zlaté ražby (26), po jedné 

zlaté ražbě: oblast Görz (1), Brandenburg-Franken (1), Řím (1). 

 

8. Wittlich63 

            Poklad ukryt - po roce 1387 

            Odkryt - 1915 

            Místo nálezu - město Wittlich 

            Počet mincí v nálezu - Nález neupřesněného počtu mincí, z toho 109 zlatých mincí 

            Nejmladší mince v nálezu – zlatá ražba uherského krále Zikmunda 

Nejstarší mincí v nálezu je milánský Solidus císaře Honoria (395-423). 

Skladba nálezu – 109 zlatých mincí:  

uherské zlaté ražby (59); dukáty Benátky (35); české zlaté ražby (2); guldeny: 

Trevír (1), Porýní-Falc (1), Mohuč (5); dále po jednom guldenu: Salcburk (1); Görz 

(1); Milán (1); zlatý štít - Francie (1); Schiffsnoble - Anglie (1); Řím, Solidus císaře 

Honoria 395-423 (1). 

 

9. Marbach64 

            Poklad ukryt - po roce 1387 

            Odkryt - 1986 

            Místo nálezu - město Marbach na Nekaru 

            Počet mincí v nálezu - 1004 zlatých mincí z let 1340-1395 

 

 

                                                 
62 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 122-123. 
63 Tamtéž, s. 123-124. 
64 Tamtéž, s. 124. 
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            Skladba nálezu - 1004 zlatých mincí: 

uherské zlaté ražby (315); guldeny Porýní-Falc (203); Království české (76); 

guldeny Mohuč (129); Trevír (120); Kolín n. R. (69); Salcburk (13); guldeny 

z arcibiskupství Salcburk (5) a hrabství Görz (5); kromě toho jsou v pokladu 

zastoupeny ražby téměř všech mincoven, které ve 14. století razily zlaté mince: město 

Lübeck (2); Lehnice (3), Svídnice (1); Jülich (2), hrabství Berg (6); hrabství Nassau-

Idstein (2); Isenburg-Büdingen (9); Eppstein (1); biskupství Würzburg (1); guldeny 

z purkrabství Norimberk (10); hrabství Holland (1); Brabant (1); Lotringen (1); 

Království aragonské (1); zlatá ražba papežů z Avignonu (1); florény a dukáty 

z Florencie, Janova, Benátek a Milána (27).  

 

10. Sötenich65            

            Poklad ukryt - po roce 1402 

            Odkryt - asi 1865 

            Počet mincí v nálezu - 121 zlatých mincí 

Nejmladší mince v nálezu: zlatý jezdec (Rijder) vévody Rainaldse von Geldern a 

gulden mohučského arcibiskupa Jana ražen po roce 1402   

Místo nálezu - zahrada v Sötenich v pohoří Eifel 

            Skladba nálezu – 119 blíže určených zlatých mincí: 66 

rýnských zlatých (69) - z toho Kolín n. R. (21), Trevír (18), Mohuč (22), Porýní-Falc 

(8);   uherské zlaté ražby (9); dukát Benátky (1); florény Florencie (2); české zlaté 

ražby (2); Lehnice (1); Metz (6); Geldern (4); Holland (11); Brabant (7); Hennegau 

(1); Flandry (1); zlatý jezdec (Rijder) vévody Rainaldse von Geldern (1); gulden 

mohučského arcibiskupa Jana (1); francouzské Écu á la couronne (1) a nobly 

anglického krále Eduarda III. (2).                                      

             

3.6.   Nálezy středověkých zlatých mincí na území dnešní Itálie67    

   České středověké zlaté mince se vyskytují v pěti z 31 dosud publikovaných nálezů 

zlatých mincí na území dnešní Itálie. Z písemných pramenů ale vyplývá, že na území 

dnešní Itálie obíhaly častěji pražské groše než české zlaté mince. Pražské groše zde 

byly označovány jako buenmini della Magna.68 Uherské středověké zlaté mince se 

                                                 
65 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 124. 
66 H. Mäkeler popisuje 119 zlatých mincí (ze 121):  Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. 

Essen 2010, s. 125. 
67 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v 

tisku). 
68 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v 

tisku). 
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nalézají souběžně s českými zlatými ražbami ve výše uvedených pěti nálezech zlatých 

mincí, ve kterých mají více než dvojnásobné kvantitativní zastoupení. Uherské zlaté 

mince jsou ale obsahem dalších deseti mincovních depotů, ve kterých se již české zlaté 

mince nevyskytují. V nálezech na území dnešní Itálie se uherské zlaté mince vyskytují 

oproti českým ještě v polovině 16. století, což souvisí s delší délkou jejich ražby. 

V období let 1360-1550 je evidováno 94 blíže určených uherských zlatých mincí (+ 

neznámý počet mincí blíže neurčených) na tomto území.  

   Výzkum italských  mincovních nálezů není prioritně předmětem této mé bakalářské 

práce, proto jsou údaje o počtu českých a uherských florénů v italských nálezech 

převzaty pro závěrečnou komparaci z výše uvedené odborné studie, která je prioritně 

zaměřena na oběh českých florénů na území dnešní Itálie. V závěrečném srovnání 

nálezové situace v Čechách, v Itálii a v Říši vycházím u uherského florénu orientačně 

ze sumárního počtu blíže určených mincí 94 v období let 1360-1550, a to bez 

časového zúžení na období let 1325-1420, neboť mi tento údaj není znám. 

 

České a uherské zlaté mince byly souběžně obsahem těchto pěti nálezů: 

1) Carignano (Turín, doba ukrytí kolem roku 1360, 63 zachráněných zlatých ražeb, 

zbytek byl odcizen), depot obsahuje deset florénů Jana Lucemburského (1310-

1346) a šest uherských zlatých mincí; 

 

2) Montella (Neapol), Kampánie (doba ukrytí 60. léta 14. století, 210 zlatých mincí 

z celkového počtu 212), obsahuje šest florénů Jana Lucemburského (1310-1346) a 

31 uherských zlatých ražeb; 

 

3) Benátsko (doba ukrytí 60. léta 14. století, 382 evidovaných kusů z celkového 

počtu více než 700 zlatých mincí), obsahuje jeden florén Jana Lucemburského 

(1310-1346) z mincovny Praha, jednu zlatou ražbu Karla IV. (1346-1378) a pět 

zlatých ražeb z Uher; 

 

4) Faenza (Ravenna), Emilia Romagna (doba ukrytí 80. léta 14. století, 48 

evidovaných zlatých mincí), obsahuje jednu zlatou ražbu Karla IV. (1346-1378); 

 

5) Chignolo Po (Pavia), Lombardie (doba ukrytí koncem 14. století, 49 evidovaných 

zlatých ražeb), obsahuje jednu zlatou ražbu Karla IV. (1346-1378) z mincovny 

Praha a jednu zlatou ražbu z Uher. 
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Tabulka č. 6 - Skladba nálezů obsahující české zlaté mince na území dnešní Itálie 

Místo nálezu Počet zlatých mincí Doba 

ukrytí 

Z toho 

české 

ražby 

Z toho 

uherské 

ražby 

Carignano 
(Turín), Piemont 

63 zachráněných zlatých 

mincí  

kolem roku 

1360 

10 6 

Montella 

(Neapol) 

210 zlatých mincí z 212 

 

60. léta 14. 

století 

6 31 

Benátsko 382 evidovaných kusů 

z více než 700 kusů 

60. léta 14. 

století 

2 5 

Faenza 
(Ravenna), Emilia 

Romagna 

48  80. léta 14. 

století 

1 - 

Chignolo Po 

(Pavia) 

 

49 + 29 ražeb (AR) koncem 14. 

století 

1 1 

C e l k e m  20 43 

 

3.7.  Srovnání výpovědi písemných pramenů a hmotných pramenů 

   Z  písemných pramenů vyplývá, že české a uherské zlato a zlaté mince končily 

v obrovském objemu především v zahraničí. Pokud uvážíme, že jen produkce 

uherských florénů, ražených od roku 1325 Karlem Robertem z Anjou, dosahovala až 

450.000 kusů ročně, později ve druhé polovině 14. století dokonce i 500.000 kusů69 

ročně, tak zejména v západní a jižní Evropě musely obíhat miliony těchto mincí 

v peněžních systémech. Otázkou je, proč je zlatých mincí v reálných nálezech tak 

málo ve srovnání se zmínkami o nich v písemných pramenech. Jedním z důvodů může 

být to, že mnohé platby do zahraničí probíhaly už v pozdním středověku 

bezhotovostně, a to prostřednictvím různých směnek, úvěrů či kvitancí,70 což 

souviselo s nedostatečnou bezpečností na silnicích a slabou ochranou kupců. V jedné 

dochované středověké básni básník vypráví: „že v Německu, na Moravě, 

v Lucembursku a v Čechách se loupí tak, že se kupci neodvažují táhnout do těchto 

zemí“.71 Navíc zlaté mince byly častěji předmětem krádeží než jakékoli jiné mince 

v nálezech (vykrádání nálezů). 

   Písemné i hmotné prameny dokládají, že české i uherské zlaté mince byly v pozdním 

středověku známým a uznávaným platidlem nejen doma, ale i v cizině. Zmínky o 

českých a uherských zlatých mincích lze dohledat v písemných pramenech evropských 

zemí, kde byly významné zahraniční trhy a kam proudily zlaté a stříbrné mince i 

                                                 
69 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období a území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů 

v Čechách. Slovenská numizmatika XI., 1990, s. 16. 
70 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 37. 
71 Tamtéž, s. 27, odkaz 17. 
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neražený drahý kov pravidelně jako kompenzace za zahraniční zboží, například 

v brabantských a flanderských ediktech,72 což souvisí zejména s dovozem sukna z 

Flander. Tyto údaje osvědčuje i mincovní nález z města Limburk,73 jehož obsahem 

bylo dvanáct florénů Jana Lucemburského a sedm florénů Karla Roberta z Anjou.  

   Platbami do zahraničí i obchodní činností se české a uherské zlaté mince dostávaly 

do cizích peněžních systémů, kde dále plnily funkci světových (obchodních) peněz a 

staly se ekvivalentem hodnoty zboží na cizích trzích, naproti tomu na domácím trhu se 

tyto vysoké nominály běžně nevyskytovaly, což souvisí s nízkou kupní silou obyvatel 

v českých zemích ve 14. a 15. století, kdy vysoký zlatý nominál byl záležitostí vesměs 

šlechtické vrstvy a bohatých měšťanů či obchodníků. V  písemných pramenech jsou 

zmíněny i obtíže při pořizování zlatých mincí v českých zemích, o čemž svědčí 

zmínky v knihách počtů města Brna z let 1343-136574 a list kapituly olomoucké 

kapitule pražské z roku 1390 s jednáním o opatření florénů.75  

   Historické období do roku 1420 je chudé na nálezy zlatých mincí na území Čech 

oproti období po roce 1427. To deklaruje pouze šest českých a devět uherských 

zlatých mincí předhusitského období v nálezech zlatých mincí na území Čech. Tento 

stav souvisel s husitským revolučním hnutím a strachem obyvatel ze ztráty úspor, 

takže mnoho pokladů bylo skryto do země právě v tomto období. 

 

   V odborné literatuře se objevují také některé nesrovnalosti a rozpory či nová 

zjištění na základě nového bádání: 

 nejednotnost v názvosloví jednotlivých mincí,76 například termínem dukát jsou 

označovány v numismatické literatuře běžně i florény vycházející z florentského 

mincovního vzoru. V této práci jsou české a uherské zlaté mince, které imitují 

florentský florén, nazývány - florény. Názvem dukát je označena mince spojená 

s dukátem benátským. Pokud je mince nazvána gulden/goldgulden, pak se jedná 

zpravidla o zlatou minci pocházející z Říše; 

                                                 
72 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

ročník III. (1948) a IV. (1949), s. 96. 
73 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 119. 
74 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

ročník III. (1948) a IV. (1949), s. 96, poznámka 1. 
75 GRAUS, F.: Zprávy belgických pramenů o českých dukátech 14. a počátku 15. století. Numismatické listy, 

ročník III. (1948) a IV. (1949), s. 96, poznámka 1. 
76 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v 

tisku), s. 3: „K označování zlatého florénu termínem dukát došlo až na začátku 16. století. V numismatické 

literatuře však autoři tento pojem někdy používají i pro období 14. a 15. století k odlišení zlatých mincovních 

typů se samostatnou ikonografií od těch, jejichž obraz byl závislý na původní předloze. Tak se jako dukát 

označují již oba zlaté mincovní typy Karla IV. - tzv. královský a císařský. Pomíjí se přitom skutečnost, že pojem 

dukát byl ve 14. století spojován jen s ražbami benátskými a s typy od nich odvozenými. V písemných pramenech 

z té doby převažuje v souvislosti s českými zlatými mincemi označení florén.“ 
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 názorová polemika mezi K. Castelinem77 a P. Josephem týkající se stáří florénů 

Jana Lucemburského;  

 

 rozpor mezi M. Dvořákem78 a P. Spuffordem týkající se dostupnosti zlata 

v Benátkách v období hospodářské krize ve středověké Evropě; 

 

 rozpor mezi F. Grausem79 a M. Štefánikem týkající se výše dluhu anglického 

krále Eduarda III. u bankovních společností Bardi a Peruzzi;  

 

 rozdílná skladba mincí v nálezu u města Bretzenheimu, kterou uvádí Paul 

Joseph80 (z roku 1883) oproti novému bádání ze strany Henrika Mäkelera.81  

Skladba se liší zejména u uherských florénů, které Paul Joseph označil za guldeny 

Ludvíka Bavora a Karla IV., kdežto H. Mäkeler novým bádáním přiřadil tyto zlaté 

ražby dynastii z Anjou; 

  

 rozdílný počet nalezených zlatých mincí v Kolínském radničním pokladu 

uvádí Peter Berghaus:82 40 nalezených zlatých mincí v Kolínském radničním 

nálezu, 21 goldguldenů a 19 zlatých štítů, naproti tomu H. Mäkeler blíže určil 38 

zlatých mincí.83  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. Karla Castelina. Numismatický sborník 19, Praha 1993, s. 10. 

Dle Karla Castelina patří florény Jana Lucemburského s „lvíčkem“ ke skupině prvních, tedy nejstarších českých 

zlatých mincí“. Ovšem dle typologie ze strany Paula Josepha jsou florény se „lvem“ sice starší než florény 

s „přilbou“, ale nejstaršími florény jsou patrně exempláře s rubní značkou „koruna“. 
78 DVOŘÁK, M.: Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod, 1. část. Pražský sborník historický, svazek 

XXXIV, 2006, Praha, SCRIPTORIUM a AHMP, s. 57. Autor zde zmiňuje, že v roce 1385 byl v Benátkách 

velký nedostatek drahých kovů, zvláště zlata, což vytvářelo dobré obchodní podmínky pro pražský zahraniční 

obchod. Naproti tomu SPUFFORD, P.: Money and its use in medieval Europe, na straně 268 – 271 uvádí, že 

Benátky neměly nikdy nouzi o zlato, tak jako Evropa, neboť Benátky čerpaly zlato z oblasti dnešního Německa, 

z Uher, ale i z Transylvánie. „Nikde jinde v Evropě nebylo zlato dostupnější než v Benátkách“. 
79 GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 85. 
80 JOSEPH, P.: Historisch-kritische Beschreibung des Bretzenheimer Goldguldenfundes. Mohuč 1883, s. 5-7. 
81 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 122. 
82 BERGHAUS, P.: Der mittelalterliche Goldschatzfund aus Limburg/Lahn. Nassauische Annalen, svazek 72, 

Wiesbaden 1961, s. 41-42. 
83 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 121. 
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4. Měnové poměry ve středověké Evropě v období let 1325 - 1420  

 

      4.1. Úloha zlata a zlaté mince v peněžním oběhu     

Wilhelm Röpke: „Nedá se pochopit historie národa a kultury, pokud by se nevěnovala    

pozornost penězům“  

      

   V průběhu 14. a 15. století se v českých a uherských zemích uskutečnily významné 

změny v peněžním vývoji iniciované nálezy bohatých ložisek drahých kovů - zlata a 

stříbra. Zejména rok 1300 byl velmi důležitý pro české země, neboť byly nalezeny 

rozsáhlé zásoby84 stříbrné rudy v kutnohorské oblasti, které měly pro vývoj peněžního 

systému českých zemí zásadní význam,85 tak jako rozsáhlá naleziště zlata v oblasti 

slovenské Kremnice pro Uhry. Důležitou roli v tomto vývoji hrál rozvoj řemeslné výroby, 

který umožnil modernizaci technologických postupů při těžbě drahých kovů a přechod od 

rýžování zlata v zlatonosných řekách k hlubinné těžbě. Finanční zdroje z prodeje zlata a 

stříbra umožnily následně za vlády Jana Lucemburského (1310-1346) a Karla Roberta 

z Anjou (1308-1342) dokončit důležité peněžní a hospodářské reformy, zejména v oblasti 

hornictví a mincovnictví. Bohaté nálezy zlata a stříbra v českých a uherských zemích 

zásadním způsobem ovlivnily následně peněžní vývoj v celé středověké Evropě, neboť 

drahé kovy se staly vysoce žádanými komoditami na zahraničních trzích. 

   Vznik zlatých mincí byl zprvu spojován s úsilím o vytvoření odpovídajících platebních 

prostředků, které by lépe vyhovovaly extenzivně se rozšiřujícímu zahraničnímu obchodu, 

zejména v bohatých  italských městských státech (Florencie, Benátky, Janov). Zlatá 

vysoce hodnotná mince usnadňovala směnu výrobků na zahraničních trzích, usnadňovala 

transport peněz i početní operace při vysokých obchodních platbách. Zlaté mince sloužily 

jako politický a mocenský nástroj, hradily se jimi válečné výdaje, i platby bankám, žold 

vojákům, odpustky církvi, vyplácela se jimi věna, ale prioritně byly určeny pro dálkový 

obchod, ve kterém měly funkci světových (obchodních peněz) i v tom smyslu, že mnohdy 

zlatá mince nevystupovala jen jako platební prostředek, ale i jako komodita sama. Svým 

dílem k rozšíření zlatých mincí v Evropě přispěla i papežská kurie, která nařídila svým 

kolektorům, aby desátky k udržování papežské stolice vybírané od věřících především ve 

stříbrné minci, byly směněny za zlato a teprve poté odesílány do Říma.86 Všechny tyto 

okolnosti urychlovaly počátky ražby zlatých mincí v řadě zemí západní Evropy. Podobně 

tomu bylo i s odpustky. Apoštolská komora nechtěla přijímat stříbrnou minci kvůli její 

kolísavé hodnotě. 

                                                 
84 Kutnohorská roční těžba stříbra měla vynášet cca 20.000 kg stříbra, in: SEJBAL, J.: Základy peněžního 

vývoje. Brno 1997, s. 149. 
85 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 149. 
86 Tamtéž, s. 144. 
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   Zlatá mince začala postupně přebírat i důležitou roli na vnitřním trhu, a to zejména 

z důvodu nestability mince stříbrné.87 Na vnitřním trhu našla zlatá mince uplatnění nejen 

jako měřítko hodnoty mince stříbrné, ale i jako prostředek akumulace majetku, a to pro 

svoji vysokou nominální hodnotu, stálou hmotnost i ryzost, a díky této funkci jsou zlaté 

mince objevovány ve zlatých pokladech. S uplatněním zlaté mince na vnitřním trhu 

souvisí i změna ikonografie na zlatých mincích. Svatý Jan Křtitel v mincovním obrazu je 

nahrazován vlastním portrétem panovníka, kterému ražba zlaté mince dodávala na 

prestiži.  

   Počátkem 14. století jsou zlaté mince na území dnešní Itálie již běžným prvkem 

peněžního oběhu, střední a západní Evropa se ale se zlatými nominály začíná teprve 

seznamovat. První evropská zlatá ražba se uskutečnila ve Florencii v roce 1252. Tato 

mince měla na lícní straně obraz heraldické florentské lilie, znak města Florencie, a na 

rubu postavu sv. Jana Křtitele, patrona města.88 Florentská zlatá mince byla plnohodnotná, 

byla ražena z čistého 24 karátového zlata, o velikosti 20 mm a hmotnosti 3,53 gramů. 

Nazývala se fiorino d´oro nebo florén.89  Florencie, Benátky, ale i Janov, byly v této době 

bohatými italskými městskými státy s námořními obchodními flotilami zapojenými do 

rozsáhlého mezinárodního obchodu. Do těchto, ale i do dalších měst, proudilo zboží 

z Afriky či Orientu, kde se již zlaté mince běžně používaly, jako například zlaté solidy. 

V roce 1285 i Benátky razí svůj první zlatý dukát90 (ducato d´oro) a Janov svá genovina. 

Po florénu se stal dukát druhou nejrozšířenější mincí v Evropě. Výsadní postavení ale 

mezi zlatými mincemi má fiorino d´oro, které pronikalo na trhy v západní Evropě a brzy 

začalo být imitováno i ve střední Evropě. Mnohé země Evropy začínají razit vlastní zlaté 

mince, které zpočátku většinou vycházejí z florentského mincovního vzoru z roku 1252, 

který imitují. Poptávce po ražbě vlastních zlatých mincí v řadě evropských zemí přispěl i 

fakt zhoršování kvality mince stříbrné, což vyvolávalo velké nepokoje mezi lidem, o čemž 

svědčí i zápis z roku 1327 ve Zbraslavské kronice opata Petra Žitavského, který uvádí, že 

„král povolal do země finančníky z Florencie, aby získal pro královskou pokladnu nový 

zdroj příjmů než z obvyklé berně. Podle líčení v této kronice došlo potom k ražbě 

nehodnotné mince, z čehož povstal mezi lidem nemalý křik, neboť jejich přísada mědi a 

nedbalý tvar ztěžovaly prodej všeho obchodního zboží“.91 Svým způsobem přispěla 

k hospodářským změnám v Evropě i papežská kurie, která přiměla italské městské státy 

přerušit obchodní spojení s Egyptem, odkud plynulo největší množství zlata do Evropy.92 

                                                 
87 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 152. 
88 Tamtéž, s. 152. 
89 Fiorino d´oro - viz příloha č. 1. 
90 Ducato d´oro - viz příloha č. 1. 
91 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno, 1997, s. 152. 
92 Tamtéž, s. 145. 
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Evropu zasáhl nedostatek zlata a po bankrotu nejvýznamnějších italských bankovních 

společností Bardi a Perruzi,93 díky nesplacenému úvěru anglického krále Eduarda III. 

(1312-1377) ve výši téměř jednoho milionu zlatých florénů,94 vypukla hospodářská krize. 

S touto krizí souvisí i migrace italských mincmistrů na sever a západ Evropy za prací, 

neboť v Itálii díky hospodářské krizi přišli o práci.95 Z tohoto důvodu jsou v počáteční fázi 

ve střední a západní Evropě raženy především imitace italských florénů, které se díky své 

identitě s oblíbenými florény města Florencie rychleji začleňovaly do mezinárodního 

peněžního oběhu. Tyto zlaté florény se staly prototypem pro mnoho dalších evropských 

zlatých ražeb. V první polovině 14. století měl florentský florén ambice stát se 

univerzálním platidlem96 v celé Evropě. Z tohoto postu ho sesadily později až uherské 

zlaté mince  a situace kolem zbankrotovaných italských bankovních společností Bardi a 

Peruzzi.  

   Jako první ve střední Evropě zlatou ražbu uskutečnil český král Jan Lucemburský, a to 

v roce 1325,97 téměř ve stejné době pak v Uhrách Karel Robert z Anjou, taktéž v roce 

1325. Jednalo se také o zlaté florény vyrobené za pomoci florentských mincovních mistrů 

a dle florentského mincovního vzoru. Jan Lucemburský začal razit zlaté florény podnícen 

vyhlídkou nových a dlouhodobých příjmů pro královskou pokladnu, zejména v době 

vzestupu ceny zlata na evropských trzích.98 Ve středověké střední Evropě tak patřily české 

a uherské země k prvním zemím, které razily od roku 1325 vlastní zlaté mince. Uherské 

zlaté ražby se staly konkurenty českých florénů v českém a zejména moravském 

měnovém systému, který byl postaven na uherské zlaté minci. Zásoby zlata v Uhrách byly 

mnohem větší než v českých zemích, a tak uherské zlaté mince patřily 

k nejfrekventovanějším zlatým mincím v oběhu mezi těmito zeměmi, a šířily se rychleji 

dále po Evropě, na jih i na západ. Z toho vyplývá i fakt, že takováto frekventovaná mince 

se stávala častěji obsahem mincovních nálezů či pokladů. V  roce 1337 se v masovějším 

měřítku začaly razit zlaté ecu krále Filipa VI., a to za pomoci zahraničního zlata, a v 

Anglii se od roku 1344 za vlády krále Eduarda III. razil noble, jedna z nejkrásnějších 

evropských zlatých mincí té doby, která měla i svůj přívlastek podle motivů na minci a 

                                                 
93 ŠTEFÁNIK, M.: Uhorské kovy a kremnická komora ako predmet záujmu  talianskych  podnikateĺov  do konca  

vlády Žigmunda  Luxemburského, in: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Sborník příspěvků 

z mezinárodní konference, 2007, SOS Kremnica, s. 98. 
94 Tamtéž, s. 98; GRAUS, F.: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha 1950, Melantrich, s. 

85: zde se uvádí výše nesplaceného dluhu 1.365.000 florinů s odkazem na zdroj: RENOUARD, Y.: Les relations 

etc., s. 60. 
95 ŠTEFÁNIK, M.: Uhorské kovy a kremnická komora  ako  predmet  záujmu  talianských podnikateĺov do konca  

vlády Žigmunda Luxemburského, in: Baníctvo  ako  požehnanie  a  prekliatie  mesta Kremnice. Sborník příspěvků 

z mezinárodní konference, 2007, SOS Kremnica, s. 96. 
96 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. Karla Castelina. Numismatický sborník 19, 1993, s. 7. 
97 ŠTEFÁNIK, M.: Uhorské kovy a kremnická komora ako predmet záujmu talianskych podnikateĺov do konca  

vlády Žigmunda  Luxemburského, in: Baníctvo  ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Sborník  příspěvků 

z mezinárodní konference, 2007, SOS Kremnica, s. 96.  
98 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. Karla Castelina. Numismatický sborník 19, 1993, s. 7. 
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barvě zlata: Schiffsnoble a později byl ražen i Rosennoble. V roce 1266 se ve Francii 

začala razit zlatá mince zvaná écu d´or (zlatý štít), a to za vlády krále Ludvíka IX. 

Svatého (1226-1270). Tyto mince pronikaly i do říšského měnového systému a byly často 

imitovány. V Říši se v první polovině 14. století začaly zlaté štíty razit ve všech 

mincovních oblastech (mincovny Roermond, Dülken, Hasselt, Wessem). V mincovně 

Antverpy razil v této době zlaté štíty předchůdce Karla IV. - císař Ludvík IV. Bavorský. 

Emise těchto zlatých štítů byla rozsáhlá a tyto mince jsou často zmiňovány v písemných 

pramenech i jsou hojně zastoupeny v nálezech mincí, zejména v Říši. Zlaté štíty byly 

prvně zmíněny v písemném pramenu jako „florenis dictis schilde“ (floreny řečené štíty), a 

to v dokumentu ze dne 31. května 1338.99 Významným zdrojem informací o výskytu 

zlatých štítů v říšském peněžním oběhu je Rotulus100 - listinný svitek z roku 1340. Ve 

zlatém pokladu z města Unny je zmíněn také jeden zlatý štít ražený ve jménu Karla IV. 

   Rozdílné postavení zaujímala v tomto vývoji poměrně dlouho střední Evropa a zejména 

české země, kde i přes první zlatou ražbu mělo stříbro silnější pozici než zlato, a to díky 

bohatým nerostným zdrojům stříbra objeveným kolem roku 1300 v kutnohorské oblasti. 

Měnovým základem zůstal v Čechách stříbrný standard i poté, co se zde začal razit zlatý 

florén za vlády Jana Lucemburského a později za vlády Karla IV. (1346-1378) „dukát“.101 

Zlaté mince za Karla IV. byly raženy dvojího typu, s nízkou královskou korunou od roku 

1347 a s vysokou císařskou korunou od roku 1355, kdy se král Karel IV. stal císařem 

Svaté říše Římské. Ražba zlatých florénů byla za vlády Karla IV. rozsáhlá, ale za vlády 

Václava IV. (tři typy) měla již klesající tendenci, a to nejen z důvodu oslabení 

surovinových zdrojů, ale i vlivem technických obtíží při dolování rudy.102 Některé mince 

v této době již byly raženy z uherského zlata, výměnou za stříbro.103 Příčinou 

dlouhodobých problémů v českých zemích byl také nedostatek vhodného zboží ke směně, 

čímž se vyčerpávaly dostupné surovinové zdroje zlata a stříbra, které kryly neustálý 

deficit platební bilance českých zemí.  

   Po politickém přičlenění Slezska k českým zemím nedošlo ale k připojení tohoto území 

plně k centralistickému mincovnímu systému českých zemí. Ve Slezsku se mincovní i 

                                                 
99 MÄKELER, H.: Reichsmünzwesen im späten Mittelalter, Teil 1: Das 14. Jahrhundert, Die Goldenen Schilde 

im Geldumlauf, Franz Steiner Verlag, s. 64. 
100 Tamtéž, s. 67. 
101 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v 

tisku), s. 3: „K označování zlatého florénu termínem dukát došlo až na začátku 16. století. V numismatické 

literatuře však autoři tento pojem někdy používají i pro období 14. a 15. století k odlišení zlatých mincovních 

typů se samostatnou ikonografií od těch, jejichž obraz byl závislý na původní předloze. Tak se jako dukát 

označují již oba zlaté mincovní typy Karla IV. – tzv. královský a císařský. Pomíjí se přitom skutečnost, že pojem 

dukát byl ve 14. století spojován jen s ražbami benátskými a s typy od nich odvozenými. V písemných pramenech 

té doby převažuje v souvislosti s českými zlatými mincemi označení florén.“ 
102 Pokud došlo k technologickým inovacím při těžbě rudy, mohl být dosud uzavřený důl opět otevřen a horní 

činnost pokračovala a kopírovala technologický vývoj v této oblasti.  
103 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 146. 
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měnové poměry vyvíjely velmi složitě, a to zejména díky politickému členění Slezska na 

malá knížectví. Zlaté mince v tomto období jsou ve Slezsku reprezentovány ražbou 

knížete Přemka I. (1381-1433) z roku 1419, florénem Václava I. z knížectví Lehnicko-

Břežského a florénem Boleslava II. Malého-Svídnického (1326-1368). Mincovní systém 

v části Slezska podléhal v této době také vlivu polské měny.  

   V období vrcholného středověku se také Morava prezentuje vlastní zlatou ražbou 

markraběte Jošta Lucemburského (1375-1411), který se zasloužil o obnovu a rozvoj 

moravského mincovnictví. Zlato na ražbu mince se těžilo na Moravě v oblasti Jemnice.104 

Významnou úlohu v moravském mincovním systému měly uherské zlaté florény.105 

   Za vlády Karla IV. se v hornofalcko-franckém okruhu vytváří nový územní celek, který 

byl pojmenován Nové Čechy nebo také Horní Falce, a řadí se mezi země Českého 

království. Karel IV. se snažil dlouhou dobu proniknout do Horní Falce, neboť toto území 

bylo strategické pro obchodní a vojenské cesty z Čech do Říše. Z tohoto důvodu uzavřel 

sňatek s Annou Falckou. Právo razit mince na tomto území si Karel IV. nechal potvrdit 

v tzv. „Zlaté bule“106 z roku 1356, kterou vydal a podle které českému králi příslušelo 

právo razit mince ve všech zemích, které spadaly pod jeho přímou vládu. Na základě 

tohoto opatření otevřel v roce 1356 v Nových Čechách mincovnu, zprvu v Laufu (1356). 

Po ztrátě Laufu byla otevřena mincovna v Erlankách (Erlangen, 1373-1374). Císař Karel 

IV. měl zájem také na sousedním norimberském purkrabství, kde vládnul bezdětný 

Fridrich V. Hohenzollernský, ale tomu se neočekávaně narodil v roce 1369 syn a Karlova 

koncepce přímého propojení českých zemí se západní Evropou se zhroutila.107 Karel IV. 

vrátil proto část Nových Čech Wittelsbachům výměnou za Braniborsko,18 čímž zajistil 

českým kupcům obchodní trasu na sever Evropy.108 Okleštěné Nové Čechy ale přišly o 

své centrum v Sulzbachu, novým centrem se pak stal Auerbach, kde byla zřízena 

mincovna, ve které se za vlády Karlova syna Václava (1378-1419) razil v omezeném 

rozsahu zlatý florén Václava IV. Konec Nových Čech pak souvisí s pasivní říšskou 

politikou krále Václava IV., který v roce 1400 ztratil titul římského krále a Auerbach padl 

do rukou Ruprechta III. Falckého, tímto se uzavřela i mincovní činnost českých 

panovníků na tomto území. Florén Václava IV. je potom ražen již jen v pražské 

mincovně. Důležitými hmotnými prameny pro krátkou historii Nových Čech představují 

právě mince.  V rámci Nových Čech tři mincovny produkovaly ražby mincí ve jménu 

českých králů - Lauf, Erlangen a Auerbach. Šlo ale především o stříbrné groše, ražba 

                                                 
104 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 162. 
105 Tamtéž, s. 175. 
106 Tamtéž, s. 159. 
107 PÁNEK, I.: O chronologii vídeňských feniků s hlavou kozorožce L 164 (k 150. výročí narození Arnolda 

Luschina). Praha 1993. Numismatický sborník 19, s. 24-25. 
108 DVOŘÁK, M.: Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod, 2. část. Pražský sborník historický XXXV. 

Praha 2007, SCRIPTORIUM a AHMP, s. 35. 



35 

 

jiných nominálů byla velice vzácná. Součástí Nových Čech byly také državy ve středních 

Francích a dvě z nich, Heidingsfeld a Windsheim razily rovněž mince nižších nominálů ve 

jménu českých králů.  

   V Říši právo razit zlaté mince obdrželo město Lübeck v roce 1340, zlatý florén města 

Lübeck vycházel opět z florentského mincovního vzoru. Také kurfiřt Ruprecht I. Falcký 

obdržel v roce 1354 právo razit zlaté mince, a tak v následujícím období Ruprecht I. 

imitoval fiorino d´oro města Florencie. V Porýní byla čtyřmi porýnskými kurfiřty 

dohodnuta ražba významné zlaté mince - zlatého rýnského,109 který byl ražen od roku 

1386. Zlatý rýnský se stal poté nejvýznamnější středověkou mincí v Říši. Někdy byl 

označován jako gulden nebo goldgulden a byl rozšířen v celé říši, i když se jednalo o 

neplnohodnotnou minci. Zlatý rýnský pronikal i do českého měnového sytému, zejména 

do západních Čech a později, po vypuknutí husitských bouří po roce 1420, začal silněji 

zasahovat do českého peněžního systému, kde rozšiřoval strukturu domácího oběživa. 

    Na počátku 14. století byl měnový systém ve střední a západní Evropě tak složitý, jak 

složité bylo geopolitické členění územních oblastí na jednotlivá království, knížectví, 

hrabství, arcibiskupství apod. V peněžním systému jednotlivých zemí obíhalo velké 

množství různých platidel a měnové systémy se složitě prolínaly a doplňovaly. Potřeba 

neustálého směňování různých mincí vedla ke vzniku finančních institucí - bank a 

směnáren. Bankovní společnosti vznikaly zprvu v italských městských státech, a to již ve 

13. století. Velké množství různých platidel v oběhu silně komplikovalo také obchodní 

činnost. V pozdním středověku se proto panovníci snažili měnu centralizovat, případně 

stanovovat její směnný poměr. Takto například za vlády Karla IV. došlo v rámci realizace 

velké měnové reformy k centralizaci českých a moravských mincoven, které byly 

soustředěny do jediné mincovny v Kutné Hoře,110 aby si panovník udržel kontrolu nad 

mincovní činností v zemi a k zavedení nové stříbrné mince - GROSSI PRAGENSES, 

pražského groše. 

   V měnovém systému řady zemí Evropy vedle sebe běžně fungovaly dva paralelní 

měnové okruhy, založené na zlatých a stříbrných ražbách. Prioritní postavení měl dočasně 

pak vždy ten druh platebního prostředku, který disponoval dostupnější surovinovou 

základnou. Na sklonku středověku se tak po omezenou dobu vrací do popředí zájmu zlato 

a zlaté ražby, které završují měnové systémy založené v Evropě většinou na stříbrné a 

drobné minci. Koexistence zlatých a stříbrných mincí v středověkém měnovém systému si 

vynutila stanovení pevných směnných kurzů mezi zlatem a stříbrem. Praxe zlatých ražeb 

pokračovala i v dalších stoletích, ve kterých se zlaté mince staly běžnou součástí 

mezinárodních vztahů i vnitřní směny. Jak se ale zásoby zlata v Evropě zmenšovaly, 

                                                 
109  SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 146. 
110  Tamtéž, s. 150 
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narůstal opět význam stříbrné mince, která nakonec přebrala zlaté minci i její prioritní 

postavení v mezinárodním obchodě. V českých zemích, ale i přes ražbu zlatých mincí, 

zůstala základem měny vždy mince stříbrná,111 a to vlivem silného surovinového zdroje 

stříbra u Kutné Hory. 

   Konec sledovaného období ovlivnilo v Čechách zejména husitské revoluční hnutí, které 

přerušilo výnosnou těžbu drahých kovů ve 20. letech 15. století. Charakteristickým rysem 

této doby je v Čechách nástup drobné mince na post mince hlavní. Těžba drahých kovů 

byla přerušena a tak se mince razily z konfiskovaných či darovaných stříbrných předmětů, 

přičemž zlaté mince se od začátku 15. století nerazily vůbec.112 Mince zprvu husité razili 

v pražské mincovně ze zkonfiskovaných stříbrných předmětů, šperků i církevních kalichů, 

proto se jim říkalo „kalíškové“, později se ujal název „flútek“.113 Když stříbro došlo, 

vyráběly se mince z pouhé mědi. Mince zbavena obsahu drahého kovu se stává mincí 

kreditní, což představovalo ve středověku nový revoluční prvek v rámci evropského 

peněžního vývoje. Měnové poměry za husitství lze zkoumat například z karlštejnských 

purkrabských účtů.114 

   Po skončení husitských válek dochází v českých zemích k přílivu cizích platidel do 

měnového oběhu, které doplňovaly domácí oběživo. V 50. a 60. letech 15. století dochází 

k postupné stabilizaci měnových poměrů v zemi. Současně dochází ale k většímu 

uplatňování zlatých ražeb v oběživu. Jsou to především uherské zlaté mince ražené za 

vlády Matyáše Korvína. Až v 90. letech 15. století došlo v Čechách k obnovení ražby 

zlatých mincí, a to za vlády Jagellonců.  

   Problematika peněžního oběhu v pozdním středověku byla velmi složitá a nepřehledná, 

protože v evropských zemích docházelo k častému prolínání měn z okolních i 

vzdálenějších zemí, a to především z důvodu obchodní činnosti. Přes území českých zemí 

vedla síť obchodních tras, díky čemuž se do země dostávaly běžně cizí platební 

prostředky. Kromě florénu tak ovlivňoval peněžní vývoj v Čechách zlatý rýnský, který byl 

zaražen v roce 1386,115 ale svého největšího významu nabyl až v 15. století. Zlatý rýnský 

byl nejvýznamnější středověkou mincí v Říši, která hojně pronikala obchodní činností i do 

západních českých oblastí. Jednalo se o neplnohodnotnou minci, u které byla její ryzost 

postupně dále snižována z 23 karátů až na pouhých 19.116 Mince si ale rychle získala 

                                                 
111 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 173. 
112 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 154: „Příčinou prudkého poklesu ražby zlatých mincí 

v Čechách nebylo ale jen vyčerpání surovinových zdrojů, ale i nedostatečná výrobní základna, která 

neumožňovala vyrábět žádané zboží pro směnu na zahraničních trzích“. 
113 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 154. 
114 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů 

v Čechách. Slovenská Numizmatika XI., 1990, s. 125. 
115 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů 

v Čechách. Slovenská numizmatika XI., 1990, s. 116; SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 146. 
116 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 146. 
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v českých i dalších evropských zemích prioritní postavení na vnitřním trhu, neboť tato 

zlatá mince byla úzce spjata se stříbrnou mincí, stala se měřítkem její hodnoty. 

Díky slábnoucím zdrojům zlata byly nakonec plnohodnotné florény a dukáty často 

přemincovány na tyto oblíbené guldeny, neboť mimo Uhry už chyběly v Evropě 

dostatečné zdroje zlata pro ražbu plnohodnotných zlatých mincí ve větším rozsahu. Zlatý 

rýnský nezískal význam v dálkovém obchodě, ale stal se významným platidlem na 

vnitřním trhu, protože byl rozšířen v celé Říši a byl důležitý také pro Čechy, vzhledem k 

jejich orientaci na západoevropské trhy.117   

 

4.2.  Činitelé ovlivňující významným způsobem oběh českých a uherských zlatých mincí     

         mezi střední a západní Evropou v období let 1325-1420                                                                                                                                              

4.2.1. Těžba zlata a stříbra v českých a uherských zemích 

   Ve 13. a 14. století vrcholila v Čechách hlubinná těžba zlata v mnoha 

zlatonosných revírech, například v jílovském, kašperskohorském, krásnohorském či 

knínském revíru. Zlato se těžilo v menší míře ale i na jiných místech Čech. V první 

polovině 14. století se zlato těžilo zhruba v 25 zlatonosných oblastech.118 Celková 

produkce těchto revírů je ve 14. století odhadována na 100 až 200 kg zlata ročně, 

což odpovídalo asi 6 % veškeré evropské těžby zlata.119 Z tohoto důvodu bylo 

České království v této době považováno za jednu z hlavních produkčních oblastí 

zlata v Evropě. Vytěžené zlato bylo zpracováno v mincovně na Starém Městě 

pražském postupně na šest typů zlatých mincí. Razil se zde florén Jana 

Lucemburského (1310-1346), dva typy florénů Karla IV. (1346-1378 a tři typy 

florénů Václava IV. (1378-1419).120 

   Intenzivní těžba zlata ale způsobila, že již koncem 14. století nastal v Čechách 

nedostatek zlata. Husitské bouře pak těžbu zlata v této době utlumily s konečnou 

platností. Zlaté mince se v Čechách již razily jen výjimečně.  

   Celkové množství tehdy získaného zlata je odhadováno na 30 tun. V Čechách ale 

stále převažovala těžba stříbra, neboť kolem roku 1300 byly objeveny velké zásoby 

stříbra v kutnohorské oblasti.  

   Naproti tomu Uhry měly zlata velké zásoby, zejména v oblasti Kremnice, kde 

vznikla v roce 1328 nová mincovna, a to i za pomoci českých mincmistrů z Kutné 

Hory.121 Kremnická mincovna se posléze stala jednou z největších v Evropě. Město 

                                                 
117 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů 

v Čechách. Slovenská numizmatika XI., 1990, s. 116. 
118  ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v 

tisku). 
119  Tamtéž, s. 2. 
120  Tamtéž, s. 3. 
121 ŠTEFÁNIK, M.: Uhorské kovy a kremnická komora  ako predmet záujmu talianskych podnikateĺov do konca  
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Kremnica získalo privilegium na provozování mincovny 17. listopadu 1328 od 

uherského krále Karla Roberta I. z Anjou. V této době zde ale těžba zlata nebyla 

ničím novým, již v roce 1196 existují záznamy122 o transportu zlata po Dunaji přes 

Vídeň na jih Evropy. Koncem 13. století bylo uherské zlato také známé až v 

Bruggách. Produkce zlatých mincí v oblasti Kremnice vrcholila v druhé polovině 

14. století. Uhry se v této době staly bezkonkurenčně největším evropským a po 

Africe i celosvětovým producentem zlata,123 které bylo získáváno ze slovenských a 

sedmihradských hor, například jen v roce 1402 bylo v mincovně v Kremnici 

zpracováno 1 500 kg zlata, což představovalo 400.000 zlatých mincí,124 a zisk činil 

pro královskou pokladnu téměř 40 % oproti ceně neraženého zlata,125 z tohoto 

důvodu byl zájem panovníků provozovat vlastní mincovny pochopitelný. 

Kremnické florény se vyznačovaly vysokou a stálou ryzostí zlata, díky čemuž se ve 

středověku považovaly za nejstabilnější měnu ve střední Evropě. Kremničtí 

mincmistři vyprodukovali ještě začátkem 15. století přibližně 250.000 zlatých 

mincí ročně. Takovéto množství razili přibližně do roku 1420, poté již začaly zlaté 

florény rapidně ustupovat mincím z méně drahých kovů. Podle dochovaných 

záznamů se jich v Kremnici za celou dobu jejich ražby vyrazilo 21,5 milionů kusů. 

Jejich celková hodnota by při dnešních cenách zlata představovala jednu miliardu 

dolarů, a to bez přihlédnutí k historické hodnotě mincí.126 Starší mincovna ve městě 

Ostřihom byla spjata s ražbou stříbrných mincí a těžbou stříbra v Uhrách. Uherské 

kovy (stříbro, zlato, měď) stály v tomto období v centru zájmu finančníků a 

mincovních mistrů z Benátek a Florencie, kam dosud proudilo zejména zlato ze 

západní Afriky. Stříbrné žíly produkovaly jako vedlejší produkt olovo a měď 

(někde i zlato), a to někdy ve větším měřítku než stříbro, naproti tomu zlaté žíly 

v Kremnici obsahovaly určitý podíl stříbra.127 I o tyto druhotné produkty při těžbě 

stříbra byl velký zájem. V počátečním období vlády Karla Roberta z Anjou bylo 

zlato vyváženo do Benátek v surovém stavu, ale tato praxe ustala jeho nařízením o 

zákazu vývozu neraženého kovu ze země. V tehdejších italských městských státech 

rostla poptávka po uherských drahých kovech, neboť i zde pokračovala masivní 

ražba florénů a dukátů potřebných pro dálkový obchod po moři i po souši. Zlato na 

jejich výrobu bylo dováženo zprvu z Afriky, poté částečně nahrazeno zlatem 

                                                                                                                                                         
vlády Žigmunda Luxemburského, in:  Baníctvo  ako požehnanie  a prekliatie mesta Kremnice. Sborník příspěvků 

z mezinárodní konference, 2007, SOS Kremnica, s. 96. 
122  SPUFFORD, P.: Money and its use in medieval Europe, Cambridge 1988, s. 267. 
123  ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Slovenská numizmatika 11, s. 116. 
124  SPUFFORD, P.: Power and Profit, The Merchant in Medieval Europe. New York 2003, s. 359. 
125  SEJBAL,J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 145. 
126 Domovská stránka mincovny v Kremnici (online), dostupné z http: //www.mint.sk/, o nás, história 

spoločnosti (cit.  9. 4. 2016). 
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evropským, zejména z Říše, z Transylvánie, ale i z Uher. Roku 1315 se florentské 

zlaté mince vzpomínají jako platidlo ražené z kvalitního uherského zlata.128 Úzké 

obchodní vazby Uher na italské Benátky a Florencii byly charakteristické pro vládu 

Karla Roberta z Anjou, který sám pocházel z italského královského rodu, kde již 

fungovalo rozvinuté finančnictví, a tak tyto moderní ekonomické metody aplikoval 

v rámci Uher. Jeho hlavním ekonomickým cílem byla modernizace těžebního a 

mincovního průmyslu a zvýšení těžby kovů.129 Král Karel Robert z Anjou uvedl do 

oběhu první zlatou uherskou minci, zlatý florén. Jeho ražba započala 26. března 

roku 1325, zprvu v Budíně a od roku 1328130 v nové mincovně v Kremnici. V roce 

1327 v Trnavě Jan Lucemburský s uherským králem Karlem Robertem z Anjou 

uzavřely dohodu, která se týkala výměny českého stříbra za uherské zlato, které Jan 

Lucemburský potřeboval na masivní ražbu svých florénů. Síla kremnického 

surovinového zdroje byla natolik silná, že vytlačila ze své výsostné pozice i florén 

města Florencie. Uherské zlaté mince se postupně staly oblíbenými platebními 

prostředky napříč celou Evropou. V této době již většina zemí Evropy neměla 

dostatečnou zásobu zlata pro ražbu vlastní mince a tak využívaly ve svých 

peněžních systémech uherskou zlatou minci nebo musely zlato na ražbu vlastní 

mince nakupovat na zahraničních trzích, a většinou se jednalo o uherské zlato. 

Kremnické zlato ovlivnilo peněžní systémy v mnoha zemích Evropy. Na druhou 

stranu tyto vysoké zásoby zlata v Uhrách a dočasně i v Čechách způsobily, že země 

se dost rychle nevyvíjely v oblasti výroby vlastních produktů pro směnný obchod, 

což mělo za následek neustálou minusovou obchodní bilanci a docházelo k 

vyčerpávání surovinových zásob, a to až do úplného vyčerpání zdrojů v Čechách. 

V roce 1442 už bylo raženo v Kremnici jen 24.000 dukátů ročně a na konci 15. 

století to byla jen pětina počáteční úrovně ražby.131 Roku 1442-1443 se důl přiblížil 

ke svému prvnímu vyčerpání.132 

 

4.2.2. Středověký dálkový obchod 

       Prioritním impulsem pro vznik zlaté mince byl ve středověké Evropě zejména 

dynamicky se rozvíjející zahraniční obchod. Jeho hlavní trasy vedly zpočátku po 

evropských mořích a velkých říčních tocích. Na ně navazovaly obchodní cesty 

                                                 
128 ŠTEFÁNIK, M.: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Sborník příspěvků z mezinárodní,  

konference, historická časť, 2007, SOS Kremnica, s. 95. 
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konference, historická časť, 2007, SOS Kremnica, s. 94. 
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vedoucí napříč kontinentem. Zahraniční zbožní směna produkovala velké zisky, a 

proto se panovníci jednotlivých zemí snažili převést obchodní trasy na svá území. 

Za tímto účelem spojovali síly i se svými blízkými sousedy. Důležité obchodní 

styky tak navázal už Jan Lucemburský, a to s uherským králem Karlem Robertem 

z Anjou. Díky nim se otevřel českým kupcům uherský trh.133 Vznikla například 

obchodní cesta z Uher přes Bratislavu nebo Trnavu na Brno, Prahu, Norimberk a 

dolů po Rýnu až do Flander do Brugg, která se stala nejdůležitější středoevropskou 

obchodní tepnou, po které plynulo uherské zlato přes Čechy do západní Evropy. 

Také Česko-uherská obchodní dohoda134 z roku 1335 se stala podkladem pro 

společné úsilí obou zemí o přímé spojení s evropskými obchodními centry na 

západě i na jihu Evropy. Pro Uhry byla důležitá zejména oblast kolem města 

Kremnice, neboť se zde nacházely všechny důležité slovenské kovy (stříbro, zlato, 

měď), významné pro fungování uherského zahraničního obchodu,135 neboť těžba 

zlata byla v Uhrách hlavním zdrojem královských příjmů.136  

        Zatímco na počátku 14. století většina Evropy procházela extrémně náročným 

obdobím (morová epidemie, hladomor, stoletá válka), české země vzkvétaly. Na 

trůn Království českého usedali postupně členové dynastie Lucemburků, kteří díky 

své politické obratnosti, dostali Prahu do centra evropského dění, zejména do centra 

středoevropského zahraničního obchodu. Za vlády Karla IV. se Praha stala hlavním 

městem Svaté říše římské a tudíž velkým lákadlem pro zahraniční kupce. Pro 

pražský trh tak bylo importováno obrovské množství kupeckého zboží z celé 

Evropy, které nemělo obdobu ani v rozvinutém středním Porýní.137  

       Z analýzy počtu litkupníků z let 1332-1368 (zapsaných v knize Starého města 

pražského) vyplývají tři základní principy hospodářské politiky Karla IV., který 

měl prioritní snahu o zabezpečení domácího trhu nedostatkovým zbožím formou 

zahraničního obchodu, a to podpora řemeslné a zemědělské výroby a intenzivnější 

využívání říční dopravy při přepravě zboží.138 Císař Karel IV. se všemožně snažil, 

aby objem obchodovaného zboží v Praze neustále narůstal, z tohoto důvodu 

omezoval svými nařízeními konkurenci, propagoval svobodné podnikání, zasloužil 

se o vznik tržišť a trhů a svými privilegii usnadňoval pronikání českých kupců na 
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zahraniční trhy, a to zejména úpravou cla a mýta v říši. Podle lübecké mincovní 

knihy pocházelo stříbro na výrobu jejich mincí právě z Čech, stejně tomu bylo 

v Hamburku.139 Karel IV. ovlivňoval příznivě vývoj obchodní činnosti, mimo jiné i 

výstavbou nových královských cest (via regia), a budováním obchodní 

infrastruktury (hostince, strážní hrady, sklady aj.). Zahraniční obchod zaznamenal 

v období vlády Karla IV. a částečně i za následné vlády jeho syna Václava IV. 

období velké konjunktury, na které se podíleli zejména pražští a zahraniční 

kupci.140 Teprve v posledních letech vlády Václava IV. nastoupila fáze hospodářské 

stagnace a v roce 1400 byl Václav IV. sesazen z říšského trůnu. 

       Zboží se na pražský trh dostávalo z nejbohatších center evropského obchodu, což 

vytvářelo v Praze silné konkurenční prostředí. Konkurence v Praze byla natolik 

silná, že v ní neobstál ani velký obchodní dům Runtingerů z Řezna, který zde 

obchodoval ještě po roce 1383, ale poté byl nucen s Prahou přestat obchodovat.141 

Obchodní zástupci Runtingerů dodávali na pražský trh brokát, hedvábí, samet, zlaté 

nitě, milánský barchet a šafrán a vykupovali zde drahé kovy. Jejich kupecká kniha 

se dochovala a jsou v ní zmíněny i přepočty zlaté mince jako mezinárodního 

platidla na pražské groše. Naproti tomu z Čech šly na export zejména drahé a 

barevné kovy, zemědělské produkty a některé druhy řemeslných výrobků jako jsou 

sukno, čepce, klobouky, kalhoty či nože, ale především to bylo zlato a stříbro, 

velice žádaný obchodní artikl na mezinárodních trzích. Zbožní směna ve 

středověku ale neprobíhala jen v hotovosti, ale i prostřednictvím úvěrových operací 

a půjček, prostřednictvím šeků, dlužních úpisů aj. V úvěrových operacích vynikali 

v Praze hlavně Židé. 

        K rozvoji mezinárodního obchodu přispíval i mírový stav, který panoval za vlády 

Karla IV. i Václava IV. Mír umožnil příznivý vývoj pražského zahraničního 

obchodu i růst zisků pražských obchodníků, kteří bohatli a své bohatství dále 

rozmnožovali poskytováním půjček samotným panovníkům i církvi.142 Tyto 

aktivity dokazují, že pražští obchodníci měli dostatečně velký obchodní kapitál pro 

velké finanční transakce. A pokud kapitál nestačil, tak se pražští obchodníci 

sdružovali v rámci obchodních společností za účelem poskytnutí vysokých 

obchodních úvěrů, což už vyžadovalo rozvinuté finančnictví. V době vlády Karla 

IV. ovládl pražský zahraniční obchod německý patriciát. Jeho představitelé zbohatli 

na podnikatelských aktivitách spojených s dolováním zlata a stříbra, 
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v mincovnictví, ve finančnictví i na dlužních úpisech.143 Členové těchto bohatých 

pražských patricijských rodů často zastávali různé funkce v městské radě pražské. 

       Čechy byly také velkým odbytištěm zejména belgického sukna, o čemž existují 

kusé zmínky v městských knihách, kde lze vypátrat dosti často zmínky o belgickém 

suknu a cizích kupcích i údaje o výši dluhů z některých transakcí se suknem.144 

Čeští i uherští kupci proto měli zájem na přímém spojení do Flander díky 

vysokému zájmu o belgické sukno. Do středověké Belgie se tak dostávaly zlaté a 

stříbrné mince za sukno, například po obchodní cestě Uhry - Praha - Norimberk - 

Flandry. O tom svědčí i zmínky o českých a uherských zlatých mincích 

v belgických pramenech,145 zejména v ediktech. Tyto edikty přinášely pravidelně i 

směnné kurzy českých a uherských florénů, což nasvědčovalo čilému obchodnímu 

styku se západní Evropou během 14. a počínajícího 15. století.  

   Čechy už od velmi dávných dob měly obchodní styky, které sahaly až do Ruska. 

Praha pořádala jarmarky i výroční trhy, na které dojížděli pravidelně i zahraniční 

kupci a trhy představovaly přísun cizích peněz do města. Pražský zahraniční 

obchod zprostředkovávali zvláštní městští úředníci, tzv. litkupníci, makléři. Seznam 

litkupníků byl zapisován do městské knihy Starého Města pražského, která tak 

poskytuje cenné informace k některým základním trendům ve vývoji pražského, 

resp. českého zahraničního obchodu, v době vlády císaře Karla IV.  

   České zlato a stříbro byly běžným vývozním artiklem, kde zisk z prodeje patřil 

panovníkovi, neboť podle Zlaté buly císaře Karla IV. z roku 1356 byly veškeré 

zemské zásoby drahých a barevných kovů (a soli) královským regálem.146 Obchod 

se zlatem ovlivňovala skutečnost, že většina zlata dodávaného z českých nalezišť a 

zlatý pagament byly v pražské mincovně na Starém Městě pražském zpracovávány 

na zlaté mince, které brzy pronikly jako mezinárodní platidlo na evropské trhy. 

České florény a dukáty, ražené od roku 1325, resp. 1347 a po roce 1355, dokládají 

písemné prameny nebo numismatické nálezy například z Říše či z území dnešní 

Itálie. Tyto mincovní depoty byly nalezeny často podél historických obchodních 

tras. Zmínky o nich lze vypátrat v archivech jednotlivých zemí či v městských 

knihách.  

   Čeští kupci se více orientovali na západní zahraniční trhy v říši. Pravidelně 

obchodovali s německými městy Řeznem nebo například s Norimberkem. 
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Pomáhali ale i zapojit Uhry do tohoto tranzitního obchodu, zejména zajistit tranzit 

uherského zlata do Říše. 

   Zahraniční obchod byl v předhusitské Praze i v celé Evropě významným 

fenoménem. 

 

       4.2.3. Platby politického a diplomatického charakteru 

   Teritoriální a militaristické aktivity evropských panovníků byly mnohdy příčinou 

dramatického pohybu velkého množství zejména zlatých mincí, a to v krátkém 

časovém úseku, což mělo negativní dopad na cenu zlata na světových trzích. 

Příkladem by mohla být půjčka na válečné výdaje anglického krále Eduarda III. 

v roce 1337. Eduard si půjčil na vedení tzv. „Stoleté války“ 1,5 milionu florénů od 

florentských bank Bardi a Peruzzi. Většina této půjčky byla poté z Florencie 

přepravena do Francie ve zlatě.147 Anglický král půjčku ale nebyl schopen z větší 

části splatit a banky Bardi a Peruzzi musely ve 40. letech 14. století vyhlásit 

bankrot. Na světových trzích přitom byl po přerušení obchodu s Afrikou nedostatek 

zlata, takže bankrot těchto nejprestižnějších italských bank způsobil celoevropskou 

finanční a hospodářskou krizi a platební neschopnost mnoha obchodních 

společností.  

   Platby politicky či diplomaticky motivované dosahovaly vysokých hodnot. 

Panovníci si na tyto záměry nechávali razit zlaté mince, které poté putovala za 

svým cílem, většinou do zahraničí, což byl také důvod, proč zlatá mince na 

domácím trhu nebyla tak běžná. Například v roce 1348 na podporu válečných 

výdajů Filipa VI. poslal papež Klement VI. 450.000 florénů,148 císař Karel IV. 

zaplatil roku 1373 vysokou částku 500.000 českých florénů za nákup 

Braniborska,149 které odkoupil od Otty V. z rodu Wittelsbachů. Braniborsko bylo 2. 

října 1373 přičleněno k Českému království výměnou za téměř dvě tuny českého 

zlata a odstoupení části České Falce. Získáním Braniborska císař Karel IV. 

zabezpečil českým kupcům obchodní trasu na sever Evropy.150 Braniborsko ve 

svazku zemí Koruny české setrvalo do roku 1415, kdy je císař Zikmund 

Lucemburský převedl za 400.000 zlatých jako říšské léno na Hohenzollerny, kteří 

zde vládli do roku 1918. 
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   Naproti tomu zlato a stříbro z Uher zase hrálo velkou roli v mocenské politice 

Itálie.151 Syn Roberta z Anjou Ludvík I. Veliký použil ohromné množství 

neraženého uherského zlata (17.000 hřiven, později ještě přidal 4.000 hřiven), dále 

nekvantifikovatelné množství florénů a 27.000 hřiven čistého stříbra na podporu 

kandidatury svého bratra Ondřeje na neapolský trůn v roce 1343. Ondřej v roce 

1345 umírá a Ludvíkovi se nepodařilo i přes toto ohromné množství drahého kovu 

v hodnotě přibližně milion a půl zlatých uherských florénů tento trůn získat ani pro 

sebe. Toto ohromné množství zlata pravděpodobně způsobilo pokles jeho ceny na 

světových trzích a návrat k původnímu poměru ceny zlata a stříbra z přelomu 13. a 

14. století.152 

   Následkem těchto obrovských politických subvencí začali panovníci ve 

středověké Evropě používat k těmto transakcím většinou již jen zlatou minci153 či 

bezhotovostní formy převodů.  

 

     4.2.4.  Platby papežské kurii 

   Papežský desátek byl název daně, později dobrovolného poplatku, který vybírali 

papežové od věřících z různých zemí pomocí svých výběrčích - collectorů. Výběr 

papežských dávek v tomto období byl překvapivě dobře zorganizován. Papežské 

poplatky z Čech, Moravy a Slezska (ale i Polska, Rakouska a Uher) byly vybírány  

ve stříbrné a ve zlaté minci. Platby papežské kurii předávali zástupci českých, 

moravských a slezských církevních organizací zpravidla také bankéřům kurie 

v Benátkách.154 Zde byly stříbrné mince směňovány za zlaté a teprve poté odesílány 

Apoštolské komoře do Říma. O těchto potížích se zmiňuje v roce 1318 papežský 

kolektor salcburské diecéze, že vše, co nashromáždil v podobě objemného stříbra, 

musí vozit do Benátek, kde teprve má možnost stříbro směnit za zlato.  

   Apoštolská komora nedůvěřovala cestě přes Francii, kde zuřila stoletá válka, a 

neustálým rozbrojům v Itálii, proto nařídila poukazovat tyto platby přes Bruggy do 

pokladny v Avignonu.155 Do Brugg tak plynuly vysoké finanční částky od 

kolektorů, ale také od obchodníků za belgické sukno, které bylo v českých i 

uherských zemích žádané. Bruggy byly ve středověku také významným střediskem 
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peněžnictví a významným námořním přístavem. Zpráv o českých platbách do 

Brugg je poměrně málo, hojné jsou však styky Polska, Vratislavi a království 

uherského s tímto městem, neboť tyto země sem platily pravidelně papežské 

desátky. Zachovala se pouze jedna zmínka o tom, jak byl technicky proveden 

převoz peněz, určených papežské komoře z Čech do Brugg; v tom případě 

vystupuje jako prostředník kupec z Cách.156  

   V případě plateb papežské kurii se jednalo vesměs o převody obrovského 

množství drobné a stříbrné mince, proto papež rozhodl o úhradách těchto poplatků 

ve zlaté minci.157 Nejvýznamnější bankou tehdejšího světa byla florentská 

společnost Bardi, která pro papežskou kurii vybírala a spravovala tyto platby, a to 

nejen v Itálii, Francii, Anglii, ale i v Polsku a Uhrách, a to prostřednictvím svých 

filiálek.158 Nové filiálky společnosti Bardi vznikaly i ve východní Evropě zejména 

kvůli spolehlivému převodu právě papežských desátků. Ve světě tak tato bankovní 

společnost měla mnoho filiálek se stovkami placených obchodních agentů159 a zisk 

banky dosahoval statisíců zlatých florénů ročně. V Uhrách byly v souvislosti 

s výběrem papežských desátků aktivní ještě italské bankovní domy Spini a 

Frescobaldi.160 Převody papežských desátků organizovali i norimberští kupci. Na 

Apeninský poloostrov tak proudily ohromné sumy zlatých mincí díky výběru těchto 

poplatků od věřících, mezi nimi byly i české zlaté mince. Výdaje tohoto druhu 

činily v roce 1355 jenom v pražské arcidiecézi téměř 40.000 florénů161 a po 

zavedení pravidelného desátku se tato částka ještě zvýšila.  

   Rozsáhlý systém papežských poplatků, které sloužily také k úhradě nákladného a 

okázalého života členů římské a avignonské kurie, byl již od 14. století často 

kritizován. Papežská kurie se v první polovině 14. století řadila mezi největší 

evropské finanční velmoci. Její roční příjem se pohyboval mezi 200 - 300.000 

mincí ve zlatě.  

 

     4.2.5.  Peněžní hotovosti poutníků 

   Poutnictví se na začátku 14. století stalo velkým fenoménem a znamenalo bohatý 

zdroj peněz pro poutní místa a příslušná města. Do začátku 14. století museli 

poutníci putovat vesměs ke vzdáleným poutním místům, jako byly například 
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svatyně v Jeruzalémě, Římě či v Santiagu de Compostela, aby dosáhli duchovní 

zásluhy z vykonané pouti. Pro tato města měla poutní místa velký význam, neboť 

poutníci přinášeli s sebou za účelem zakoupení odpustků, poutních odznaků či 

ubytování, velké množství peněz, zejména zlatých nebo stříbrných mincí. Zlaté 

mince byly pro svou vysokou hodnotu velmi oblíbené, a rychle se díky poutníkům 

šířily Evropou. Pro spásu duše, nebo jako poděkování za uzdravení či za nejrůznější 

intervence, předávali poutníci ve prospěch církevních institucí štědré finanční dary, 

pořádali děkovné mše nebo se prosebníci zaslibovali příslušnému nebeskému 

patronovi. Tyto poutní cesty byly daleké a nebezpečné, a proto poutníci před 

vykonáním těchto cest sepisovali závěti, které se povinně vkládaly do městských 

knih. Testamenty i městské knihy se zmínkami o chystaných poutích a uspořádání 

pozůstalosti se tak staly bohatými zdroji informací o zlatých mincích. 

   Od druhé poloviny 14. století dochází k pozvolné sakralizaci krajiny, ve smyslu 

zahušťování sítě poutních míst a tak vznikala menší kultovní poutní místa lokálního 

charakteru. Poměr mezi dálkovým a regionálním poutnictvím se díky tomu 

snižoval. Poutní místa se vyznačovala více či méně rozvinutou poutní 

infrastrukturou, udělováním početných odpustků a výrobou poutních odznaků. 

Mezi šlechtou byla tato „náboženská turistika“ velice populární, a to jako jeden 

z projevů dobové zbožnosti. 

   Čeští poutníci se vydávali především do Cách, kde poutníkům z českých zemí 

sloužil oltář k poctě svatého Václava, zřízený Karlem IV. roku 1362. Karel IV. také 

umožnil vystavování říšských svátostí a ostatků svatých, a to již od r. 1354 na 

Dobytčím trhu v Praze (dnešní Karlovo nám.) o svátku sv. Kopí a Hřebu Páně 

(první neděle po Velikonocích). Toto se stalo zdrojem značných příjmů pro Prahu. 

Za císaře Karla IV. se Praha zařadila mezi hlavní poutní místa v křesťanské Evropě.  

   Také Itálie profitovala z velkého množství poutníků, kteří obohacovali strukturu 

domácího oběživa tím, že zde utráceli za pobyt a odpustky. Zajímavé informace o 

zlatých a stříbrných mincích, které poutníci uložili v případě onemocnění do 

depozita špitálu Panny Marie della Scala z let 1382-1446 přináší místní poutní 

kniha.162 Siena byla ve 14. století spojena s rodem Lucemburků coby jejich 

rezidenční město,163 takže toto místo bylo v českých zemích dobře známé. V poutní 

knize ze Sieny vedené v letech 1384-1433 je zmíněno sedm poutníků ze zemí 

Koruny české. Zlaté mince, které dali do úschovy mnichům, se pohybovaly 

v rozmezí od 4,4 do 480 gramů.  
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   Stopy českých poutníků se zachovaly zejména v tzv. „knihách zázraků“. 

Jednotlivá poutní místa usilovala o přízeň poutníků vysokými odpustky a propagací 

zázračného působení uctívaných světců a světic.  

   Historikové prostřednictvím dochovaných písemných pramenů (městských knih, 

testamentů, knih zázraků, poutních knih, knih závětí) objevují zmínky o zlatých 

mincích, které poutníci přinášejí z daleka do měst s poutními místy. Také 

archeologové díky hmotným nálezům mapují regionální a dálkové poutnictví 

s přihlédnutím k poměrům panujícím koncem 14. století a v 15. století, které 

dopomohlo k rozšíření jednotlivých zlatých ražeb v poutních místech, dle kterých 

lze rozeznat například i místní příslušnost jednotlivých skupin poutníků. Poutníci 

z českých zemí si na cestu brali běžně dostupné uherské florény a benátské dukáty, 

někteří měli s sebou i pražské groše, které také patřily k všeobecně přijímaným 

platebním prostředkům. Peněžní částky, které přinášeli jednotliví poutníci, nebyly 

nijak závratné v porovnání s jinými, například politickými platbami panovníků, ale 

poutnictví bylo ve středověku velice oblíbené a na poutě se vydávaly statisíce 

poutníků.  
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5. Nálezy zlatých mincí v Říši a jejich skladba164 

 

   Z hlediska definovaného výzkumu jsou cílovými objekty prioritně české a uherské zlaté 

ražby, ale zkoumána je i celková skladba významných středověkých depotů nalezených na 

území Říše. U každého z níže uvedeného depotu uvádím různé nálezové okolnosti, 

zajímavé i důležité pro bližší poznání jednotlivých depotů. 

 

     5.1.  Minden  

   Poklad byl objeven v roce 2008 novým vlastníkem hrázděného domu na 

Brüderstrasse v Mindenu, a to při renovaci podlahy v objektu. V hlíně pod hnijícími 

prkny podlahy Brit Richard Ward nalezl 37 zlatých středověkých mincí, u kterých 

nebyl nalezen žádný pozůstatek dobového obalu. Ukrytí zlatých mincí pod podlahou v 

domě indikuje domněnku, že poklad byl tvořen postupně a po dlouhou dobu, čemuž 

odpovídá i velká časová prodleva mezi nejstarší a nejmladší mincí v nálezu, která 

svědčí o dlouhé tvorbě tohoto pokladu zlatých mincí, ražených ve středověku na 

území dnešního Německa, ale i Rakouska a Švýcarska. Málokdo si sice mohl dovolit 

ve středověku spořit ve zlatých mincích, ale středověký Minden byl bohatým a 

prosperujícím městem regionu Severního Porýní-Vestfálska. Doba ukrytí pokladu se 

datuje k roku 1506, a to dle roku ražby nejmladší mince v nálezu (terminus post 

quem)165, kterou je jeden bavorský goldgulden z roku 1506. Většina mincí v nálezu je 

o hmotnosti 3,26 - 3,44 gramů.  

  Nyní jsou mince dostupné veřejnosti v muzeu v Mindenu a jsou kompletně 

zdokumentovány ze strany Petera Ilische. Detailní popis jednotlivých mincí je 

přiložen v příloze č. 3.166 Z nálezu je patrné, že jednotlivé zlaté mince byly tvůrcem či 

tvůrci pokladu pečlivě vybírány, jedná se většinou o regionální ražby, ale i ražby 

říšských mincoven či mincí z brabantského a flanderského regionu. Z tohoto důvodu 

tento nález nemá velkou vypovídací hodnotu při zkoumání vývoje peněžního oběhu, 

zejména českých a uherských mincí, které nejsou jeho obsahem, ale má velkou 

hodnotu při zkoumání jednotlivých typů ražeb a činnosti říšských mincoven. U tohoto 

pokladu je zajímavé, že je tvořen zlatými nominály s rozdílným datem ražby více než 

100 let. Nejstaršími mincemi pokladu jsou dvě mince, a to goldgulden trevírského 

arcibiskupa Wernera (1388-1418) z mincovny Oberwesel, který se zde razil v rozmezí 

                                                 
164 ZAORAL, R.: Nálezy mincí jako prameny numismatiky a hospodářských dějin. Numismatický sborník 24, 

2009, s. 286. 
165  MÄKELER, H.: Reichsmünzwesen im späten Mittelalter, Teil I.: Das 14. Jahrhundert, Die Goldenen Schilde 

im Geldumlauf, Stuttgart 2010, s. 75: nálezy jsou uspořádány dle jejich „terminus post quem“, tj. dle 

nejstaršího možného data nalezeného na minci v ukrytém mincovním depotu, což odpovídá prvnímu roku ražby 

nejmladšímu odhalenému mincovnímu druhu. 
166 ILISCH, P.: Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe. LWL, Münster 2012, s. 217-218. 



49 

 

let 1410-1414 a goldgulden Zikmunda Lucemburského (1410-1433), z říšské 

mincovny Frankfurt. Římským králem byl Zikmund zvolen roku 1410, znovu 1411, 

korunován byl ale až 1414, takže vyvstává domněnka, že tyto mince byly raženy až po 

tomto datu a že se jedná o období vlády Zikmunda Lucemburského jakožto římského 

krále do roku 1433. V roce 1433 byl Zikmund korunován císařem Svaté říše římské. 

Nejmladší mincí v nálezu je poté jeden goldgulden z roku 1506 (č. 29) bavorského 

hraběte Albrechta, který byl do pokladu přidán těsně před jeho objevením po roce 

1506. Do pokladu se tedy dostaly mince, které byly raženy od roku 1410 do roku 

1506, což vyvolává představu postupného přikládání mincí do pokladu na způsob 

spoření.  

 

            Skladba nálezu – 37 zlatých mincí:  

37 goldguldenů ražených po r. 1410-1506, z toho Frankfurt (11), Kolín n. R. (6), 

Trevír (2), Lüneburg (1); Mohuč (4); Nördlingen (3); Porýní-Falc (1); Brabant (3); 

Bavorsko (1); Basilej (2); Tyroly (1); Flandry (1), Brandenburk-Franken (1). 

 

  5.2.    Limburk167 

   K prvním prokázaným nálezům zlatých mincí na území Říše patří právě tento poklad 

z  Limburku nad Lahnou. Poklad byl objeven dne 17. února 1957 stavebními dělníky 

při rekonstrukci objektu řeznictví J. Stipplera v Limburku, a to pod kamennou deskou. 

Dělníci si zpočátku vzali nalezené kusy k sobě, aniž by věnovali pozornost 

nálezovému místu. J. Stipplerovi se podařilo nález zpětně zkompletovat, ale státní úřad 

pro kulturní a historické záležitosti se o nálezu dozvěděl zprvu až z novin Limburg 

Neue Presse dne 19. února 1957. Majitel pokladu ho poté zapůjčil úřadům pro editaci 

a prezentaci. Poklad má celkovou hmotnost 844,05 gramů a obsahuje celkem 136168 

zlatých mincí a jeden zlatý slitek, jehož ryzost a hmotnost 350,6 gramů vzbuzuje 

domněnku, že se může jednat až o 100 zlatých guldenů, které byly roztaveny. Hlavní 

podíl v pokladu tvoří 84 florénů z města Florencie. Jedná se o různé emise florénů, 

které se razily do roku 1336. Druhý největší podíl představuje 15 zlatých štítů, z toho 

je devět francouzského krále Filipa VI. a šest císaře Ludvíka Bavora z Antverp. 

Nejmladší mincí obsaženou v nálezu, tedy poslední mincí přidanou do nálezu, je jeden 

ze zlatých štítů císaře Ludvíka Bavora, což dokazuje, že k ukrytí nálezu muselo dojít 

                                                 
167 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s.  118 - 119; 

MÄKELER, H.: Reichsmünzwesen im späten Mittelalter, Teil 1.: Das 14 Jahrhundert, Die Goldenen Schilde im 

Geldumlauf. Stuttgart 2010, Franz Steiner Verlag, s. 75; BERGHAUS, P.: Der mittelalterliche Goldschatzfund 

aus Limburg/Lahn. Nassauische Annalen, svazek 71, Wiesbaden 1961, s. 31. 
168 BERGHAUS, P.: Der mittelalterliche Goldschatzfund aus Limburg/Lahn, Nassauische Annalen, svazek 72, 

Wiesbaden 1961, numerická chyba v součtu guldenů v tabulce, s. 32, správný součet je 126. 
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po počátku ražby těchto mincí v roce 1338. Obsahem nálezu je i sedm florénů Karla 

Roberta z Anjou a dvanáct florénů Jana Lucemburského, u kterých bylo 

odhadnuto jejich stáří na základě vyražených značek na rubu mince a na základě 

modifikací v lícním opisu i typu razidel. U florénů Jana Lucemburského byly dosud 

identifikovány rubní značky „koruna“, „lev“ nebo „přilba“. Na výrobu florénů tohoto 

typu bylo zapotřebí údajně 18 druhů různých rubních razidel a dvanáct lícních, 

přičemž na každý rok připadlo jedno rubní razidlo a jedno a půl lícního razidla. 

Z jednoho razidla se vyrobilo zhruba 30.000 florénů ročně, což představuje při 

hmotnosti jednoho florénu 3514 gramů, že bylo ročně zmincováno v pražské 

mincovně odhadem 100 kg zlata (kolem roku 1330).169 Mincovní nález z Limburku 

svým obsahem dokládá, že v první polovině 14. století byl peněžní oběh v západní 

Evropě ještě silně ovlivněn novým druhem ražeb zlatých mincí ražených dle 

florentského mincovního vzoru, a to i z českých a uherských zemí. Tyto mince 

poukazují na jižní mincovní vliv, ale nové zlaté štíty reprezentují již vliv západní, 

francouzský. 

 

  Tabulka č. 7 - Skladba nálezu z Limburku170  

Zlaté ražby (126) Zlaté štíty Florény Dukát 

Francie, Filip VI. (1328-1350),  

emise 1337 

9 - - 

císař Ludvík Bavorský (1328-1347) 

Antverpy, od 1338 

6 - - 

město Florencie,  

emise do 1336 

- 84 - 

hrabství Venaissin, papež Jan XXII. 

(1316-1334), mincovna Pont de 

Sorgues, emise od 1325 

- 5 - 

Brabant, Jan III. (1312-1355) 

 

- 2 - 

Čechy, Jan Lucemburský (1311-

1346), mincovna Praha, emise od 

1325 

- 12 - 

Uhry, Karel Robert z Anjou (1308-

1342) emise od 1325 

- 7 - 

město Benátky, Giovanni Soranzo 

(1312-1328) 

- - 1 

Celkem 15 110171 1 

 

                                                 
169 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. Karla Castelina. Numismatický sborník 19, s. 19, exkurs. 
170 BERGHAUS, P.: Der mittelalterliche Goldschatzfund aus Limburg/Lahn. Nassauische Annalen, svazek 72, 

1961 Wiesbaden, s. 32. 
171  Poznámka: Nalezeno bylo údajně 120 guldenů/florénů a 16 ostatních ražeb. Dle Nassauische Annalen, 

svazek 72, Wiesbaden 1961, Der mittelalterliche Goldschatzfund aus Limburg/Lahn, BERGHAUS, P., na str. 32 

je v tabulce uveden součet florénů/guldenů = 120, ale jde o numerickou chybu. Správný součet mincí je v této 

kolonce 110. Celkový počet mincí v nálezu je poté pouze 126 (110 florénů + 16 ostatních ražeb). 
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   5.3.   Kolín nad Rýnem172 

       Historicky cenný „Kolínský radniční nález“ byl pravděpodobně skryt po roce 1349 

dortmundským Židem Joelem ben Uri Halewi, a to zřejmě v důsledku pogromů na 

Židy. Obsah tohoto smíšeného nálezu je ve srovnání s ostatními nálezy trochu odlišný 

tím, že obsahuje jen velmi málo italských zlatých ražeb. Celkově nález obsahuje 287 

mincí, z nichž je zlatých pouze 38. Ostatní mince jsou stříbrné a pravděpodobně 

pocházejí ze samotného města Kolína nad Rýnem, reprezentují tak místní oběh 

stříbrných peněz. Nález obsahuje pouze jedinou zlatou minci z Florencie, tři uherské a 

po třech goldguldech knížete Václava I. z Lehnice-Břeh, dále jedenáct českých zlatých 

florénů, jeden gulden Rakousy a jeden Dauphiné, které bylo ve 14. století součástí 

Svaté říše římské. Hlavní podíl mezi zlatými mincemi tvoří v tomto nálezu 18 zlatých 

„štítů“ Ludvíka Bavora z Antverp.  

   Celková hmotnost zlatých mincí v nálezu je 151,35 gramů a stříbrných mincí 871,02 

gramů. Nález je zajímavý opět tím, že i tento vznikal poměrně dlouhou dobu. Nejstarší 

stříbrné mince obsažené v nálezu jsou datovány od roku 1266 do roku 1270, zatímco 

poslední zlaté kusy jsou datovány po roce 1342 a nejmladší stříbrné mince po roce 

1346. Svým složením se nález z kolínské radnice projevuje jako primární nález 

místních stříbrných ražeb.173  

   V nálezu převládají české florény (11) nad uherskými (3), protože v Říši měly české 

zlaté mince větší uplatnění než uherské mince, které bývaly často přemincovány na 

neplnohodnotné zlaté rýnské rozšířené v celé Říši. Hospodářské vztahy Čech byly také 

orientovány více na západ a uherské jižním směrem. V nálezu převažují zlaté štíty a 

méně četné jsou nově začínající guldeny imitující fiorino d´oro. 

 

Skladba 38 zlatých ražeb:174  

zlaté štíty jménem Ludvíka Bavora z Antverp (18), uherské florény (3), české 

florény (11), gulden Rakousy (1), gulden Dauphiné (1), florén Florencie (1), guldeny 

Václava I. z Lehnice-Břeh 1348-1364 (3). 

 

 

 

                                                 
172 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext, Essen 2010, s. 120; MÄKELER, 

H.: Reichsmünzwesen im späten Mittelalter,  Die Goldenen Schilde  im Geldumlauf, Stuttgart 2010, Franz 

Steiner Verlag, s. 75. 
173 MÄKELER, H.: Reichsmünzwesen im späten Mittelalter, Die Goldenen Schilde im Geldumlauf, Stuttgart 

2010, Franz Steiner Verlag, s. 75. 
174 BERGHAUS, P.: Der mittelalterliche Goldschatzfund aus Limburg/Lahn, Nassauische Annalen, s. 41. Peter 

Berghaus uvádí celkový počet zlatých mincí v nálezu 40, z toho 21 goldguldenů a 19 zlatých štítů a mnoho 

stříbrných mincí. 



52 

 

5.4.  Unna175 

   Nález z města Unny (Severní Porýní - Vestfálsko) je datován ke konci 14. století, tedy 

v době, která se vyznačovala zásadními změnami v historii peněz. Katalizátorem těchto 

změn byla zejména morová epidemie z roku 1375 a stoletá válka vedená mezi Anglií a 

Francií od roku 1337. Uvádí se, že poklad byl skryt někdy v letech okolo roku 1379 

pravděpodobně bohatým obchodníkem hanzovního města Unny. Datum ukrytí pokladu 

se odhaduje dle data ražby nejmladší mince v nálezu (terminus post quem), kterou je 

zlatá ražba trevírského arcibiskupa Kuna z Falkenštejna, která se razila v letech 1378-

1379.  

V roce 1952 poklad objevil v historické části města Unny (na Massener Strasse) 

stavební dělník při výkopových pracích. Poklad vzbuzuje údiv tím, že se na konci 14. 

století do Vestfálska dostaly mince téměř ze všech zemí mezi Francouzským královstvím 

na západě a Uherským královstvím na východě. Poklad obsahuje zlaté mince z Prahy, 

Uher, Vídně, Salcburku, Lübecku, zlaté štíty z Paříže i Antverp i vzácný anglický Noble.  

   Tento zlatý poklad to ale neměl jednoduché hned od samého počátku, neboť hned po 

svém objevení byl rozprodán do mnoha směrů. Některé mince se dostaly tak do 

soukromých rukou či obchodních sbírek. Tím že poklad ztratil na své celistvosti, ztratil 

zprvu i na historické hodnotě a vědeckém významu a zdálo se už, že tak významná 

památka bude nenávratně ztracena. Pouze neúnavnému úsilí Wernera Brinkmanna176 

byla větší část pokladu dohledána, zkompletována a mohla být zkoumána. Pátrání po 

mincích bylo obtížné a finančně náročné, neboť mince musely být vykoupeny ze 

soukromých či obchodních sbírek. Několik mincí je ale nadále v soukromých rukou a 

některé jsou zapracovány i do šperků.177 U 15 mincí se ale nepovedlo vypátrat nového 

majitele, neboť tyto mince byly krátce po nálezu prodány neznámým sběratelům. 

S financováním pátrání po mincích z pokladu pomáhá i nadace NRW-Stiftung (Die 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung), a to ve spolupráci s Hellweg-muzeem města Unny, kde 

je poklad vystaven a zpřístupněn veřejnosti. Při samotném objevení nálezu byla zajištěna 

pouze část mincí z celkového počtu téměř 255 zlatých mincí. Následně bylo postupně 

vykoupeno 157 zlatých mincí ze soukromých sbírek, a to za částečného přispění ze 

strany NRW-Stiftung ve výši 50.000 EUR.178  Nález z města Unny nyní hraje zásadní 

roli mezi zlatými poklady datovanými k 14. století a v současné době je se svými 230 

                                                 
175 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 121-122; FRIED, 

T.: Mammon oder Repräsentationsobjekt. Kaiserliche und kurfürstliche Münzen zu Zeiten der Goldenen Bulle, 

Die Goldene Bulle. Politik - Wahrnehmung - Rezeption, Berlín 2009, svazek I, s. 475. 
176 Werner Brinkmann (1946-2011) Německo, Severní Porýní, od roku 1995 ředitelem nadace zabývající se 

pátráním po středověkých mincích nalezených ve městě Unna.  
177 Hellweg-Museum Unna (online), článek: Der Glanz des Mittelalters. Článek ze dne 15. 12. 2005, dostupný z 

https://www.nrw-stiftung.de/projekte/projekt.php?pid=240 (cit. 27. 5. 2016);  
178 Informace z webové stránky nadace NRW-Stiftung (www.nrw-stiftung.de). Zde se také uvádí celkový počet 

získaných mincí 231 (74 získaných při objevení pokladu a 157 postupně vykoupených mincí.  

https://www.nrw-stiftung.de/projekte/projekt.php?pid=240
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blíže určenými zlatými mincemi179 o celkové hmotnosti 939,32 gramů uložen v Hellweg-

muzeu ve městě Unna. Tento nález je unikátní, neboť žádný z dosud známých 

německých nálezů neobsahuje tolik zlatých štítů císaře Ludvíka Bavora z Antverp jako 

právě tento, díky čemuž mohla být skupina 85 zlatých štítů detailně zkoumána. Byly 

zjištěny informace o různých typech mincovních znaků, které byly použity při ražbě 

zlatých štítů a vyvozeny závěry o rozsahu celé série mincí a jejich hospodářském 

významu v dané době. Zlatých štítů bylo v pokladu původně objeveno dokonce 92, ale 

sedm z nich skončilo v soukromých sbírkách. Kromě toho se v nálezu vyskytl také jeden 

z mimořádně vzácných zlatých štítů vydaných jménem císaře Karla IV. se značkou 

stejné mincovny jako zlaté štíty Ludvíka Bavora, tedy se značkou mincovny 

v Antverpách (zda se zlaté štíty ražené jménem Karla IV. razily skutečně v mincovně v 

Antverpách je tématem mnohých odborných diskuzí),180 a jeden anglický Schiffsnobel.  

   Také pro studium francouzských zlatých štítů  poskytuje poklad z Unny se svými 45 

kusy obsáhlý materiál. Silná západní převaha v původu mincí je rovněž potvrzena i 

čtyřmi zlatými štíty z hrabství ve Flandrech. Z jihovýchodního směru dorazilo do města 

Unna jedenáct uherských florénů, dva české, jeden florén ze Svídnice, dva ze 

Salcburku, jeden z Rakous a jeden z purkrabství Norimberského. Tyto nalezené zlaté 

mince naznačují významnou obchodní cestu, která vedla z Čech do Říše, tj. z Prahy přes 

Norimberk až do Kolína nad Rýnem, a díky níž se české a uherské mince mohly dostat 

až do vestfálského peněžního oběhu. Také Lübeck razil florény, které se vyskytují ve 

čtyřech exemplářích v tomto nálezu. I zlaté ražby rýnských kurfiřtů jsou v nálezu 

poměrně dobře zastoupeny, z Kolína nad Rýnem jich pochází 16, z Mohuče 18 a z města 

Trevíru devět. Ražby falckrabat Rýnských jsou zde zastoupeny celkem 29 exempláři. 

   Nejstarších mincí v pokladu z Unny je 39, jsou to zlaté štíty Filipa VI. Francouzského, 

které byly raženy mezi rokem 1337 a 1343. Jako druhé nejstarší ražby se v pokladu 

vyskytují zlaté štíty, které byly raženy mezi rokem 1338 a 1351, popř. 1355 

v Antverpách, které vydal císař Ludvík Bavor. Nejmladší mincí je zlatá ražba trevírského 

arcibiskupa Kuna II. z Falkenštejna (1362-1388), která se razila v letech 1378 a 1379. 

Druhou nejmladší skupinou mincí v nálezu je pak kolínská zlatá ražba arcibiskupa 

Fridricha ze Saarwerdenu z roku 1376 a čtyři zlaté guldeny hraběte Ruprechta I., které 

byly raženy mezi lety 1375 a 1379.  

 

                                                 
179 Tamtéž. 
180 RIED, T.: Mammon oder Repräsentationsobjekt. Kaiserliche und kurfürstliche Münzen zu Zeiten der 

Goldenen Bulle, in: Die Goldene Bulle. Politik, Wahrnehmung, Rezeption, svazek I. Berlín 2009, s. 475. 
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Skladba nálezu - 230 zlatých mincí181   

zlaté štíty ražené jménem Ludvíka Bavora (85); francouzské zlaté štíty (45) - z toho Filip 

VI. Francouzský (1293-1350) 39; zlaté štíty hrabství Flandry (4); uherské florény (11); 

české dukáty Karla IV. (2);182 guldeny Salcburk (2); Svídnice (1); knížectví Rakouské 

(1); purkrabství Norimberk (1); Lübeck (4); Kolín n. R. (16); Mohuč (18); Trevír (9); 

Porýní-Falc (29); zlatý štít jménem císaře Karla IV. (1); angl. Schiffsnobel Eduarda III. 

(1327-1377), rok 1344, 8.60 gramů (1).    

 

5.5.  Bretzenheim183 

   Nález z Bretzenheimu spolu s následujícími nálezy v Řezně a Marbachu patří 

k největším nálezům mincí ze 14. století na území dnešního Německa. Poklad 

z Bretzenheimu byl objeven v roce 1882 na jednom poli, kde byl ukryt v hrnci, a to 

poměrně v malé hloubce. Nález obsahuje 1005 zlatých mincí, které mají celkovou 

hmotnost 3 531 gramů. V závislosti na datování nejmladší mince jednoho falckého 

guldenu byl poklad zakopán po roce 1386. Florentské florény tvoří opět převážnou část 

tohoto nálezu: jsou zastoupeny více než 451 exempláři. Druhý největší podíl představuje 

185 uherských zlatých florénů, následovaný 60 českými florény. Vedle těchto ražeb z 

celoevropské distribuce je již znát rostoucí význam zlatých rýnských, a to dle vysokého 

počtu těchto mincí v pokladu, což je 189 kusů. Ty jsou rozděleny na 61 mohučských, 60 

falckých, 51 trevírských a 17 kolínských. Navíc se v nálezu nachází také 51 rakouských 

zlatých ražeb vévody Albrechta II., což je neobvykle vysoký počet. Ostatní zlaté mince 

v pokladu byly obsaženy každá po dvou kusech, tj. dvě mince z Lübecku, Matzeru, a po 

jedné z Norimberku a Würzburgu. Následuje flanderský, lucemburský a burgundský 

gulden, 17 slezských zlatých a pět benátských dukátů. Spolu se šesti florény z 

Dauphiné, devíti z Orange a 16 papežskými florény je v nálezu znát již silný 

francouzsko-italský vliv. 

   Mezi 60 českými ražbami bylo nalezeno 58 florénů Jana Lucemburského a dva 

královské florény Karla IV. (ražené v letech 1347-1355). Na 48 florénech je vyražena 

rubní značka „lev“ a dva florény nesou rubní znak „koruna“ a sedm mincí má značku 

„přilba“.184 V tomto nálezu se vyskytl také jeden uherský florén Karla Roberta z Anjou 

                                                 
181 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 121-122; 

domovská stránka města UNNA (online), dostupná z http: /www.unna.de/, odkaz Hellweg-Museum, Der 

Goldschatz von UNNA, (cit. 15. 12. 2015): informace o jednom anglickém noble v pokladu. 
182 FRIED, T.: Mammon oder Repräsentationsobjekt. Kaiserliche und kurfürstliche Münzen zu Zeiten der 

Goldenen Bulle, in: Die Goldene Bulle. Politik, Wahrnehmung, Rezeption, Berlín 2009, svazek I., s. 475; 

MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 121. 
183 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 122 - 123. 
184 Tamtéž, s. 10. 
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nesoucí rubní značku „orlice“.185 Při popisu skladby tohoto nálezu vycházím z nového 

bádání, které provedl H. Mäkeler. Skladba nálezu se liší právě v oblasti mnou 

sledovaných uherských zlatých ražeb. 

 

Skladba 998 zlatých ražeb186 (z celkového počtu 1005):  

ne méně než 451 florentských florénů; uherských florénů (185); českých zlatých ražeb 

60 (dle K. Castelina 58 florénů Jana Lucemburského + dvě královské zlaté ražby Karla 

IV.);187 189 zlatých rýnských (z toho: Mohuč (61), Falc (60), Trevír (51), Kolín n. R. 

(17)); rakouských zlatých ražeb vévody Albrechta II. (51); ostatní zlaté ražby: Lübeck 

(2), Mohuč (2), Norimberk (1), Würzburg (1); Flandry (1), Luxemburk (1), burgundský 

gulden (1), Slezsko (17), Benátky (5), Dauphiné (6), Orange (9), papežské zlaté ražby 

(16). Popis je nekompletní o sedm zlatých ražeb.  

    

   Popis skladby nálezu dle H. Mäkelera se liší od popisu P. Josepha (viz kap. 3.5), a to 

zejména při určení uherských florénů, které Paul Joseph po zvážení označil za guldeny 

Ludvíka Bavora, a to zejména na základě rubní značky, která byla jiná, než bylo 

obvyklé: „místo koruny orlice“,188 ale i dle jiných znaků, které se používaly na 

drobných mincích v Říši. H. Mäkeler na základě nového bádání tyto mince přiřadil 

k ražbám panovníků  dynastie z Anjou.  

    

5.6.  Řezno189 

   V oblasti středověké židovské čtvrti města Řezna bylo v létě roku 1996 při 

archeologickém průzkumu objeveno na náměstí Neupfarrplatz - 624 zlatých mincí, a to 

ve třech nádobách. Celkem 543 zlatých mincí pochází z Uher. Ostatní druhy mincí jsou 

zastoupeny v nalezeném pokladu v mnohem menším počtu: 52 dukátů z Benátek a 26 

českých zlatých mincí. Oblast Gorizie, Brandenburg-Franken a Říma jsou 

zastoupeny jednou mincí. Poslední nejmladší mincí v nálezu je jedna zlatá ražba 

uherského krále Zikmunda, který byl vydán v roce 1387 a našel se mezi uherskými 

mincemi. Vzhledem k jeho datování se předpokládá, že poklad byl ukryt v roce 1388 v 

průběhu městských válek v tomto regionu, a to ve třech nádobách. 

Skladba 624 zlatých ražeb:  

543 uherských zlatých ražeb, 52 dukátů z Benátek, 26 českých zlatých ražeb a po 

jedné zlaté ražbě: hrabství Görz, Brandenburg-Franken a Řím.   

                                                 
185 Tamtéž, s. 12, odkaz 16. 
186 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 122-123. 
187 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. KARLA CASTELINA. Numismatický sborník 19, 1993, s. 10. 
188 JOSEPH, P.: Historisch-kritische Beschreibung des Bretzenheimer Goldguldenfundes. Mainz 1883, s. 42. 
189 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 123-124.  
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5.7.  Wittlich190 

   Datování nálezu bylo opět odvozeno od nejmladší mince v nálezu, což i zde je dukát 

uherského krále Zikmunda Lucemburského, takže i tento nález byl ukryt po roce 1387. 

Nalezen byl pak v roce 1915 v jedné kameninové urně ve městě Wittlich. Část mincí 

musela být ale dohledána a vykoupena od hledačů pokladů. V průběhu policejního 

vyšetřování bylo zajištěno nakonec 109 zlatých mincí. 

   Obsah nálezu je podobný nálezu z Řezna, zejména tím, že uherské mince s 59 

exempláři představují hlavní podíl v nálezu. 35 benátských dukátů poté představuje 

druhý největší podíl v nálezu. Na rozdíl od toho jsou v nálezu pouze dva české florény, 

což je poměrně málo. Po jednom guldenu je zastoupena oblast Görz, Milán a Salcburk, 

Trevír a Porýní Falc. Větší zastoupení má Mohuč s pěti exemláři. Francouzské a 

anglické zlaté mince jsou zde reprezentovány jedním zlatým štítem a jednou mincí 

Schiffsnobel. Neobvyklé a obzvláště pozoruhodné je, že v pokladu byla objevena i jedna 

velmi vzácná mince zvaná Solidus, kterou nechal vyrazit v Miláně císař Honorius (395-

423). Mince musela být již v době ukrytí pokladu stará téměř tisíc let.  

    

Skladba nálezu - 109 zlatých ražeb:  

uherské zlaté ražby (59); dukáty Benátky (35); české zlaté ražby (2); guldeny: Trevír 

(1), Porýní-Falc (1), Mohuč (5); dále po jednom guldenu: Salcburk (1); Görz (1); Milán 

(1); zlatý štít - Francie (1); Schiffsnobel - Anglie (1); Řím, Solidus císaře Honoria 395-

423 (1). 

 

5.8.  Marbach191  

   V roce 1986 byl nalezen poklad ve městě Marbachu na Neckaru, který dnes patří, 

spolu s nálezem z Bretzenheimu, mezi největší nálezy zlatých mincí 14. století. Celkově 

bylo v nálezu objeveno 1004 zlatých mincí, které pochází z období let 1340 až 1395. 

V tomto nálezu je nejvíce uherských zlatých mincí, kterých je 315. Zlatých guldenů 

z Porýní je 203, z Mohuče 129, z Trevíru 120, tak jako 69 z Kolína nad Rýnem. České 

království je v nálezu zastoupeno 76 zlatými mincemi. Z rakouského království 

pochází 13 vévodských ražeb a pět guldenů z arcibiskupství v Salcburku a pět z hrabství 

Görz. Kromě toho se tam vyskytují mince skoro ze všech říšských mincoven, které ve 

14. století razily mince. Dva guldeny města Lübeck, tři z Lehnického regionu, jeden ze 

svídnického knížectví, dva z vévodství Jülich, šest ražeb z hrabství Berg, dva z hrabství 

Nassau-Idstein, devět z panství Isenburg-Büdingen a po jednom z panství Eppstein, 

biskupství Würzburg a deset guldenů z purkrabství Norimberk. Skladba je dále rozšířena 

                                                 
190 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen kontext. Essen 2010, s. 123-124. 
191 Tamtéž, s. 124. 
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po jedné zlaté minci z hrabství Holland, vévodství Brabant, Lothringen a z království 

Aragonského. Jedna zlatá ražba papežů z Avignonu a dalších celkem 27 zlatých mincí z 

Florencie, Janova, Benátek a Milána doplňuje celkový obraz nálezu.  

 

        Skladba nálezu - 1004 zlatých ražeb:  

uherské florény (315); guldeny Porýní-Falc (203); české florény (76); guldeny Mohuč 

(129); Trevír (120); Kolín n. R. (69); Salcburk (13); guldeny z arcibiskupství Salcburk 

(5) a hrabství Görz (5); kromě toho jsou v pokladu zastoupeny ražby téměř všech 

mincoven, které ve 14. století razily zlaté mince: město Lübeck (2); Lehnice (3), Svídnice 

(1); Jülich (2), hrabství Berg (6); hrabství Nassau-Idstein (2); Isenburg-Büdingen (9); 

Eppstein (1);  biskupství Würzburg (1); guldeny z purkrabství Norimberk (10); hrabství 

Holland (1); Brabant (1); Lotringen (1); Království aragonské (1); zlatá ražba papežů 

z Avignonu (1); florény a dukáty z Florencie, Janova, Benátek a Milána (27).  

 

 5.9.  Sötenich192  

   Jako jeden z posledních objevů o obsahu, který je typický pro 14. století, může být 

považován nález 121 zlatých mincí, které byly údajně objeveny v roce 1865 v malém 

hliněném džbánu v zahradě v Sötenich v pohoří Eifel. Gulden mohučského arcibiskupa 

Jana a jeden zlatý Rijder (zlatý jezdec) vévody Rainaldse von Geldern poukazují na dobu 

skrývání pokladů po roce 1402. Hlavní část nálezu je tvořena z rýnských zlatých, z nichž 

21 pochází z Kolína nad Rýnem, 18 z 22 z Mohuče a osm z kraje Falckrabí. Devět 

uherských a dva české florény zde hrají mnohem menší roli než v dřívějších nálezech. 

Dále je obsahem nálezu jeden benátský dukát, dva florentské florény a jeden florén 

z Lehnice. Naproti tomu šest zlatých z města Metz, čtyři z města Geldern, jedenáct 

holandských, sedm brabantských a jeden gulden z hrabství Hennegau a z Flander 

poukazují na svůj západní původ. Tyto vzory jsou podpořeny prostřednictvím jednoho 

francouzského Écu á la couronne a dvou anglických mincí z doby vlády krále Eduarda I. 

zvaných nobly. 

Skladba nálezu - 119 blíže určených zlatých mincí (ze 121):193 

rýnských zlatých (69) - z toho Kolín n. R. (21), Trevír (18), Mohuč (22), Porýní-Falc (8);   

uherské zlaté ražby (9); dukát Benátky (1); florény Florencie (2); české zlaté ražby (2); 

Lehnice (1); Metz (6); Geldern (4); Holland (11); Brabant (7); Hennegau (1); Flandry (1); 

zlatý jezdec (Rijder) vévody Rainaldse von Geldern (1); gulden mohučského arcibiskupa 

Jana (1); francouzské Écu á la couronne (1) a nobly anglického krále Eduarda III. (2).                                     

                                                 
192 MÄKELER, H.: Der Goldschatz von Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 125. 
193 MÄKELER, H. popisuje 119 zlatých mincí z celkových 121 kusů zlatých mincí v nálezu: Der Goldschatz von 

Unna im geldgeschichtlichen Kontext. Essen 2010, s. 125. 
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6. Komparace a kvantifikace českých a uherských zlatých ražeb v mincovních nálezech 

v Čechách, v Itálii a v Říši 

 

       6.1. Komparace skladby nálezů zlatých mincí v Říši 

       Tabulka č.  8 - Skladba nálezů zlatých mincí v Říši, poměrné zastoupení (%) 

Místo 
nálezu/ukryt 

Počet 
zlatých 
mincí 

Čechy 
florény 

 

Uhry 
florény 

 

Zlaté štíty 
Říše/Francie 

Italské 
florény/dukáty 

Guldeny 
Říše 

Ostatní 

Limburk 
po r. 1338  

126  
(ze 136) 

 
100 % 

12  
 
 
9,52 % 

7  
 
 
5,56 % 

Francie  9 
Říše  6 

 
11,9 % 

Florencie 84 
Benátky 1 

 
67,46 % 

Brabant 2 
 

 
1,59 % 

Venaissin  5 
 

 
3,99 % 

Kolín n. R. 
po r. 1349 

38 
 
 
100 % 

11  
 
 
28,95 % 

3  
 
 
7,89 % 

Říše  18 
 
 
47,37 % 

Florencie 1 
 
 
2,63 % 

Rakousy 1 
Lehnice 3 

Dauphiné 1 
13,16 % 

0 

Unna 
okolo r. 1379 

230 
 
 
 

100 % 

2 
 
 

 
0,87 % 

11 
 
 

  
4,78 % 

Antverpy 85 
Karel IV. 1 

Franice  45 
Flandry 4 

58,7 % 

0 
 
 
 
0 % 

Říše 78 
Salcburk 2 
Rakousy 1 

81 
35,22 % 

Anglie,Noble 1  
 
 
 

0,43 % 

Bretzenheim 
1386-90 

998 
 (z 1005) 

 
 
 
 

 
100 % 

60 
 
 
 
 

 
 
6,01 % 

185 
 
 
 
 

 

 
18,54 % 

0 
 
 
 
 
 
 
0 % 

Florencie 451 
Benátky 5 

 
 
 
 

 
45,69 % 

Rakousy 51 
zlaté rýnské 

189 
Slezsko 17 

Říše 9 
Dauphiné 6 

272 
27,25 % 

Orange 9 
Avignon papežská 

kurie  
(Venaissin) 

16 
 

 
2,51 % 

Řezno 
1388 

624 
 

100 % 

26 
 

4,17 % 

543 
 

87,02 % 

0 
 
0 % 

Benátky 52 
Řím 1 

8,49 % 

Brandenburg – 
Franken 1 

0,16 % 

Görz 1 
 
0,16 % 

Wittlich 
po r. 1387 

109 
 
 
100 % 

2 
 
 
1,83 % 

59 
 
 
54,13 % 

Francie  1 
 
 
0,92 % 

Benátky 35 
Milán 1 

 
33,03 % 

Salcburk 1 
Říše 7 

 
7,34 % 

Anglie, Noble 1 
Miláno, Solidus 1 

Görz 1 
2,75 % 

Marbach 
po r. 1387 

1004 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 % 

76 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7,57 % 

315 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31,37 % 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 % 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,69 % 

zlaté rýnské 
203 

Mohuč, Kolín, 
Trevír 318 

Říše  37 
Rakousy 13 
Salcburk 5 
Brabant 1 
Holland 1 

                      578                   
57,57 % 

Lotringen 1 
Aragon 1 

Görz 5 
Avignon 1 

 
 
 
 
 

 
0,8 % 

Sötenich 
po r. 1402 

119 
 (ze 121) 

 
100 % 

2 
 
 
1,68 % 

9 
 
 
7,56 % 

0 
 
 
0 % 

Florencie 2 
Benátky 1 

 
2,52 % 

zlaté rýnské 69 
 Říše 32 

 
84,87 % 

Anglie, Nobly 2 
Nizozemí, Rijder 1 

Francie, Ecu 1 
3,36 % 

Minden 
po r. 1506 

37 
100 % 

0 0 0 0 Říše 37 
100 % 

0 

C e l k e m 3285 191 1132 169 
 

114 Říše + 55 Fr. 

661 
(z toho 538 
Florencie) 

1085 
(z toho 461 
zlatých 
rýnských) 

47 

Poměrné 
zastoupení 

100 % 5,81 % 34,46 % 5,14 % 20,12 % 33,03 % 1,44 % 

 

   Z komparace skladby nálezů v Říši vyplývá jednoznačná převaha uherské zlaté mince 

ve zkoumaných depotech (1132 kusů), která dominuje především v mincovním nálezu 

v Řezně (543 kusů), ale silné zastoupení má i v nálezech ve městech Marbach (315 kusů) 

a Bretzenheim (185 kusů). Uherská zlatá mince dokonce kvantitativně předčila i místní 
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říšské zlaté mince v nálezech. Její poměrné zastoupení v rámci všech zkoumaných depotů 

je 34,46 % z celkového počtu 3 285 blíže určených zlatých mincí. Uherské zlaté mince 

byly v nálezech zastoupeny 6krát častěji než české zlaté mince, jejichž poměrné 

zastoupení vůči celku je 5,81 %. Toto zjištění dost překvapuje, neboť Uhry se více 

obchodně i politicky orientovaly na italské městské státy a Čechy západním směrem. 

Navíc v Říši byly tyto mince často přemincovány na neplnohodnotné zlaté rýnské. Toto 

velké zastoupení uherské zlaté mince v nálezech v Říši dokládá sílu surovinového zdroje 

uherského zlata a poukazuje na silné obchodní vazby.  

   Další výraznou skupinou mincí jsou zlaté guldeny z Říše, kterých je v nálezech blíže 

identifikováno 1085 exemplářů, což představuje poměrné zastoupení vůči celku ve výši 

33,03 %. Guldeny se razily zhruba od roku 1340, a to dle florentského mincovního vzoru.  

   Důležitou skupinou mezi říšskými zlatými mincemi tvoří 461 zlatých rýnských, které 

se razily od roku 1386. Zlaté rýnské dominovaly oběhu zlatými mincemi ve Vestfálsku 

po celé 15. století a postupně se staly říšským univerzálním platidlem. Zlaté rýnské byly 

známy i na českém území, zpočátku v západní části Čech, na Chebsku a Lounsku, později 

v dobách husitské revolty zasahovaly do peněžního oběhu Čech podstatněji. Geografické 

rozložení vlivu zlatého rýnského na území Čech bylo časově značně nevyrovnané a 

kopírovalo politickou situaci  a snižování surovinového zdroje zlata v Čechách. V dobách 

husitských bouří, kdy byla pozastavena ražba české zlaté mince, jeho vliv na našem 

území sílil. V ostatních částech země, zejména ale na Moravě, dominovala v této době 

uherská zlatá mince.194 

   Z tabulky je patrné také silné zastoupení italských zlatých ražeb, zejména v nálezech 

v Bretzenheimu a Limburku. Celkem bylo nalezeno 661 kusů těchto mincí. Převažuje 

fiorino d´oro města Florencie s 538 exempláři a následuje benátský dukát. Ty 

ovlivňovaly peněžní oběh v Evropě zejména v první polovině 14. století. Od roku 1350 

stagnuje příchod především florentských mincí do oběhu západních evropských zemí, 

neboť v této době sílil vliv českého a uherského dukátu. Na oběhu florénu z Florencie se 

projevil ale také bankrot italských bankovních společností Bardi a Peruzzi a velká 

hospodářská krize s tím spojená. Florencie přestala razit fiorino d´oro roku 1336.  

   Naproti tomu francouzské a anglické zlaté mince ztratily svoji vůdčí roli, kterou hrály 

mezi rokem 1340 a 1370 v říšském peněžním oběhu, kdy se do Říše dostaly v hojném 

počtu zejména zlaté štíty francouzských králů, které se v Říši imitovaly. Zlaté 

francouzské štíty se v říšských nálezech vyskytují přibližně současně s florény 

z Florencie. Tehdy byly francouzské zlaté štíty nejdůležitějším platebním prostředkem a 

                                                 
194 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů 

v Čechách.  Slovenská numizmatika XI, 1990, s. 129.  
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politickým nástrojem králů Francie a florény města Florencie zase plnily stejnou funkci 

pro krále Anglie, což se stalo osudným zejména bankám Bardi a Peruzzi. 

 

       6.2.  Kvantifikace výskytu českých a uherských zlatých ražeb  v Říši, poměrné    

               zastoupení 

 

               Tabulka č. 9 - Poměrné zastoupení českých  a uherských zlatých ražeb v Říši 

 

 

CELKOVÝ 

POČET 

ČECHY UHRY 

CELKEM 3 285 191 1 132 

Poměrné 

zastoupení 
  100 %   5,81 %     34,46 % 

    

 

       6.3.  Kvantifikace výskytu českých a uherských zlatých ražeb v Čechách 

    

               Tabulka č. 10 - Kvantifikace výskytu českých a uherských zlatých ražeb  

               v Čechách v mincovních nálezech v období let 1325 - 1420 

 

 

CELKOVÝ 

POČET 

ČECHY UHRY 

CELKEM  

 

611 6 

0,98 % 

9 

1,47 % 

       

   Nálezů zlatých mincí z doby předhusitské je v Čechách známo jen velmi málo. 

Období let 1325-1420 odpovídá pouze šest blíže určených českých zlatých mincí na 

území Čech. Konkrétně se jedná o dva florény Jana Lucemburského (1310-

1346), tři zlaté florény Karla IV. (1346-1378) a jeden Václava IV. (1378-1419). 

V úvahu je třeba vzít  skutečnost, že české mince se začaly razit v roce 1325 a 

v nálezech se mince objevují vždy s časovým zpožděním za dobou jejich vzniku. 

Zpočátku se zlaté mince v Čechách razily jen ve velmi omezeném počtu a byly 

určeny především pro zahraniční trhy či byly cíleně vyraženy za nějakým 

konkrétním účelem, například nákup teritoria. K masivnímu uplatnění zlaté mince 

v celoevropském měřítku došlo až v 15. století v souvislosti s finanční krizí a 

nedostatkem kvalitní stříbrné mince.  Období let 1350-1419 odpovídá pouze devět 

blíže určených uherských zlatých mincí na území Čech. Větší nálezy uherských 

zlatých mincí jsou datovány až k roku 1427, kdy byl odkryt nález většího počtu 
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uherských dukátů Zikmunda Lucemburského v Praze na Starém Městě 

pražském.195  

  

6.4.  Kvantifikace výskytu českých a uherských zlatých ražeb v Itálii 

        Tabulka č. 11 - Skladba nálezů obsahující české a uherské zlaté mince na území Itálie 

místo nálezu počet zlatých 

mincí 

doba 

ukrytí 

z toho 

české ražby 

z toho 

uherské ražby 

Carignano 
(Turín), Piemont 

63 zachráněných 

zlatých mincí  

kolem roku 

1360 

10 6 

Montella 

(Neapol) 

210 zlatých mincí 

z 212 

 

60. léta 14. 

století 

6 31 

Benátsko 382 evidovaných 

kusů z více než 

700 kusů 

60. léta 14. 

století 

2 5 

Faenza 
(Ravenna), Emilia 

Romagna 

48  80. léta 14. 

století 

1 - 

Chignolo Po 

(Pavia) 

 

49 + 29 ražeb 

(AR) 

koncem 14. 

století 

1 1 

C e l k e m: 752 20       43 

  2,66 %  5,72 % 

 

   Z tabulky vyplývá 20 zlatých ražeb z Čech v nálezech na území dnešní Itálie, a to 

v rámci pěti sledovaných depotů, kde byly obsahem české zlaté ražby. V těchto depotech 

bylo obsahem také 43 uherských zlatých ražeb. Uherské zlaté ražby ale byly obsahem 

ještě dalších deseti depotů, kde již česká zlatá mince neměla své zastoupení. V rozpětí let 

1360-1550 bylo nalezeno 94 blíže určených uherských zlatých ražeb, které jsou obsahem 

15ti z celkového počtu 31ti publikovaných nálezů zlatých mincí na území dnešní Itálie, z 

čehož vyplývá, že 51 zlatých uherských mincí bylo obsahem zbývajících deseti depotů. 

Toto časové rozpětí ale přesně nekoresponduje s obdobím, které sleduje tato práce, ale 

pro nástin nálezové situace v Itálii uvedu tento počet do tabulky.  

 

6.5.  Komparace počtu českých a uherských zlatých mincí z depotů v Čechách, 

v Itálii a v Říši  

 

 

 

 

                                                 
195 ZAORAL, R.: Nálezy zlatých mincí grošového období a území Čech. Slovenská numizmatika 11, 1990, s. 

126. 
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Tabulka č. 12 - Komparace počtu českých a uherských zlatých mincí v nálezech na 

území  Čech, Itálie a Říše    

 Čechy Itálie Říše 

zlaté mince 

ČECHY 

6 20 191 

zlaté mince 

UHRY 

9 94* 1 132 

           Poznámka: počet nalezených zlatých uherských mincí v časovém období 1360-1550196 

 

   Výsledky mého výzkumu prokázaly diametrální nepoměr ve výskytu českých a 

uherských zlatých mincí v nálezech na území Čech, Itálie a Říše. Je znát, že díky 

mimořádně vysoké hodnotě raženého zlatého kovu se zlatých mincí v českém peněžním 

oběhu mnoho nevyskytovalo, neboť česká kupní síla v této době byla velmi nízká. Zlatá 

mince také nevznikla pro využití na místním trhu, ale byla ražena pro potřeby 

zahraničního trhu jako žádaná protihodnota za zakoupené nedostatkové zboží, či jako 

komodita sama, a dále byla ražena ze zcela konkrétních důvodu v rámci dynastických, 

politických či jinak motivovaných plateb. Uherské zlaté ražby v českých nálezech v této 

době sice převažují, ale větší zastoupení měly v nálezech až po roce 1427, kdy nastal 

v době husitských bouří úbytek domácí zlaté mince a uherský florén Zikmunda 

Lucemburského pronikl do Čech. V předhusitském období bylo nalezeno ale pouhých 

devět exemplářů uherské zlaté mince na území Čech, kdežto v Říši 1132 mincí. 

V západní Evropě se zprvu více uplatnil český florén díky orientaci českých kupců na 

západní trhy. Uhry byly více spjaty s trhy v Itálii, ale v rámci tranzitu zboží, zejména 

belgického sukna a plateb papežské kurii proudil uherský florén i do Říše, odkud se 

zpětně vracel do českých zemí. Uherské zlaté ražby patřily k nejfrekventovanějším 

zlatým mincím používaným ve střední středověké Evropě. Poměrné zastoupení uherské 

mince v nálezech v Čechách, Itálii a v Říši 9:94:1132 vykazuje více jak desetinásobný 

nárůst směrem na jih oproti nálezové situaci v Čechách, 12ti násobný nárůst mezi situací 

v Itálii a Říši. Rozdíl mezi nálezovou situací v Čechách a Říší je téměř 126ti násobný.    

   Zlatá česká mince 6:20:191 má poměrné zastoupení téměř 10x vyšší na území Říše než 

na území dnešní Itálie, což souviselo s obchodně-hospodářskou orientací Čech na západní 

Evropu, kde se dostalo české zlaté minci většího uplatnění, neboť právě na západní trhy 

plynuly zlaté mince za žádané zboží, ve formě poplatků papežské kurii i v rámci 

politického zaměření českých zemí. Naproti tomu politická i obchodní orientace Uher 

směrovala jižním směrem, takže uherské ražby v nálezech v Itálii jsou sice četnější než 

                                                 
196 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí.  Numismatický sborník 29/1, 2016 (v 

tisku). 
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české, ale nedosahují výsledků z Říše. Uherské zlaté ražby jsou zastoupeny v 15 z 31 

publikovaných nálezů na území dnešní Itálie, ukrytých v časovém rozpětí let 1360-1550, 

a to v počtu 94 blíže určených exemplářů.197 Uherské zlaté ražby měly stejnou váhu i 

ryzost jako benátské dukáty, ale měly zakázáno obíhat v regionu pod kontrolou 

Benátek,198 proto z Uher bylo jižním směrem dodáváno zprvu neražené zlato a stříbro, 

nebo byly v Itálii uherské zlaté mince přemincovány. V Itálii tak dominovaly florentské 

florény a benátské dukáty, uplatnily se zde více stříbrné pražské groše než české či 

uherské zlaté florény. Ty našly většího uplatnění v Říši, i když i zde byla často 

plnohodnotná uherská mince přemincována na zlatý rýnský. Důležitou spojnicí mezi 

Uhry a Říší byl Dunaj, nejvíce uherských florénů je i písemnými prameny doloženo 

v Řezně, které leží právě na této dunajské obchodní trase. 

   Zlaté mince, mohly být pro svoji vysokou nominální hodnotu uplatněny na bohatých 

zahraničních trzích a tam, kde politicky nebyl jejich oběh redukován či zakázán. Takže 

z těchto důvodů je právě v nálezech na území Říše doloženo více zlatých českých a 

uherských středověkých ražeb než v Itálii a v Čechách. S tímto zjištěním korespondují i 

písemné prameny, které dokládají větší obrat českých a uherských florénů v Říši. 

 

7. Závěr 

   Problematika středověkého peněžního oběhu je mnohem složitější, než aby mohla být 

zkoumána jen na základě mincovních depotů, aniž by se nepřihlédlo k historickému 

kontextu i ostatním hmotným a písemným pramenům. Výpovědní schopnost nálezů 

mincí jako historického pramene má své limity a musí být korigována ze strany ostatních 

faktorů majících vliv na peněžní oběh.  

Z analýzy zkoumaných faktorů, které ovlivnily podstatným způsobem měnový oběh mezi 

střední a západní Evropou, vyplývá, že: 

 nejvýznamnějším činitelem, který ovlivnil podstatným způsobem oběh zlatých 

mincí nejen mezi střední a západní Evropou, ale celé Evropy, byly nálezy 

surovinových zdrojů zlata a stříbra v Čechách a Uhrách, neboť bez těchto 

nalezišť by zde zlatá mince v takovémto rozsahu vůbec nevznikla. Zlato (ale i 

stříbro) hrálo významnou roli ve vývoji těchto zemí ve středověku, stalo se 

doslova hybnou silou hospodářského vývoje a představovalo nejvýznamnější 

zdroj příjmů dynastie Lucemburků a Anjou. Díky zlatu a stříbru se mohly 

české a uherské země zapojit takovou měrou do rozsáhlého dálkového obchodu 

a získat významné postavení mezi evropskými zeměmi. Za vlády Karla IV. se 

                                                 
197 ZAORAL, R.: Oběh českých florénů v Itálii ve světle nálezů mincí. Numismatický sborník 29/1, 2016 (v 

tisku). 
198 Tamtéž. 
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Praha stala dokonce centrem Svaté říše římské. Dočasně velké zásoby zlata a 

stříbra působily ale také kontraproduktivně, neboť zapříčinily, že se v obou 

zemích nevyvíjela dostatečně rychle výrobní základna pro zbožní směnu a 

chybějící výrobky byly nahrazovány na trzích zlatem a stříbrem, čímž se 

surovinové zdroje rychle vyčerpaly, zejména v Čechách; 

 diplomatické a politické platby, které dosahovaly obrovských sum v krátkém 

časovém intervalu, způsobovaly především výkyvy cen zlata na světových 

trzích, čímž zlato přispívalo k destabilizaci finančních trhů a bylo příčinou 

mnohých hospodářských krizí; 

 extenzivně se rozšiřující zahraniční český a uherský obchod byl zdrojem 

velkých zisků pro panovnické rody i obchodníky. Základem zahraničního 

českého a uherského obchodu bylo prioritně zlato a stříbro; české a uherské 

drahé kovy nastartovaly růst objemu zahraničního obchodu, který poté přinášel 

nové zisky, ale i v tomto případě byl prioritní objem těžby zlata a stříbra; 

 platby papežské kurii dosahovaly také ohromných částek, papežská kurie se 

díky nim řadila v první polovině 14. století mezi největší evropské finanční 

velmoci, kde se její roční příjem pohyboval mezi 200 - 300.000 mincí ve 

zlatě.199 Organizace výběru těchto plateb z celého křesťanského regionu 

přispěla k zakládání filiálek bank v těchto oblastech, neboť zejména bankovní 

společnosti organizovaly výběr těchto desátků pro papežskou kurii. Pro 

konečné převody těchto plateb apoštolské komoře byly privilegovány zlaté 

mince, a to pro svoji vysokou nominální hodnotu; 

 peněžní hotovosti poutníků především obohacovaly měnové systémy 

jednotlivých regionů velkým množstvím různých cizích platidel, čímž se 

poutníci podíleli zejména na rozšíření zlatých mincí po Evropě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje.  Brno 1997, s. 133-144. 
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Příloha č. 1  

Fiorino d´oro města Florencie z roku 1252 jako prototyp 

benátský dukát z roku 1285  

                                                                                    

   Ve Florencii byla v roce 1252 zahájena ražba první evropské zlaté mince – zlatého florénu 

města Florencie. Tato mince měla na lícní straně obraz 

heraldické florentské lilie, znak města Florencie, a na rubu 

postavu sv. Jana Křtitele, patrona města.200 Florentská zlatá 

mince byla plnohodnotná, byla ražena z čistého 24 karátového 

zlata, o velikosti 20 mm a hmotnosti 3,53 gramů. Nazývala se fiorino d´oro nebo florén. 

Florén byl ražen metodou al pezzo (po kuse, s největší přesností). Každý florén má stejnou 

hmotnost, přičemž váha se během výroby opakovaně kontroluje.  

 

   V roce 1252 vzniká také zlatá mince v italském Janově – genovino, razily se ale v menším 

rozsahu než florény. V Benátkách, které patřily rovněž k prvořadým obchodním střediskům 

v severní Itálii, byl zaražen v roce 1285 zlatý dukát (ducato d´oro, 3,56 gramů). Po florénu se 

stal dukát druhou nejrozšířenější mincí v Evropě. Dukát ale našel svého největšího uplatnění 

až v 16. století. 

 

   Rozhodující podíl na dalším rozšíření zlatých ražeb měl ale florén města Florencie. 

Dokonce v první polovině 14. století se florentský florén stal v Evropě téměř univerzálním 

platidlem201 (z tohoto postu ho vytlačila až uherská zlatá mince). Fiorino d´oro se stalo na 

celém kontinentě v období vrcholného středověku vzorem pro první zlaté ražby, a to zejména 

z důvodu rychlého začlenění nových mincí do oběhu. V Čechách si jej za vzor v roce 1325 

vybral Jan Lucemburský, později ve Slezsku Boleslav II. Malý - Svídnický či Václav I. 

Lehnický - Břežský a v Uhrách taktéž v roce 1325 král Karel Robert z Anjou a v západní 

Evropě mnoho dalších francouzských i německých panovníků či měst, např. město Lübeck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 152. 
201 PÁNEK, I.: První české florény. Památce dr. Karla Castelina. Praha 1993. Numismatický sborník 19, s. 18. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fiorino_1347.jpg
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Příloha č. 2 Významné české a uherské zlaté ražby v období let 1325-1420 

                                                            

 Mincovní typy zlatých mincí, Čechy 

Na území Čech bylo raženo v období let 1325-1420 šest mincovních typů, a to florén 

Jana Lucemburského, dva typy florénu Karla IV. a tři typy florénu Václava IV. 

 

K ražbě první zlaté mince - florénu došlo 3. ledna 1325, a 

to za vlády Jana Lucemburského (1310-1346). Mince 

vznikla napodobením florentského mincovního vzoru 

z roku 1252, protože u jejího vzniku stáli přizvaní florentští 

finančníci a mincovní mistři, kteří měli s ražbou již velké zkušenosti, a tak první české 

florény měly shodnou hmotnost 3,53 gramů i velikost 20 mm se svým florentským vzorem. 

Ryzost kovu byla 23 karátů a devět grénů202 (989,25/1000). Na líci mince byl zachován obraz 

heraldické lilie a na rubu postava sv. Jana Křtitele. Pouze podle zkráceného lícního opisu 

„IOhES R. BOEM a S IOHANNES.B.“, s „korunkou“, „přilbou“ nebo „českým lvem“, lze 

rozpoznat český původ mince.203  

   Za pomoci Florenťanů byla v Praze vybudována i mincovna, kde se české florény razily. 

Zlato na jejich ražbu bylo zprvu rýžováno v řekách jižních Čech, poté hlubině dolováno 

zejména v zlatých dolech v Jílovém u Prahy. Tento zlatý nominál se stal měřítkem hodnoty 

mince stříbrné, poměr mezi nimi byl zpočátku 1 : 12 až 13 a podle kronikáře Petra Žitavského 

čtyři florény měly platit více než hřivna.204  

 

 

V roce 1346 byl Jan Lucemburský usmrcen v bitvě u 

Kresčaku a na český trůn nastoupil jeho syn Karel IV. Český král Karel IV. (1346-1378) již 

v následujícím roce po své korunovaci nechal zarazit zlatý florén, který také vychází 

z původní předlohy, ale má již změněnou ikonografii, čímž se oprostil od florentského vlivu. 

Heraldická lilie i obraz sv. Jana Křtitele byly vystřídány obrazem panovníka na líci a českým 

lvem na rubu mince. Nový typ zlaté mince s portrétním vyobrazením Karla IV. s českou 

                                                 
202 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje, Brno 1997, s. 178. Karáty a grény. Hmotnostním základem pro ražbu 

zlaté mince byla hřivna zlata. Hřivna zlata se dělila na 24 karátů nebo 288 grénů a karát měl 12 grénů. 

V karátech a grénech byla určována ryzost a zlato 1000/1000 bylo 24 karátové. Karát a grén byly také 

hmotnostními jednotkami používanými pro vážení drahých kovů, zejména zlata. Flanderský edikt z roku 1418 

uvádí 70,5 českých florénů na trojskou hřivnu, která měla hmotnost 244,7529 gramu. 
203 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 152. 
204 Tamtéž, s. 152. 

http://www.budoucnost-hb.cz/historie/co-mozna-nevite/co-mozna-nevite---prispevky/ceskaarakouskamena-dil2/platidla028.gif?attredirects=0
http://www.nm.cz/img/his/num/floren_rv_v.jpg
http://www.nm.cz/img/his/num/floren_av_v.jpg
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„nízkou“ korunou je datován k roku 1347. V roce 1355 byl Karel IV. korunován císařem 

Svaté říše římské. U příležitostí korunovace byla provedena modifikace florénu, který je po 

roce 1355 ražen tentokráte s císařskou „vysokou“ korunou.205 Intenzivní ražbu českých 

florénů za vlády Karla IV. dosvědčují nálezy mincí i písemné záznamy.  

       

 Mincovní typ zlaté mince, Morava 

   Kromě drobnějších mincí se v moravské mincovní soustavě objevuje i nejvyšší mincovní 

zlatý nominál – Joštův dukát  (markrabě Jošt z dynastie Lucemburků, vládl v období 

1375-1411, krátce i jako římský král). Tato ražba se 

považuje za výjimečnou i spornou. Výjimečnou proto, že 

Morava neměla dostatek drahého kovu pro rozsáhlejší 

produkci zlaté mince a tato mince byla vyražena pouze ve 

dvou exemplářích a spornou, že se dodnes vedou spory, zda se nejedná o padělky.206 

Markrabě Jošt obnovil brněnskou mincovnu a razil vlastní mince po celou dobu své vlády. 

Obnovení mincovnictví na Moravě vycházelo z práva razit mince udělené Karlem IV. Joštův 

dukát (o ryzosti 983/1000, velikosti 21 mm a váze 3,49 gramů)207 se ale nedočkal svého 

rozšíření, protože Morava nedisponovala většími zásobami zlata. Byla to především Jemnice, 

kde se těžilo zlato, ale těžba na rozhraní 14. a 15. století byla již málo produktivní.208 Funkci 

zlatého oběživa na Moravě plnily v tomto období zejména uherské dukáty, které 

v moravském prostředí rychle zastoupily domácí nedostatkovou zlatou minci. 

 

 Mincovní typy zlatých mincí, Slezsko 

   Slezská knížectví ve středověku netvořila žádný kompaktní státní útvar, ale nástupem 

dynastie Lucemburků na český trůn vzrůstal v této oblasti český politický vliv. Za vlády Jana 

Lucemburského hornoslezská knížata složila lenní hold českému králi a Slezsko se stalo 

lénem Koruny české, právně ustanovené v roce 1348. Česká svrchovanost nad Slezskem byla 

opakovaně uznána i polským králem Kazimírem III. Velikým výměnou za to, že se český král 

Jan Lucemburský vzdal nároků na polskou korunu. Důsledkem politického a hospodářského 

propojování Slezska s českými zeměmi se zde projevil i vliv české mincovní reformy. 

Mincovny v Kladsku a Opavě byly začleněny pod mincovnu v Kutné Hoře. Část Slezska 

zůstávala ale také pod vlivem polské měny. Ve Svídnickém knížectví roku, za vlády knížete 

Bolka II. Malého – Svídnického z dynastie slezských Piastovců, který vládl v období 1326-

1368, povolil Karel IV. ražbu zlaté mince v roce 1360. Jednalo se o zlatý florén knížete Bolka 

                                                 
205 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 153. 
206 Tamtéž, s. 165. 
207 Tamtéž, s. 175. 
208 Tamtéž, s. 162.  

http://www.obrazky.cz/?q=jo%C5%A1t lucembursk%C3%BD&fulltext&mm=2#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=jo%C5%A1t%20lucembursk%C3%BD&utm_content=obrazky&id=
http://www.obrazky.cz/?q=jo%C5%A1t lucembursk%C3%BD&fulltext&mm=2#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=jo%C5%A1t%20lucembursk%C3%BD&utm_content=obrazky&id=
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kazim%C3%ADr_III._Velik%C3%BD
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II., který byl ražen o ryzosti 983/1000, velikosti 21 mm a váze 3,49 gramů. S dynastií 

Lucemburků se Bolek II. spojil díky provdání své neteře Anny Svídnické za Karla IV. v roce 

1353. V Lehnicko-Břežském knížectví kníže Václav I. Lehnický-Břežský z rodu slezských 

Piastovců (1346-1364) a jeho žena Anna Těšínská razili také zlatou minci – florén Václava I. 

Lehnického.  

   V Opavském knížectví za vlády knížete Přemka – významného diplomata Lucemburských 

panovníků (1381-1433) proběhla také první zlatá ražba Přemkova dukátu (po roce 1419) o 

ryzosti 24 karátů (ryzost 1000/1000, velikost 19,2 mm, hmotnost 3,49 gramů), který vychází 

už z uherské předlohy. Ražba však neměla pro nedostatek surovinového zdroje dlouhého 

trvání. Materiálový základ pro ražbu mince v tomto případě poskytly zejména doly u Zlatých 

Hor. V současné době je na světě znám již jen jeden exemplář této mince, který je umístěn ve 

sbírkách pražského Národního muzea. Na lícové straně má dukát heraldické znaky Opavska a 

Ratibořska, na rubu je postava Přemka Opavského v podobě vévody. Podle historiků tento 

dukát nikdy nesloužil jako platidlo, ale byl vydán v souvislosti s prestižním sňatkem 

opavského vévody Přemka I. 

 

 Mincovní typ zlaté mince, Nové Čechy (Česká Falce/Horní Falce) 

  Za vlády Karla IV. se v hornofalcko-franckém okruhu vytváří nový územní celek, který byl 

pojmenován Nové Čechy nebo také Česká Falce, popř. Horní Falce, a řadí se mezi země 

Českého království. Právo razit mince na tomto území si Karel IV. nechal potvrdit 

v tzv. „Zlaté bule“209 z roku 1356, kterou vydal a podle které českému králi příslušelo právo 

razit mince ve všech zemích, které spadaly pod jeho přímou vládu. Na základě tohoto opatření 

otevřel v roce 1356 Karel IV. v Nových Čechách mincovnu, zprvu v Laufu (1356). Po ztrátě 

Laufu byla otevřena mincovna v Erlankách (Erlangen, 1373-1374) a později v Auerbachu, 

kde se za vlády Karlova syna Václava (1378-1419) 

razila v omezeném zlatá mince. Mince byla zprvu opět 

portrétní, s obrazem sv. Václava s orlicí na líci mince 

a s českým lvem na rubu s titulaturou WENCEZLAVS 

D GRACIA / ROMANORVM ET BOEMIE REX.210 Později po roce 1384 byl nahrazen 

králův portrét v líci iniciálou W v gotickém orámování.  Na rubu zůstává i nadále český lev, 

tentokrát však v gotické točenici.211 Tato mince je ražena už v pražské mincovně. Konec 

Nových Čech souvisí s pasivní říšskou politikou krále Václava IV., který v roce 1400 ztratil 

                                                 
209 SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 159. 
210 Tamtéž, s. 160.  
211 ŠTROBL, J.: Česká a rakouská měna, díl 2 (online), dostupný z http://www.budoucnost-hb.cz/historie/co-

mozna-nevite/co-mozna-nevite-prispevky/ceskaarakouskamena-dil2  (29. 5. 2011); 

http://www.stribrnak.cz/wp-content/uploads/2007/11/vaclavivdukat22.jpg
http://www.budoucnost-hb.cz/historie/co-mozna-nevite/co-mozna-nevite-prispevky/ceskaarakouskamena-dil2%20%20(29
http://www.budoucnost-hb.cz/historie/co-mozna-nevite/co-mozna-nevite-prispevky/ceskaarakouskamena-dil2%20%20(29
http://www.stribrnak.cz/wp-content/uploads/2007/11/vaclavivdukat11.jpg
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titul římského krále a Auerbach padl do rukou Ruprechta III. Falckého a tímto se uzavřela i 

mincovní činnost českých panovníků na tomto území.  

  

 Mincovní typy zlatých mincí, Uhry      

Téměř ve stejné době jako v českých zemích, tj. roku 

1325, i Uhry začaly razit svoji první minci ve zlatě za 

vlády krále Karla Roberta z Anjou, a to také podle 

florentského mincovního vzoru. Zlatý uherský florén 

ale dosáhl mnohem většího praktického významu než 

český florén, neboť Uhry v té době disponovaly největšími zásobami zlata v Evropě. Král 

Karel Robert pocházející z neapolského královského rodu, který vládl v Uhrách v období 

1308-1342. Uherský florén se od českého florénu lišil načervenalým odstínem zlata, což bylo 

způsobeno příměsí mědi v kremnickém zlatě, ale hodnotově byly téměř identické. Jeho ražba 

započala 26. března roku 1325, zprvu v Budíně a od roku 1328212 v nové mincovně v 

Kremnici. Při zahájení ražby první zlaté mince v roce 1325 měla svou účast opět společenstva 

z Florencie, societates, kterým byla nerostná ložiska často propůjčována. Vliv těchto 

společenstev na peněžní hospodářství země byl veliký, díky silným vazbám krále Roberta na 

Itálii i jeho předchůdců. Společenstva se podílela též na mezinárodním obchodě s drahými 

kovy a Kremnická mincovna se stala jednou z nejvýznamnějších mincoven v Evropě.  

 

   V Uhrách zlaté ražby pokračovaly i za následné vlády Ludvíka Velikého z Anjou (1342-

1382), za jehož vlády se začala razit zlatá mince (1352-

1353), kde již bylo zobrazení florentské lilie nahrazeno 

erbem děleného štítu s arpádovskými a anjouovskými 

symboly, tedy symboly vládnoucí dynastie. Na rubu mince 

byl obraz svatého Jana Křtitele nahrazen zobrazením sv. Ladislava, patrona Uher.213 Mince 

byla ražena v mincovně v Kremnici. 

 

Za vlády Marie z Anjou (1370-1395, někdy nazývána Marií Uherskou), dcery Ludvíka I. 

Velikého, která se stala samostatnou uherskou královnou 

(1382-1385) a později manželkou Zikmunda 

Lucemburského (1387-1437 byl ražen florén v mincovně v 

                                                 
212 BLANCHARD, I.: Mining, Metallurgy and Minting in the Middle Ages. Vol. 3. Stuttgart 2005, Franz Steiner 

Verlag, s. 956. 
213 ŠTEFÁNIK, M.: Uhorské kovy a kremnická komora ako predmet záujmu talianskych podnikateĺov do konca  

vlády Žigmunda Luxemburského. Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Sborník příspěvků z  

mezinárodní konference, historická  časť, 2007, SOS Kremnica, s. 98. 
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Kremnici. V Kremnici byly raženy i zlaté ražby Zikmunda Lucemburského, který se stal 

v roce 1387 uherským králem, a to sňatkem s Marií z Anjou.  

                                                      

 Ražba zlatého štítu ve jménu Karla IV., Říše 

 

 

   V roce 1266 se ve Francii začala razit zlatá mince zvaná écu d´or214 (zlatý štít), a to za 

vlády krále Ludvíka IX. Svatého (1226-1270). Tyto mince pronikaly i do německého 

měnového systému a byly často imitovány. V německých zemích se v první polovině 14. 

století začaly zlaté štíty razit ve všech mincovních oblastech (mincovny Roermond, Dülken, 

Hasselt, Wessem). V mincovně Antverpy razil v této době zlaté štíty předchůdce Karla IV. - 

císař Ludvík IV. Bavorský. Emise těchto zlatých štítů byla rozsáhlá a tyto mince jsou často 

zmiňovány v písemných pramenech i jsou zastoupeny v nálezech mincí, zejména v Říši. Zlaté 

štíty byly prvně zmíněny v písemném pramenu jako „florenis dictis schilde“ (floreny řečené 

štíty), a to v dokumentu ze dne 31. května 1338.215 V roce 1355 na císařský trůn usedá Karel 

IV. a již v roce 1356 je na jeho podnět schválena říšským sněmem Zlatá bula.216 Jedná se o 

základní říšský zákon, ve kterém Karel IV. uspěl s prosazením práva na ražbu zlaté mince 

jako samostatného privilegia, které by mělo být poskytováno jen císařem. A právě v tomto 

období měl Karel IV. vydat zlatou minci typu écu d´or platnou v celé říši, a to údajně 

v mincovně města Antverpy. Tato zlatá mince zvaná „zlatý štít“ (Goldener Schild, popř. 

Chaise d´or, écu d´or) byla platná v celé Svaté říši římské, což byl záměr Karla IV. - sjednotit 

v měnové oblasti celou říši. Mince také mohla posloužit jako zdůraznění jeho královské a 

císařské moci v Říši. Emise zlatých štítů Karla IV. nebyla tak rozsáhlá jako emise Ludvíka 

Bavorského, a proto jsou jednotlivé dochované kusy tak vzácné. V případě zlatých štítů Karla 

IV. je dle numismatiků ale sporné určení místa či přesné doby ražby.       

   

                                                 
214 Écu d´or - název původně francouzských zlatých mincí s reliéfem štítu. 
215 MÄKELER, H.: Reichsmünzwesen im späten Mittelalter. Teil I.: Das 14 Jahrhundert, Die Goldenen Schilde 

im Geldumlauf, s. 64. 
216 Zlatá bula Karla IV. (1356) či aurea bulla byla vydána roku 1356 císařem Karlem IV. a byla nejdůležitějším 

ústavním dokumentem Svaté říše římské.  
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Příloha č.  3 - Skladba nálezu 

Minden217 

1. Arcibiskupství Kolín n. R., Ruprecht (1463-

1480), mincovna Riel, goldgulden, r. 1465, 3.37 

g. 

2. Arcibiskupství Kolín n. R., Ruprecht, mincovna 

Bonn, goldgulden, r. 1470, 3.36 g. 

3. Arcibiskupství Kolín n. R., Ruprecht, mincovna 

Riel, goldgulden (okolo r. 1473), 3.44 g. 

4. Arcibiskupství Kolín n. R., Hermann IV. jako 

Verweser (1476–1480), mincovna Bonn, 

goldgulden 1476, 3.303 g. 

5. Arcibiskupství Kolín n. R., Hermann IV. (1480–

1508) jako elekt, mincovna Bonn, goldgulden 

1481, 3.33 g. 

6. Arcibiskupství Kolín n. R., Hermann IV. (1480–

1508) jako elekt, mincovna Bonn, goldgulden 

1481, 3.31 g. 

7. Arcibiskupství Trevír, Werner (1388–1418), 

mincovna Oberwesel, goldgulden (1410-1414), 

3.38 g.   

8. Arcibiskupství Trevír, Johann (1456–1503), 

mincovna Koblenz, goldgulden (1470-1477), 

3.32 g. 

9. Město Lüneburg (Dolní Sasko), Friedrich III. 

jako král (1440-1451), goldgulden, 3.33 g a 3.31 

g. 

10. Říšská mincovna Frankfurt, Zikmund 

Lucemburský, král (1410-1433), goldgulden, 

3.39 g. 

11. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. král 

(1451-1493), goldgulden, 3.39 g. 

12. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. král, 

goldgulden, 3.35 g. 

13. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. císař 

(1451-1493), goldgulden (1451- cca 1460), 3.37 

g. 

14. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. císař 

(1451-1493), goldgulden (1451- cca 1460), 3.39 

g. 

15. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. císař 

(1451-1493), goldgulden (po roce 1460), 3.29 g. 

16. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. císař, 

goldgulden (po cca roce 1460), 3.34 g. 

17. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. císař, 

goldgulden (po cca roce 1460), 3.35 g. 

217 ILISCH, P.: Ausgrabungen und Funde in 

Westfalen-Lippe, LWL, Münster 2012, s. 217-218. 

18. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. císař, 

goldgulden (po cca roce 1460), 3.32 g. 

19. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. císař, 

goldgulden (po cca roce 1460), 3.39 g. 

20. Říšská mincovna Frankfurt, Friedrich III. 

Kaiser, goldgulden (po roce 1460), 3.31 g. 

21. Arcibiskupství Mohuč, Konrad III. (1419-1434), 

mincovna Höchst, goldgulden (1421–1422), 

3.31 g. 

22. Arcibiskupství Mohuč, Konrad III. (1419-1434), 

mincovna Bingen, goldgulden (1426–1434), 

princ Alexander 152, 3.29 g. 

23. Arcibiskupství Mohuč, Adolf II. (1461–1475), 

mincovna Mohuč, goldgulden 1464 (?), 3.314 g. 

24. Arcibiskupství Mohuč, Dietrich II. (1475-1482), 

mincovna Mohuč, goldgulden (1475-1476), 3.33 

g. 

25. Kurfiřství Porýní-Falc, Ludwig  III. (1410-

1436), mincovna Bacharach, goldgulden (1421-

1422), 3.42 g. 

26. Říšská mincovna Nördlingen, Friedrich III. císař 

(1451-1493), goldgulden (1469-1487), 3.31 g. 

27. Říšská mincovna Nördlingen, Friedrich III. 

císař, goldgulden (1469-1487), 3.35 g. 

28. Říšská mincovna Nördlingen, Friedrich III. 

císař, goldgulden (1469–1487), 3.30 g. 

29. Hrabství Bavory, Albrecht IV. (1465-1508), 

goldgulden 1506, 3.27 g. 

30. Markrabství Brandenburg-Franken, Albrecht 

Achilles (1464-1486), mincovna Schwabach, 

goldgulden (1470-1486), 3.26 g. 

31. Říšská mincovna Basilej, Zikmund 

Lucemburský, král (1410-1433), goldgulden 

(1429-1431), 3.42 g. 

32. Říšská mincovna Basilej, Zikmund 

Lucemburský, císař (1433-1437), goldgulden, 

3.39 g. 

33. Hrabství Tyrolské, Zikmund (1439-1490), 

mincovna Hall, goldgulden (1482-1490), 3.32 g. 

34. Hrabství Brabant, Maria (1477-1482), mincovna 

Antverpy, Andreasgulden (1477-1478), 3.38 g. 

35. Hrabství Flandry, Karl (1467-1477), mincovna 

Bruggy, Andreasgulden (1467-1474), 3.34 g. 

36. Hrabství Brabant, Philipp II., mincovna 

Antverpy, 2.95 g. 

37. Hrabství Brabant, Albert a Elisabeth (1598–

1621), mincovna Antverpy, 2.66 g. 


