rok 2015 - 750. výročí Č. Budějovic
4.3.2015 vydává ČNB emisi - pamětní stříbrnou minci 200Kč u příležitosti 750 let od
vzniku královského města Českých Budějovic, založeného roku 1265 králem
českým Přemyslem Otakarem II. K nejstarší části města patří dominikánský klášter s kostelem
Obětování Panny Marie, který vznikl zároveň s městem a byl tedy jednou z prvních staveb
vůbec. Tento kostel se nachází na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Je nejcennější
historicko-uměleckou památkou Českých Budějovic a jednou z nejcennějších památek jižních
Čech. Původní ves Budivojovice ležela v místech, kde dnes stojí Kostel sv. Jana Křtitele a sv.

Prokopa. Poprvé se připomíná v roce 1251 jako vlastník vsi Budivojovice Čéč z Budějovic,
nejvyšší sudí (dvorský i zemský) v letech 1256 - 1264 Království českého.
Mincovna České Budějovice
1.

Jak zmiňuje odborná literatura, historie mincovnictví ve městě České Budějovice sahá
na sklonek 13. století, kdy se tehdy ve městě měly razit středověké mince tzv. brakteáty.
Písemnosti ukazují, že král Václav II. roku 1296 potvrdil českobudějovickému královskému
urburéři a mincmistrovi italského původu Klaricovi a jeho synovi Mikulášovi úřad rychtáře s
právy k tomu náležejícími. Právě České Budějovice tak mohou být jedněmi mezi neznámými
městy, pro jejichž mincovnu byla vyhrazena šmitna v kutnohorském Vlašském dvoře, kam tak
mohl přesídlit mincmistr a rychtář Klaric, aby se podílel na ražbě nových českých mincí. Pavel
Radoměrský studováním budějovického brakteátového nálezu ze dne 6.října 1936 při úpravě
Vltavy v Českých Budějovicích (na poli mezi Gellertovou papírnou a Litvínovicemi) potvrzuje
názor, že se zde mincovalo již na konci 13. století.
Údaje o těžbě stříbra v nejbližším okolí Českých Budějovic pocházejí až z doby o
století starší. Roku 1385 král Václav IV. udělil právo dolovat a prodávat vytěženou rudu a
stříbro domácím kupcům. Žádná další zpráva o tomto těžařstvu se nedochovala. Pokud tato
nejstarší mincovna v Českých Budějovicích skutečně byla, zpracovávalo se pravděpodobně v
ní stříbro z oblasti dnešního Rudolfova.
Matyáš Korvín a českobudějovická mincovna
2.
Další zpráva o mincovně pochází z období kolem r. 1470. Jednalo se však pouze o
ražbu ze starých přetavených mincí, i když v této době začalo přibývat dalších vesměs malých
stříbrných dolů v okolí Nedabyle, Libniče a Srubce. Právě uherský král a český protikrál
Matyáš Korvín (1469-1490) měl zřídit v Českých Budějovicích mincovnu na základě
svrchovaného královského mincovního regálu. Razí pravděpodobně peníze s uhersko-českým
znakem krátce jen v letech 1470 -71 s nízkou produkcí; i když ani zde nepanuje mezi
numismatiky shoda. Poslední pokus o jejich přidělení do Č. Budějovic, zdá se, opět vyvracejí
nové, dosud nepublikované nálezy z Moravy - např. nález na hradě Cornštejně. Mincovna se
určitě nacházela v českém či moravském královském městě, které Matyáš Korvín držel pevně
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ve své moci. Část odborníků se kloní k jihočeským Budějovicím, jiní ve světle moravských
nálezů zmiňují možnost paralelní ražby i v Olomouci. Z úvah by nemělo vypadnout i
Cornštejnu nejbližší královské město Znojmo, které Matyáš několikrát navštívil a jehož
mincovna byla v daném období velmi aktivní.
Typologie:

Příloha 1

jedná se jednostranný kruhový peníz s uhersko-českým znakem:
- v hladkém kruhu španělský štít se svisle děleným uhersko-českým znakem, vlevo čtyři
vodorovná břevna a vpravo stojící korunovaný český lev doleva
Tento peníz měl být srovnatelný s mincí vídeňskou, fenikem tj. sedminkou pražského groše,
avšak jeho uvádění do peněžního oběhu se setkalo s nevolí u lidu. Do současnosti se jich
zachovalo jen několik desítek kusů.
Poslední činnost českobudějovické mincovny
3.
Zahájení mincovní výroby bylo v srpnu roku 1569 zkušeným mincmistrem Tobiášem
Gebhartem (1569-78) v dominikánském klášteře za panování císaře Maxmiliána II. (1527—
1576). K otevření mincovny přispěl fakt, že těžba stříbra v rudolfovském revíru se koncem 16.
století neustále zvyšovala. Dále také odpadly náklady na transport zboží o vysoké hodnotě do
pražské mincovny a v neposlední řadě též morová epidemie řádící v Praze. První ražbou byl
10krejcar z roku 1569. Správce mincovny byl dále Kryštof Schonfeld (1578-84) a poslední
mincmistr českobudějovické mincovny Kryštof Mattinghofer (1584-1611) - Příloha 2. K
uzavření mincovny došlo v roce 1611 za vlády Rudolfa II (poslední tolarové ražby) kdy již
těžba v královském horním městě Rudolfov rychle klesala a to se projevilo i na činnosti
českobudějovické mincovny, která neměla pro ražbu mincí dostatek drahého kovu.
V českobudějovické mincovně byly raženy téměř všechny tehdy obvyklé stříbrné mince. Produkce
českobudějovické mincovny převyšovala produkci mincovny pražské, nedosahovala však výše produkce
v Jáchymově a Kutné Hoře. Analýza nálezů mincí prokázala, že mince ražené v Českých Budějovicích tvořily
zhruba šestinu tehdejšího českého oběživa. Byly zde také raženy početní peníze a početní groše, které nebyly
určeny pro běžný oběh, neměly směnnou hodnotu a na jejich ražbu se prakticky nevztahovalo žádné omezení.

Odkazy na literaturu:
- Pavel Radoměrský: Sborník numismatických studií k 75. výročí narození (Jiří Militký)
- Zdeněk Nechanický: Matyáš Korvín a jeho mincovnictví v zemích koruny české
- Karel Castelin: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300-1471
- Numismatický časopis - ČNS 1,2; 3,4 -2014
- Jiří Kacetl: Náhodný nález korvínovské mince na hradě Cornštejně
- Jiří Sejbal: Základy peněžního vývoje
- Jiří Chvojka: Ražby poslední českobudějovické mincovny
- Lubomír Nemeškal: Českobudějovická mincovna v letech 1569-1611
- Ivo Halačka: Vládní mince zemí koruny české
- Josef Mrštík: Vládní početní groše a peníze

Hold historickým mincovnám - Česká mincovna replika Českobudějovického tolaru Maxmiliána II. z roku 1575.
2

Příloha 1

Příloha 2

Jednostranný kruhový peníz
s uhersko-českým znakem
Č. Budějovice (1470 - 1471)
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Mincovna České Budějovice

1569 -1611
MAXMILIAN II
1527 - 1576
1569 - 1572
1569 - 1573
1569, 1570
1569 - 1572
1570 - 1572

nominál
zlatník (60 krejcarů)
1/2 zlatník (30 krejcarů)
10 krejcar
2 krejcar
krejcar

RUDOLF II
1552 - 1612

2 tolar

b.l., 1579,
1608, 1609
1572 - 1577

tolar

1578 - 1597,
1599, 1600,
1602 - 1611,
b.l.

1573 - 1577
1/2 tolar

1578 - 1580,
1582 - 1585,
1587,1591,
1593, 1594,
1605, 1606,
1608 - 1610

1573
1/4 tolar

1580, 1582,
1584, 1590,
1605, 1607,
1610

1573 - 1577,
b.l.

bílý groš
malý groš

1570 - 1573
1573 - 1577

bílý peníz (jednostranný)
mincmistři
Tobiáš Gebhart 1569 - 1578
Kryštof Schönfeld 1578 - 1584

x

Kryštof Mattighofer ze
Sternfelsu 1584 - 1611

1584 - 1595,
b.l.
1578 - 1600
1578, 1579,
1584, 1586,
1592

x
x
x

Početní peníz Č. Budějovice 1577
Mršt. 28
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