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Úvod
Pohnutá doba husitské revoluce, léta válek, nepokojů a sVárů i Období

následující konsolidace ústřední královské moci V Čechách nám zanechala
dostatek nálezů i písemných Zpráv, jejichž interpretace a hledání
vzájemných SouvisloStí je jedním Z úkolů numismatìky. Ne vždy Se ale daří
uvést písemné zprávy do Souvislosti S konkrétní mincí. Takovým případem
jsou v tomto období ražby západo- a jihočeských dominií české
protiutrakvistické opozice (jednoty Zelenohorské, Jana z Rožmberka a
města Chebu). O jejich mincování v průběhu čtyřicátých až počátku
Sedmdesátých let nás jasně informují dobové prameny, Včetně
dochovaných mincovních privilegií, avšak konkrétní mince Se ztrácejí Ve
velkém množství kruhových peněz Se lvem, zavedených mincovní
reformou kolem roku 1450. Dodnes proto nelze odpovědět na otázku: které

_ z těch mincí vzaly Svůj původ v chebské, plzeňské nebo čeSkokrumloVSké
mincovně. Přece ale existují mezi kruhovými penězi anomálie, které
bychom mohli při dostatku dalších důkazů některé z uvedených mincoven
přidělit.

Měnová Situace

České kruhové peníze Se lvem Vhodnotě 1/7 pražského groše byly
zřejmě raženy od konce 40. let 15. Stoletíl. Když předtím, od roku 1384,
obíhaly peníze Se lvem a čtyřrázem - málo Vzhledné, nebílené (černé),
nepravidelného Střížku. Nové kruhové peníze byly vyráběny novou
technologií a jejich vzhled je od předchozích mincí Výrazně odlišný.
Pravidelný - kruhový střížek Souvisí` S vynálezem průbojníku (kruhového
Sekáče) a jeho implementací do mincovní Výroby.

l Castelin, K.: `Česká drobná mince doby předhusitské a husitské, ČSAV Praha 1953, S.
212.; dále jen CDM
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Podle K. Castelina2 a později také P. Radoměrského3 patří k nejstarším
penězům na kruhovém Střížku ty, jejichž lev má V hřívě tři řady měsíčků -
dvě řady Velkých a jednu řadu malých měsíčků na krku. Ty jsou
přisuzovány interregnu v letech 1439 - 1453. Další Skupinu tvoří ražby
S poněkud „bizardním“ lvem - typickým Zejména velkou hlavou a tence
linkovou kresbou ocasu před jeho roZdvojením. Jejich hypotetické
přidělení mluví o ražbách Ladislava Pohrobka (1453 - 1457). Pak je to
Skupina asi nejpočetnější - Skupina peněz Se lvem S dvouřadou hřívou ve
dvou Základních variantách lišících se v počtu měsíčků v jednotlivých
řadách (4+4 nebo 3+4). Oba zpracovatele' hovoří shodně o ražbách Jiřího
z Poděbrad (1458 - 1471) z let 1458 - 1468. A konečně poslední skupina
kruhových českých peněz - peněz se lvem v perlovci pokládaná za ražby
mincovní reformy krále Jiřího z 5. června 1469 uzavírá dnes respektovanou
chronologickou řadu kruhových peněz Se lvem.

Kromě těchto mincí, které nám přinášejí nálezy vskutku v ohromném
množství obíhaly ještě Staré peníze Se čtyřrázem, i když Společné nálezy
kruhových a čtyřhranných peněz jsou Spíše výjimkou. Kruhový peníz
(nummus) byl sedminkou pražského groše -tehdy ovšem již víc jak 30 let
oficielně neraženého, ale vzácně Se ještě vyskytujícího. Druhým grošovým
zlomkem byl haléř (halenSeS), ražený S obrazem královské koruny
v hodnotě 1/14 groše -tedy 1/2 nummu. To jsou domácí Složky tehdejších
nominálových Struktur, jejichž průřez nám odhalují mincovní nálezy.
K domácí Složce tehdejších peněžních hotovostí lze ještě přiřadit ražby
moravských měst Jihlavy, Brna a Znojma. Vedle domácích mincí ale .
obíhaly i četné mince okolních i vzdálenějších Států. Tak nám přinášejí
nálezy mincí velká množství rakouských, bavorských, homo-falckých,
halS-leuchtemberských, Salzburských, oetingenských, augsburských a
jiných feniků. Součástí větších nálezů bývají zpravidla vedle několika
málo pražských grošů ještě S titulem Václava IV. (1378 - 1419) zároveň
groše saské - míšeňské, které úspěšně Substituovaly doma delší dobu
nevybíjenou hrubou minci. “

2 Casteıin, K.z ČDM, S. 212 a další
3 Radoměrský, P.: Nález mincí Z 15. Století v Králově Dvoře u Berouna, ČNS Praha 1976,

týž Dva zvíroticke' nálezy, příspěvek k otázce rožmberského mincovnictví, Num. Sb.
16/1983,S. 35
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„Polooficiální“ mincování vjihozápadních Čechách
V této konstelaci Se do peněžního oběhu dostávají i mince tří Subjektů,

které V českém království získaly oprávnění k vybíjení mince „pod
Obrazem královským“, aby Z jeho výnosu kryly Svoje náklady na odpor
proti utrakviStické vládě a Zároveň poškozovaly Zájmy protivníků, hájících
Zásadu jediné Zákonné mincovny v Kutné Hoře. Byly to: město Cheb
(1444), Zelenohorská jednota S mincovnou v Plzni (1467) a Jan
Z Rožmberka S mincovnou patrně v Českém Krumlově (1468).

Město Cheb mělo v té době již bohatou mincovní tradici. Od
dvanáctého Století bylo nadané mincovním právem. Ve
Své nejstarší fázi SouviSelo chebSké mincování úzce
S mincováním francko - bavorSkým a chebská mincovna
byla patrně nadána norimberským mincovním právem,
což dokazují jak výrobní parametry chebSkých feniků,
tak i jejich ikonografıcké vzory v norimberských

mincích. Dřívější výSady potvrdil městu v roce l29l král
Václav II. a později v roce 1349 Znovu král Karel IV. Pozdější městské
mince upouštějí od norimberských vzorů a vkládají do obrazové plochy
mince městský Znak - vpravo hledícího jednohlavého orla rostoucího
Z mřížoví.

V dobách husitských nepokojů byl Cheb nepřetržitě Straníkem
katolického tábora. Zato mu dne 4. Září 1444 udělil Znovu právo raZit
mince císař Fridrich III. (1440 - 52 král, 1452 - 93 císař). Město bohatých
obchodníků a kupců Smělo podle císařského privilegia raZit peníze, kterých
šlo 7 do jednoho českého groše. Mezi ražbami S chebským městským
Znakem Se však dosud takové ražby nalézt nepodařilo4. Chebské peníze Se
tedy měly Zrnem i Stříží rovnat běžným českým penězům a co víc, měly
mít „Obraz jaký jest tou dobou v Čechách běžný“5. Nemůžeme-li tedy
nalézt Chebské mince Z poloviny 15. Století mezi ražbami zjevně
chebskými (S městským Znakem) a naznačuje-li dochované mincovní
privilegium jejich metrologii i obraz identický S vládní ražbou, bude
dlužno hledat chebSké mince Z tohoto období buď mezi posledními penězi
Se čtyřrázem, anebo mezi prvními kruhovými penězi Se lvem.

4 Castelin, K.: Chebské mincovnictví v době grošové, Num. Sb. III./1957, S. 89
5 ČDM, S. 210.
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Zelenohorská jednota byla opozičním Sdružením předních katolických
šlechticů proti huSitSkému králi Jiřímu Z Poděbrad. TZv. „Katolická liga“
Se Soustředila především V jihozápadních Čechách, na Zbožích pánů Ze
Švamberka, Z Gutnštejna, Z Kolovrat, Z Hradce, Ze Šternberka,
Z Riesenburka, později i Rožmberků a katolických měst Jindřichův Hradec,
České

Budějovice,
Stříbro, a především bašty katolických Sil v Zemi po

~ celou dobu huSitSkých nepokojů - Západočeské
metropole Plzně. Když Se Jednota obrátila Se žádostí o
podporu na císaře Fridricha III., vyhověl jí dne 21.
února 1467 udělením mincovního oprávnění pro ražbu
mincí v Plzni. Plzeň měla jistou mincovní tradici
Z počátku ll. Století, kdy ovšem tehdy ještě na Staré
Plzni raZil Svoje denáry vévoda Jaromír (1003, 1004 -
1012,1033 - 34). Pak Se Zde mincovalo ještě ve Století
třináctém- dnes unikátní -- dvouStranné denáry Václava
I. S titulem vévody plzeňského.

Dokladem Zřejmě poměrně rozsáhlé mincovní
činnosti v Plzni jsou dobové Zápisy o purkmistrovských příjmech Z mince,
účty o dodávkách Stříbra plzeňskými Sousedy a platbách Za ně, Zprávy o
konkrétních osobách jmenovaných Za mincíře a zápisy o nákladech na
ražební kolky a jiné mincířské potřeby. To vše až těsně za rok 1470.
EXiStenci paralelních nevládních ražeb dokládá Zároveň mincovní řád
Jiřího z Poděbrad z roku 1469 v pasáži: „Item jakož někteří Svévolněproti
všemu právu nespravedliveˇ mincí naší tepů a falšujú...... takove' všecky
mince Zapovídáme, aby brány nebyly...“ Jistě tak trvala plzeňská mincovna
čtyři roky. Bylo-li pak ještě dál V Plzni mincováno nevíme.

Rožmberkové byl Starý, mocný a bohatý jihočeský rod - jedna Z větví
mocných Vítkovců, svůj původ však vztahovali až
k Starořímskému - italskému rodu OrSini. Prvním, kdo
získal mincovní oprávnění pro rod pánů z růže byl
Oldřich Z Rožmberka. Ten v době huSitSkých
nepokojů, co odměnu Za věrnost císaři a Straně
katolické obdržel majestátem císaře Zikmunda právo
razit mince Stříbrné, dle obvyklé stříže a patřičného
zrna. Oldřich na Základě tohoto privilegia vybíjel na
Krumlově S největší pravděpodobností napodobeniny
vídeňských feniků - tzv. Beischlágy, především ty
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S písmeny R-B-G (RosenBerG).
Oldřichův Syn Jan byl V pohnuté poděbradské době Zprvu královým

Straníkem. Král Jiří Však musel vynaložit četné prostředky, aby vrtkavého,
Zato vlivného magnáta Ve Svém táboře udržel. Proto královská mincovna
V Kutné Hoře tou dobou pracovala také pro Jana Z Rožmberka. Ten měl
Z ražby Veškeré Výhody a hradil jen náklady na mzdu mincovním
dělníkům. Nároky mocného Rožmberka Se Však Stupňovaly tou měrou, Že
musel Jiří Z Poděbrad nakonec, Sklíčen nebezpečím vpádu uherského krále
Matyáše, Svolit k Samostatné rožmberské mincovně na Krumlově, aby Si
podržel jeho podporu. Tím poskytl král Svému Straníkovi Stejné Výhody,
které plynuly Z mincování Katolické liZe v Plzni. Ještě téhož roku Však
Vrtkavý Rožmberk podlehl nátlaku papeže a přešel na Stranu Katolické
ligy. Pak Zřejmě participoval i na jejím mincování V Plzni. Rožmberkovy
ražby Z této doby nutno opět hledat V moři anonymních kruhových peněz
Se lvem. -

Současný stav poznání
K ojedinělým pokusům o přidělení některých Zvláštních ražeb již

v minulosti došlo. Poprvé Si všimla Zvláštních kruhových peněz Se lvem
Em. Nohejlová-Prátová při popisu nálezu Z Veselé u Počátek V roce 19396.
Po ní na tentýž typ peněz Se lvem ještě jednou upozornil St. Veselý v Num
listech7. První pokus o přidělení tohoto jediného typu „neobvyklého“
peníze Se lvem vzešel Z pera P. Radoměrského při popisu dvou
Zvírotických nálezůg. Radoměrský Se domnívá, že by mohlo jít o ražby
Jana Z Rožmberka - Vzhledem k nálezové lokalitě, která Spadá do oblasti
tehdejšího rožmberského dominia. Druhý, odlišný typ neobvyklých
kruhových peněz byl nedávno popsán J. Háskovou jako Součást tzv.
Chaurovy Sbírky9. Hypoteticky byl již K. Chaurou přidělen do Plzeňské
mincovny Zelenohorské jednotělo.

6 Nohejlová-Prátová, Em.: Nález ve Veselé u Počátek, NČČSl. XV./1939, S. 65 - 67
7 Veselý, St.: Neobvyklé kruhové peníze Z doby Jiřího Poděbradského, Num. listy
XXIII./1968, S. 97 - 100

8 Viz. poZn. 3
9 Hásková, J.: České, moravské a Slezské mince 10. - 20. Století, Sv. III, Pražské groše

(1300 - 1526), Praha 1991
'O dle laskavého Sdělení dr. Háskové“ fm
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Obě zmíněná přidělení jsou Však pouze hypotetická. Existují navíc i
další typy kruhových peněz, S nekorunovaným lvem l - často
připomínajícím medvěda. Anomálie Současně nalézáme i V prozatím
uznávané chronologické řadě kruhových peněz. Zdá Se, že ony ražby
přidělované dnes LadiSIaVu Pohrobkovi tvoří zvláštní - paralelní řadu
peněz, neboť peníze Se třemi a dvěma řadami měsíčků na sebe
ikonograficky bezprostředně navazují a řada peněz se lvem S Velkou
hlavou a tenkým ocasem působí v této řadě heterogenně.

Perspektivní metody budoucího studia
Jednoznačným důkazem, umožňujícím bezvýhradné přidělení

„neobvyklých“ kruhových peněz jedné Ze tří uvedených mincoVen, by Se
mohlo Stát studium pečetí západo- a jihočeských archivů. Běžnou praxí -
nejen Ve vládní Kutné Hoře -totiž bylo, Že rytcem mincovních razidel byl
zpravidla zkušený zlatník, jemuž byla SVěřoVána také Výroba typářů
(pečetních razítek). Na základě podobnosti obrazu lVa na pečetích a
penězích by bylo dobře možné mince lokalizovat. Dalším - nesporně
Výmluvnějším - ale také łnáročnějším - podkladem pro lokalizaci
zvláštních kruhových peněz by Se mohlo Stát plošné Studium Složení
mincovních depotů. Největší koncentrace příslušných mincí by přitom-
měla být právě V bezprostředním okolí mincovny, ze které Vyšly. Tímto
způsobem Se P. Radoměrskému podařilo podat důkaz pro přidělení
BeiSchlagů S R-B-G Oldřichovi zRožmberka a podobných mincí
S pismøny A-R-(IGL) Jihlavěl 1.

Závěr
Prozatím nelze, než Vyčkat dalších odborných Studií a dalších

mincovních depotů, které. mohou posunout hranice našeho poznání o
českém mincovnictví v 15. Století. Chtěl jsem Však především tímto
příspěvkem ukázat, jak důležité je pro řešení některých otázek
V numismatice znát rarity a je-li to možné znát také bezpečně místo jejich
nálezu. Proto by neměla žádná „neobvyklá“ ražba, byť třeba z rodiny
běžných peněz Se lvem, zůstat utajena. Proto by měly být Ve Sbírce

11 Radoměrský, ˇP.: BeiSchlag doby husitské a příspěvek k jihlavskému a rožmberskému
mincovnictví, Casopis N.M., hiSt. muzeum, CXLV./1976 , S. 165 - 206
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zaznamenány u každé mince pokud možno Všechny údaje- třeba nálezové,
ktere' mohou V budoucnu mít nenahraditelnou hodnotu12

O penězích plzeňských, chebských, rožmberských a jiných
v 15. století
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2 Pokládal jsem Za účelné Seznámit S těmito ražbami badatele a Sběratele západo- a
jihočeského regionu, kde by především měl být výskyt podobných mincí náležitě
monitorován a zaznamenán. V případě výskytu podobných ražeb ať už v muzejních či
Soukromých Sbírkách budu Vděčen Za upozornění a Zároveň nabízím V této problematice
bezplatné poradenství. Kontakt tel. 0603 / 94 44 19.

_; zapadoceská Realizace otisku této přednášky byla umožněna laskavostí
'1%3' 'univerzita RNDr. Ivo Štěpánka Z KMlVI ZČU v Plzni, za což mu patří

LA

V Plzni upřímný dík!
49* f.
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