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RUDOLF II., 1576 - 1612
1102.

Tolar 1603, Kryštof Mattighofer; 28.76 g, 41-42 mm, Ag; Janovský 60, Halačka
431, Chaura 810 var. Pravděpodobně z nálezu “Lékárna” v Českých
Budějovicích v roce 1911. Vyjímečný exemplář s ražebním leskem v plochách!
Ze stare sbirky. R! Vzácný!
vydraženo: 12.000€
1103.

Tolar 1604, Kryštof Mattighofer; 28.50 g, 43-44 mm, Ag; Janovský 60, Halačka
431, Chaura 812 var. Pravděpodobně z nálezu “Lékárna” v Českých
Budějovicích v roce 1911. Kabinetní kus s nádhernou patinou a zrcadlovým
leskem v plochách. R! Vzácný!
vydraženo: 11.000€

„Lékárna“ – poklad od Bílého anděla
Počátkem srpna roku 1911 prováděli dělníci v Českých Budějovicích
stavební úpravy v domě U bílého anděla na hlavním českobudějovickém
náměstí v samém centru historického jádra města. V zazděném výklenku v
prvním patře domu přitom objevili rozsáhlý poklad stříbrných a zlatých mincí
uložený v koženém vaku. Poklad se skládal z několika desítek dukátů, několika
dvoutolarů, stovek tolarů a nejméně stovek kusů drobné mince. Majitelem
ukryté hotovosti byl téměř jistě lékárník Georg Seifferheld, majitel domu v
letech 1614-1619. Ten obdržel v roce 1617 tři zlaté guldeny od arciknížete
Maxmiliana Habsburskeho za jeho vyléčeni. Zlaté mince zabalil do papíru s
vyúčtováním a vlastnoručním podpisem a uložil k uschované hotovosti.
Po objeveni pokladu zakoupil od majitele domu, lékárníka Františka
Latzela, část minci českobudějovický sběratel František Rožánek. Mince z jeho
pozůstalosti či jejich část se dostala do sbírky českobudějovického rodáka
Karla Hollscheka, vydražené v roce 1957 v aukci vídeňského Dorothea. Část
mincí se po roce 1911 dostala i do dalších numismatických sbírek. Dva krásně
zachovalé tolary 1597 a 1603 zakoupilo Jihočeské muzeum do svých sbírek v
roce 1986 od pamětníka událostí, který v letě 1911 pracoval na stavbě jako
pomocný dělník.
V tolarové části odkryé hotovosti bylo zastoupeno nápadné množství
vzácných českobudějovických tolarů z posledních let činnosti místní
mincovny. Nejméně 17 kusů s letopočtem 1597, 22 s letopočtem 1599, 36 s
letopočtem 1600, 41 s letopočtem 1603, 32 s letopočtem 1604 a k tomu i
další méně početně zastoupené ročníky. Dobová zpráva uvádí, že poslední
českobudějovické tolary uložené v pokladu byly nápadně dobře zachovány.
Vzhledem k tomu, že českobudějovická mincovna zpracovávala po roce 1600
zcela zanedbatelné množství stříbra získané tavbou rudy z překopávaných
starých hald nefunkčních rudolfovských dolů, je zcela zřejmé, že podstatná
většina krásně zachovalých českobudějovických tolarů z let 1603-1604, které
se obchoduji na numismatickém trhu, pochází z hotovosti uschované
Georgem Seifferheldem v lékárně U bílého anděla. Je pravděpodobné, že i
tolary 1603 a 1604 dražené v naši 18. aukci mají stejný původ.
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