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Summary 

This thesis is focused on precious metals and coins in Czech history. Gold and silver are 

very unusual metals not only with its value but also with its rarity. As it is well known for 

centuries, gold and silver are great metals to work with and thanks to this fact and its value 

they have become historical currency. This thesis describes the history of issuing this 

currency together with its monarchy. 

  

Another advantage of these metals are used in banking. The value of gold and silver on the 

world’s market continue to grow and thanks to this huge demand these metals are 

becoming more and more popular. We will follow the footsteps of  precious metals in a 

professional tour, which I  tailored to those who share the same fascination and admiration 

of these metals as me for their grandeur and position in the world.  

Key words: Gold, silver, coins, banking, professional tour. 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na drahé kovy a mince v Českých dějinách. Zlato               

a stříbro, které v práci popisuji, jsou velmi zajímavými kovy a to nejen svou hodnotou, ale 

také svou vzácností. Jak je po staletí známo, zlato i stříbro jsou kovy, se kterými se dá 

dobře pracovat a díky této skutečnosti a hodnotě se staly historickými platidly. V práci 

popisuji historii těchto platidel a panovníků, za kterých byla vydána.  

Dalším bodem je využití těchto kovů v bankovnictví.  Hodnota zlata i stříbra na světovém 

trhu stále roste a díky tomu jsou tyto kovy stále více a více vyhledávané. Po stopách těchto 

drahých kovů se vydáme v odborné exkurzi, kterou jsem se snažila ušít na míru těm, které 

tyto drahé kovy fascinují jako mě, pro svou vznešenost a postavení ve světě. 

Klíčová slova: Zlato, stříbro, mince, bankovnictví, odborná exkurze. 
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1 Úvod 

Hlavním tématem této bakalářské práce jsou nejznámější drahé kovy – zlato a stříbro. 

Jejich využití člověka provází po staletí a i v současné době nacházejí tyto kovy využití 

v různých sférách hospodářství. Jednou z těchto sfér je výroba mincí a dalším příkladem je 

také ukládání těchto kovů v depositech světových bank.  

Jako první jsem si vybrala zlato, se kterým se člověk setkal již v počátcích své existence. 

Díky jeho odolnosti a stálosti jej nacházíme také na zemském povrchu, ve vodních tocích. 

Na nynějším území České republiky existuje mnoho nalezišť zlata, jenž bylo těženo již 

v dávné minulosti. Velký význam v této těžbě sehráli Keltové, kteří dokázali tento kov 

znamenitě zpracovávat. Už za jejich působení, se zde těžilo na mnoha lokalitách a už tehdy 

se vyráběly první mince, se kterými se na některých nalezištích setkáváme dodnes. 

Dalším známým drahým kovem, který v této práci popisuji, je stříbro. Díky těžbě stříbra na 

území českých zemí vznikala významná centra, jakými byli například Jihlava, Kutná Hora, 

Jáchymov, Stříbro, Příbram a další. Výnosy z těchto kovů pomáhaly ekonomicky 

zajišťovat prosperitu těchto území v minulých staletích.  

V současné době zlato a stříbro znovu sehrávají důležitou úlohu v ekonomice, o čem 

svědčí prudký nárůst cen těchto kovů například na světových burzách za poslední období. 

V této práci věnuji pozornost využití uvedených kovů na výrobu mincí. V závěru práce je 

připravena odborná exkurze, která nás tematicky obeznámí s těžbou rud, jejich 

metalurgickým zpracováním až po finální produkt, zlatou a stříbrnou minci. 
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2. Významné ložiskové oblasti zlata a stříbra na území České 

republiky 

2. 1 Zlato  

Zlato je chemický prvek se značkou Au. Tato značka pochází z latinského slova Aurum. 

Prvek se nachází na 79. místě periodické tabulky, ve skupině vzácných kovů. Tento kov je 

velice těžký, jeho hmotnost dosahuje až na 19,3 g/cm
3
. Zlato je odolné vůči korozi, 

kyselinám a solím. Bod tání zlata je 1063 °C, ale lze jej zpracovávat i za studena, protože 

je měkké a dá se poškrábat i nehtem. Díky této vlastnosti se zlato používá převážně ve 

slitinách, které mu dodávají potřebnou tvrdost. Např. pokud do zlata přidáme nikl, 

výsledná barva bude bílá (bílé zlato), pokud do zlata přidáme měď, vzniká nám barva 

červená nebo žlutá.  

 Zlato je dobře tažné a kujné, z jedné unce, tedy z 31,103481 g se dá vytáhnout drát, 

dlouhý až 80 km (Pleskotová 1983). 

 

Zlato se nejhojněji vyskytuje (Havelka, Rozložník 1990) v těchto minerálech: 

 ryzí zlato - (Au s příměsí Ag, Cu, platinoidů, Bi, Sb, aj – 80 – 98% Au) 

 elektrum - (50 až 85 % Au, Ag) 

 sylvanit - (Au, Ag) Te4 (24 % Au) 

 krennerit, calaverit - (Au, Ag) Te2 (do 39 % Au) 

 petzit – Ag3AuTe4 (25% 25,4 % Au) 

 nagyagit – Pb5Au(Te, Sb)4 S5-8 (6 – 13 % Au) 

 měďnaté zlato – Au s až 20% Cu  

2. 1. 1 Využití zlata 

Největší spotřeba zlata je ve šperkařství a ve formě zlatých cihel v depositech světových 

bank. Dále se Au využívá k ražbě medailí a mincí, ve farmaceutice a také k pozlacování 

soch. Velká část zlata se používá v elektronice, kde je ceněno jako velmi dobrý vodič 

elektrického proudu. Zlato se zde využívá jako spojovací drátky velikostí lidského vlasu 

v počítačích a televizorech.  

Ačkoliv je tento žlutý kov velmi dobře využitelný v průmyslu, tak má nemalý význam v 

investorském světě, hlavně pro svůj historický charakter uchovatele hodnoty (internet 15). 
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2. 1. 2 Průmyslové typy ložisek zlata 

Výskyt zlata v ložiskách je nejčastější v elementární podobě a to vždy s určitým podílem 

stříbra. Jestliže podíl stříbra dosahuje do 50 % je tato směs nazývána elektrum. 

S elementárním zlatem se můžeme nejčastěji setkat ve formě neviditelného prášku 

v křemeni, nebo jako izomorfní příměs v pyritu, arzenopyritu, chalkopyritu nebo antimonu. 

Této formě zlata říkáme tzv. zrudněné zlato. Kromě zrudněného zlata, můžeme zlato najít  

i v minerálech.  

Hlavním ložiskotvorným minerálem zlata je ryzí zlato. Mezi průmyslové typy ložisek zlata 

dle Havelky a Rozložníka 1990 patří:   

a) zlatonosné konglomeráty 

b) subvulkanická hydrotermální ložiska 

c) plutonická ložiska a metamorfogenně hydrotermální ložiska 

d) rýžoviska  

e) ostatní typy ložisek Au  

 

a)zlatonosné konglomeráty 

Tento typ zlatonosných ložisek můžeme najít v okolí jihoafrického Johannesburgu, 

konkrétně v oblasti Witwatersrand. V této oblasti se vytěžilo již 40 tisíc tun Au a odhad 

celkových zásob činí ještě 25 tisíc tun Au. Jedná se o metamorfovaná rýžoviska 

svrchnoarchaického a spodnoproterozoického stáří. Tento typ ložiska je také nazýván jako 

zlato – uranonosný, a to proto, že ryzí zlato, které se nachází v plošně rozsáhlých 

horizontech je doprovázeno minerály uranu (internet 1). 

 

b) subvulkanická ložiska 

Ložiska tohoto typu s největším podílem Au najdeme v Mexiku, Nevadě a na Filipínách, 

v Evropě potom Rumunsko a slovenská Kremnica (internet 1). 

 

c) plutonická ložiska a metamorfogenně hydrotermální ložiska 

Tato ložiska můžeme vidět v podobě žil nebo žilníků. Zlato se zde vyskytuje v ryzí formě 

nebo také se stříbrem (tzv. elektrum), jako příměs v sulfidech a v některých příkladech je 

zlato vázáno na teluridy. Plutonická nebo metamorfogenně hydlotermální ložiska můžeme 

vidět v Jižní Dakotě oblast Homestake, Kalifornie (Mother Lode), Brazílie (Passagema), 
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Rusko (Berezovsk), Indie (Kolar), západní Austrálie (Kalgoorlie) a Švédsko (Boliden). 

Tyto ložiska mají zastoupení i v ČR, jsou to např. Jílové u Prahy,  Čelina a Mokrsko na 

Sedlčansku, Roudný u Vlašimi, Kašperské Hory u Sušice, Suchá Rudná u Vrbna pod 

Pradědem a Zlatý Chlum u Jeseníku. 

Ložiska těchto typů obsahují Ankerit, Dolomit, Kalcit, Pyrit, Arzenopyrit, Pyrhotin            

a mnoho dalších rudních minerálů (internet 1).  

d) rýžoviska 

S rýžovisky Au se můžeme setkat v eluviální, aluviální, litorální a eolické podobě. Největší 

význam, ale mají rýžoviska v říčních naplaveninách a to údolního nebo terasového typu. 

Dalším druhem rýžovisek mohou být např. příbřežní rýžoviska, ale jsou už v mnoha 

zemích vyčerpány. Nejvýznamnější rýžoviska se nachází v povodí řek Leny (oblast 

Bodajbo, Vitim, Olekma) a Jeniseje (oblast Dálného východu). Příbřežní mořská rýžoviska 

jsou známa z Aljašky a Chile (Havelka, Rozložník 1990). 

e) ostatní typy ložisek Au 

Tyto typy ložisek jsou poměrně vzácné a můžeme je vidět jen lokálně, jsou to: 

Skarnová ložiska Au – zlatonosné skarny se vyskytují vzácně a to v granát pyroxenových 

skarn na kontaktu granitoidních intruzí s karbonáty. Zlato se zde vyskytuje v ryzí formě 

nebo také jako příměs v sulfidech Fe a Cu. Výskyt tohoto typu ložisek je zaznamenán 

v USA ve státě Montana, v Coloradu v Mexiku, nebo také v KLDR (Choltan, Suan) 

(Havelka, Rozložník 1990). 

Gosany (zlatonosné železné klobouky) – Tyto ložiska se vyskytují na výchozech 

zlatonosných ložisek kyzové formace. ,, Au společně s Ag se koncentrují v zóně limonitu, 

jarositu a v zóně tzv. křemen – barytové sypučky (sypkého křemen – barytového rezidua)ˮ 

(Havelka, Rozložník 1990). 

Kyzová vulkanosedimentární ložiska s Au mineralizací – v důsledku rekrystalizace 

zlatonosných sulfidů se Au z části uvolňuje a může vytvářet vlastní mineralizaci, a to 

v průběhu regionální metamorfózy. Tento druh ložisek můžeme vidět např. ve Zlatých 

Horách na Jesenicku (Havelka, Rozložník 1990). 
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2. 1. 3 Výskyt zlata v ČR 

Na území ČR se zlato těžilo už v prehistorické době, nejspíše se těžilo prostřednictvím 

rýžovisek z říčních naplavenin a to např. z řek Otavy a Opavice. V oblastech Kašperských 

Hor, Jílové, Roudný, Kasejovice, Bělčice apod. se s přestávkami těžilo až do 70. let našeho 

stol. Nejvíce zlata se vytěžilo z ložiska Roudný (asi 10 tun) a to v období první pol. 20 stol. 

Díky tradicím těžby zlata v České republice je pravděpodobnost objevení bohatších rud 

velice nepravděpodobná, na našem území je však mnoho chudých rud zlata, které byly pro 

tehdejší těžaře nezajímavé, jsou to: Mokrsko, Čelina, Kašperské hory, Suchá Roudná aj. 

(Havelka 1997). 

 

 

1 Břevenec    6 Mokrsko     11 Suchá Rudná - střed 

2 Jílové u Prahy   7 Mokrsko – východ    12 Vacíkov 

3 Kašperské Hory   8 Podmoky     13 Voltýřov 

4 Mikulovice u Jeseníka  9 Prostřední Lhota – Čelina   14 Zlaté Hory - východ 

5 Modlešovice    10 Smolotely – Horní Líšnice   15 Zlaté Hory – Zlatý  

                                                                                                                         potok 

 

Obr. č. 1 - Evidovaná a vytěžená ložiska zlata na území ČR (internet 3) 
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V níže uvedené tabulce (tab. č. 1) jsou popsány statistické údaje zlatonosných ložisek a 

zásob z ročenky geofondu ČR. 

Tab. č. 1 - Základní statistické údaje ke dni 31. 12. 2011 (internet 3) 

 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet ložisek 

celkem 
19 15 15 15 15 15 

z toho těžených 0 0 0 0 0 0 
Zásoby celkem(kg 

Au) 
239 518 238 900 238 900 238 900 238 900 238 900 

bilanční 

prozkoumané 
48 740 48 740 48 740  48 740 48 740 48 740 

bilanční vyhledané 34 618 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 

nebilanční 156 160 161 516 161 516 161 516  161 516 161 516 

Těžba (kg, Au) 0 0 0 0 0 0 

 

2. 2 Stříbro  

Stříbro je chemický prvek se značkou Ag (z latinského argentum). Je to lesklý, bílý, kujný 

a vysoce tažný kov. Ze všech kovů, stříbro nejlépe vodí elektřinu a teplo a dobře odráží 

světlo. Stříbro se nejčastěji používá v klenotnictví a mincovnictví. V přírodě můžeme Ag 

najít v ryzí formě nebo v minerálech (Havelka, Rozložník 1990). 

 

Hlavní ložiskotvorné minerály a typy rud podle (Havelka, Rozložník 1990): 

 ryzí stříbro – Ag (s Au, Cu aj.) - 72 – 100% Ag 

 argentit (akantit) – Ag2 S - 87, 1% Ag 

 proustit – Ag3AsS3 – 65, 4% Ag 

 pyrargyrit – Ag3SbS3 – 59,8% Ag 

 polybazit – (Ag, Cu)16Sb2S11 - 62, 1 – 84,9% Ag 

 stefanit – Ag5SbS4 – 68, 3% Ag 
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2. 2. 2 Průmyslové typy ložisek stříbra 

Subvulkanická hydrotermální ložiska 

Ložiska tohoto typu se vyskytují ve vulkanických nebo smíšených vulkanosedimentárních 

andezit – ryolit – dacitových typů hornin. Tvar ložiskových těles je žilný a bývá spjat 

s vulkanickými strukturami (sopouchy, kónické, kruhové, radiální aj.) 

  

Tento typ ložisek můžeme dle (Havelka, Rozložník a internet 2) rozlišit na několik 

formací: 

a) Formace Ag(Au) – Pb – Zn ± Cu 

Kromě Ag, případně i Au se další užitkové složky mohou získávat i z Pb, Zn i z Cu. 

Obsah stříbra v rudách se mění od několika desítek až přes tisíc gramů na tunu 

(ppm) rudy. Stříbro se vyskytuje v minerálech, jako jsou: pyrargyrit, argentit, 

proustit, polybasit a stříbronosný galenit. Tento druh formace se vyskytuje 

v Rumunsku (Baia Mare, Baia Sprie) a Španělsku (Cartagena, Mazarron) 

b) Formace Ag, Au až Au, Ag 

Tento druh formace ložisek můžeme vidět v totožných geologických strukturách    

a geografických oblastech jako u formace předchozí. Velké množství tohoto typu 

ložisek můžeme vidět v asijské a americké části cirkumpacifického vulkanogenního 

pásma. Rudy bývají tvořeny argentitem, pyrargyritem, polybasitem, proustitem, 

elektrem a ryzím Ag a Au. Obsah stříbra se pohybuje od několik stovek do 

tisícovek gramů na tunu rudy. 

c) Formace Ag – Sn – W – Bi 

Formace tzv. Bolivíjského typu (přítomnost v Sn – pásmu v Bolívii – Potosí, 

Tasna). Výskyt Ag v těchto rudách: andorit, matildit, pyrargyrit, aramayoit. 

 

Plutonická hydrotermální ložiska 

Největší výskyt stříbrných rud tohoto typu ložiska je v Kanadě ve městě Ontario v ložisku 

zvané Cobalt. Stříbro se vyskytuje v rudách, jako jsou – argentit, dyskrasit, ryzí Ag, 

polybasit, pyrargyrit aj. Tvar ložiskových těles bývá dán žilami mnoha formací. S tímto 

typem ložiska se můžeme setkat také v České republice a to v Jáchymově či Příbrami 

(Havelka, Rozložník 1990, internet 2). 
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Ložiska různých sulfidických rud 

Jádro tohoto typu ložisek tvoří Pb – Zn popřípadě Cu. Tyto ložiska jsou významným 

zdrojem stříbra a tvoří asi 70% světové produkce a 90% světových zásob. 

Obsahy stříbra v rudách sulfidických ložisek podle (Havelka, Rozložník 1990, internet 2) 

jsou: 

a) V likvačních rudách Ni – Cu.  

Výskyt: Sudbury (Ontario, Kanada), Norilsk (Rusko) 

 

b) V greisenových rudách Sn, W, a Mo (Altenberg  - Německo) 

c) V sulfidických rudách ze skarnových ložisek (Pima Mission (Arizona, USA) 

d) V rudách ložisek kyzové formace 

Výskyt ve světě - (Sullivan (Kanada), Mt. Isa, Broken Hill (Austrálie), Leadville 

(Colorado, USA), Tsumeb (Namibie)) 

Výskyt v České republice – Zlaté Hory, Kutná Hora, Příbram, Horní Benešov 

Ložiska stříbronosných pískovců 

Významné ložisko tohoto typu najdeme v USA ve státě Utahu. Ložisko Silver Reef se 

rozprostírá v triasových pískovcích a je tvořeno třemi stratiformními polohami 

vtroušeninové rudy. Rudy tvoří akantit, kerargyrit, malachit, hydroxidy Fe a jiné. Další 

podobné ložisko je v Coloredu (Brash Creek).  Rudy jsou velmi bohaté (Havelka, 

Rozložník 1990, internet 2). 

 

2. 2. 3 Výskyt stříbra v ČR 

Vzácné rudy stříbra se v České republice vyskytují v severních částech žil mnoha ložisek. 

Tyto rudy byly vytěženy v průběhu 14. – 18. století. Jedním z historicky nejvýznamnějších 

stříbronosných revírů bylo město Kutná Hora, kde se stříbrné rudy těžily již od ranného 

středověku a těžba pokračovala až do 90. let našeho století. Další slavné stříbronosné 

revíry byly jihlavský revír a havlíčkobrodský revír, ve kterých se těžilo do 15. století. 

Tímto, ale stříbrná ložisková historie u nás nekončí. Od 16. století se začalo těžit 

v Jáchymově. Hornické město Jáchymov také proslulo těžbou U-rud. Jáchymovská těžebná  

ložiska stříbra byly hydrotermálního typu pětiprvkové formace. Další Ag ložiska tohoto 

typu najdeme v Příbrami, Vrančicích, Stříbře a v Kutné Hoře. Dalším zdrojem stříbra 
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v České republice byly polymetalické rudy kyzové vulkanosedimentární formace. Tyto 

rudy byly těženy v městech: Horní Benešov, Horní Město, Zlaté Hory-východ a část stříbra 

byla získávána jako subprodukt při těžbě U-rud  v Příbrami (Havelka 1997) 

 

Výhradní evidovaná ložiska: 

1 Horní Benešov  4 Kutná Hora    7 Zlaté Hory - východ 

2 Horní Město   5 Oskava 

3Horní Město – Šibenice 6 Ruda u Rýmařova – Sever 

 

Vytěžená ložiska a ostatní zdroje: 

8  Příbramsko     13 Rudolfov 

9  Jáchymovsko    14 Stříbro 

10 Havlíčkobrodsko    15 Hrob + Mikulov 

11 Jihlavsko     16 Nalžovské Hory 

12 Ratibořské Hory + Stará Vožice  17 Vejprty + Hora sv. Kateřiny 

Obr. č. 2 -  Evidovaná a vytěžená ložiska stříbra na území ČR (internet 3) 



Markéta Helingerová: Drahé kovy a mince – historický přehled na území Čech 

 

10 

 

V níže uvedené tabulce (tab. č. 2) jsou popsány statistické údaje stříbronosných ložisek      

a zásob z ročenky geofondu ČR. 

Tab. č. 2 - Základní statistické údaje ke dni 31. 12. 2011(internet 3) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet ložisek 

celkem 
8 7 7 7 7 7 

z toho těžených 0 0 0 0 0 0 
Zásoby celkem (t 

Ag) 
533 532 532 532 532 532 

bilanční 

prozkoumané 
0 0 0 0 0 0 

bilanční vyhledané 0 0 0 0 0 0 

nebilanční 533 532 532 532 532 532 

Těžba (kg, Ag) 0 0 0 0 0 0 
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3. Historie mincovnictví v tuzemsku 

Mince vznikla díky tomu že, lidé dokázali určit váhově přesné množství kovu, zaručené 

ryzosti. Dokud lidé platidlo nevymysleli, byl pro ně výměnný obchod těžký, museli 

neustále určovat jaké množství například kožešiny, vymění za ovci či jiné zboží. Toto 

platidlo se nazývalo naturální. Naturální platidlo vydrželo dlouhou dobu a v některých 

státech se s ním platí dodnes. 

 

První zemí světa, která vytvořila kovovou minci, byla zřejmě Lýdie a to v 7. století př. Kr. 

Lýdie byla známa svým bohatstvím a také jako první na světě razila mince. Technologie 

první výroby zlata je stavěna na jednoduchém tavení kovu. Lydští dělníci naplnili kotlík 

zlatem, to poté pokryli vrstvou mořské soli a vrch kotle zadělali hlínou. Nádobu pak 

postavili do pece vyhřívané dřevem. Vzniklé plyny reagovaly s chloridem stříbrným, který 

pak odtékal pórovitými stěnami v tavící peci. Zůstalo čisté zlato bez příměsí (Nolč 2008). 

 

3. 1 Peníze v Českých dějinách 

3. 1. 1 Vývoj mincí ve stoletích př. n. l 

Podle dosud známých archeologických nálezů pochází vůbec první české mince od Keltů. 

Keltský kmen bójů žil na našem území v období mezi 4. a 1. stoletím př. n. l. Keltové na 

našem území zlato odlévali do hlíněných destiček a poté na něj razily primitivní obrázky, 

nejčastěji ve tvaru hada, slunce nebo půlměsíce – takto vznikly první mince (Waldhauser 

2001). Nejznámější z těchto mincí jsou keltské státery či biateky ze stříbra (viz. obr. 3)       

a poté velmi známé duhovky (viz. obr. 4) – vyduté tlusté mince ze zlata, o průměru 6 až 19 

mm (Vondra 2012). 

 

               

Obr. č. 3 – Keltský státer - biatek (internet 4)          Obr. č. 4 – Keltská duhovka (internet 4) 
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3. 1. 2 Vývoj mincí za vlády Přemyslovců 

Na území českých zemí se od 1. do 5. století n. l. dostávaly peníze ze starověkého Říma. 

Římané se sem dostávali díky neustálým bojům s Germány, kteří obývali České země po 

Keltech, které vytlačili. Římské zlaté mince nebyly nalezeny jen u nás, ale na celém území 

střední Evropy. Nejznámější římské zlaté mince měly název aureus a mince z obecného 

kovu se nazývaly as. 

 

V prvních stoletích našeho letopočtu panoval v Českých zemích především směnný 

obchod. Prvními mincemi raženými našimi přímými předky se staly až mince 

přemyslovského knížecího státu z 10. století. (Vondra 2012) Čeští panovníci patřili 

k prvním, kteří vyráběli svoje mince - denáry (viz. obr. 5) a tyto mince se svojí kvalitou 

rovnali mincím z cizích zemí. (Nolč 2008) V Čechách i okolních státech sice byly údajně 

nalezeny denáry z dob knížete Václava, ale mnoho odborníků se shodlo na tom, že tyto 

nálezy nejsou pravé. Za první bezpečně doložené české mince můžeme považovat stříbrné 

denáry přemyslovského knížete Boleslava I. – vládl v letech 935 – 972 (Vondra 2012). 

Vzhled denáru raženého za Boleslava I. se často měnil a to jak svým vzhledem, tak svou 

hmotností. Ražby se stahovaly a nahrazovaly mincemi méně jakostními a to vedlo 

k velkým ziskům panovníka (Nolč 2008). 

 

 

Obr. č. 5 – Denár knížete Boleslava I. (internet 5) 

Dvě denárové reformy: 

- První denárová reforma byla na území Českých zemí provedena v roce 1050 za 

vlády panovníka Břetislava I. Prostřednictvím reformy určil váhovou jednotku denáru a to 

1 g při jakosti asi 830/1000, tj. 83% stříbra v minci. Z hřivny o váze 253 g bylo vyraženo 

240 denárů.  
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- Druhá denárová reforma byla uskutečněna v letech 1226 – 1228. Král Přemysl 

Otakar I. přestal razit znehodnocené denáry a přešel na ražbu tzv. brakteátů. 

 

Brakteát: tenký plátek, plíšek. Jednostranná mince, která byla ražená na velmi tenkém 

stříbře.  

Přemysl Otakar I. začal razit brakteáty, aby postupně vytlačovaly cizí mince z oběhu. 

Brakteátový měnový systém koncem 13. století přestal vyhovovat rozvinutému 

hospodářství. V českých zemích přestal platit naturální obchod a přešlo se k peněžní formě 

mezd a obchodních cen. Hlavním přínosem v mincovnictví bylo nalezení stříbrné rudy 

v Kutné Hoře. Tohoto bohatství využil král Václav II, který vládl v letech 1278 – 1305. 

Roku 1300 byla provedena měnová reforma, která zavedla platidlo groš. V tuto dobu, byla 

zahájena ražba pražských grošů (viz. obr. 6), králem Václavem II. Ražba byla prováděna 

v mincovně v Kutné Hoře, kde byly přemístěny všechny mincovny z Českých zemí (Nolč 

2008). Začátek 14. stol. byl považován za zlatý věk českého mincovnictví. Stříbrné groše 

se staly jednou z nejpoužívanějších měn ve střední Evropě. Pražský groš byl tedy tak 

kvalitní, že byl používán jak v Českých, tak v okolních zemích - Sasku, Míšeňsku, 

Bavorsku, Polsku i v rakouských zemích (Vondra 2012). 

Ražba groše byla uskutečňována z hřivny, která ale neměla přesnou váhovou jednotku. 

Hřivna se rozeznávala podle přívlastku pražská (těžká, 64 grošů), královská (lehká, 56 

grošů), posudná (hornická, 48 grošů) a hřivna kopová (60 grošů). Nejdůležitější byla 

pražská hřivna, ze které se razilo 64 grošů, z toho každý z nich měl 4 gramy. Obsah stříbra 

bylo 93%. Za čtvrt tisíciletí bylo v Kutné Hoře vyraženo asi půl miliardy pražských grošů. 

Vedle pražského groše byl další mincí tzv. parvus. Byl to drobný haléř (Nolč 2008). 

 

 

Obr. č. 6 – Pražský groš (internet 6) 
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V níže uvedené tabulce (tab. č. 3) je popsán vývoj grošů, včetně panovníků, kteří se o 

jejich ražbu zasloužili. 

Tab. č. 3 – Vývoj váhy a jakosti grošů od počátku až do konce jejich ražby (Nolč 2008) 

Panovník Váha 1 kusu (gramy) Ryzost stříbra 

Václav II. (1278 – 1305) 3,70 0,933 

Jan Lucemburský (1310 – 1346) 3,70 0,875 

Karel IV. (1346 – 1378) 3,40 0,795 

Václav IV. (1378 – 1419) 2,90 0,623 

Ladislav Pohrobek (1451 – 1457) 2,82 0,623 

Jiří z Poděbrad až Ferdinand I (1458 – 1526) 2,70 0,620 

Ražba roku 1526 2,82 0,422 

Ražba roku 1547 2,00 0,422 

 

3. 1. 3 Vývoj mincí za vlády Lucemburků 

Nestabilita pražského groše, ale i jiných stříbrných mincí, způsobila vytlačení stříbrných 

mincí z mezinárodního obchodu, který se začal orientovat na zlaté mince. První zlaté 

mince ražené v českých zemích byly tzv. florény (později dukáty) o jejich ražbu se 

zasloužili Jan Lucemburský, Karel IV. a Václav IV. (Vondra 2012). Císařský dukát Karla 

IV. (viz obr. 7) byl ražen jen v malém množství, díky omezeným zdrojům zlata. 

Dukáty si zachovávaly svou jakost a tak byly důvěryhodnějším platidlem. Pro rozmanité 

hospodářství v Evropě ale nebylo dostatek zlata, a groš byl doposud nestabilní měna. Díky 

novým nalezištím stříbra (Krušné hory) se mohly razit velké a jakostní stříbrné mince 

(groše), které byly rovnocenné zlatým (Nolč 2008). 

 

 

Obr. č. 7 – Zlatý dukát Karla IV z roku 1355 (internet 7) 
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3. 1. 4 Vývoj mincí za vlády Habsburků 

3. 1. 4. 1 Panování Ferdinanda I. 

Významnou událostí pro začátek 16 století, bylo objevení stříbra v Jáchymově rodem 

Šliků, tito bohaté zásoby stříbrné rudy na svých pozemcích dokázali chytře využít. Šlikové 

začali tolary v Jáchymovské mincovně razit v roce 1519 – 1520. Král Ludvík jim totiž 

mincovní právo neschválil, jen ho toleroval a jeho nástupce císař Ferdinand I. ražbu roku 

1528 zakázal a začal razit tolary sám v Praze. Jáchymovský tolar (viz. obr. 8) byl velice 

oblíbenou měnou, a to nejen díky své trvalé kvalitě, ale také díky perfektnímu technickému 

zpracování Jáchymovské mincovny.   

Název Jáchymovský tolar je poslední z mnoha názvů. Původně se mu říkalo:                        

„Guldengrosch“ tedy zlatníkové groše. Později se začalo zdůrazňovat místo původu: 

„Joachimsthaler Guldengrosch“, tento název byl ale dlouhý, tak se používala zkratka: 

„Joachimsthalergrosch“ (jochmtálský groš, tolský groš) a nakonec: „Thaler“ (tolar). Dnes 

můžeme říct, že byl tolar kořenem dnešního amerického dolaru (Vorel 2000). 

 

 

Obr. č. 8 – Jáchymovský tolar ražený 1520 – 1525 (internet 8) 

 

Císař Ferdinand I. roku 1561 vyhlásil nový mincovní řád a to krejcarovou měnu. A to 60 

krejcarů platící říšský zlatý neboli zlatník měl nahradit tolar. Zlatník se dělil na 

třicetikrejcary, desetikrejcary, pětikrejcary a krejcary. Dále měly být raženy bílé peníze 

v počtu 180 na zlatník a malé peníze v počtu dvou na bílý peníz. Zlaté rýnské měly mít 

hodnotu sedmdesáti-pěti krejcarů a dukáty sto-čtyř krejcarů (Nolč 2008). Takto se ustálila 

německá měna a císař Ferdinand I. tímto chtěl ustálit i měnu českou. Proti tomuto 

císařskému záměru se ale postavili čeští stavové a krejcarová měna vůbec nevyšla 

v platnost.  
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Nástupce Ferdinanda I. císař Maxmilián II. v roce 1573 obnovil ražbu tolarů. Dne 28. 

června roku 1619 vyšel nový mincovní řád, který zavedl opět krejcarovou měnu (Nolč 

2008). 

3. 1. 4. 2 Panování Ferdinanda II. 

Další z pokusů o obnovení měnového systému patřil císaři Ferdinandu II, který pronajal 

panovnický mincovní regál soukromému subjektu tvořenému Karlem z Lichnštejna, 

Albrechtem z Valdštejna, Jakubem Bessewim z Treuenburka, Pavlem Michnou 

z Vacínova, Hansem de Witte a Janem Oldřichem z Eggenberka se ukázal jako katastrofa. 

Tato šestice začala razit tzv. dlouhé mince, které byly ošizeny o výrazné procento stříbra. 

Za znehodnocené peníze si nakoupili řadu statků a „ušetřený“ drahý kov zůstal v jejich 

pokladnicích. Císař Ferdinand II. musel mincovní regál převzít zpět a vyhlásit 28. 12. 1623 

státní bankrot. Tímto zacházením klesla tržní hodnota tolaru na 1/12 původní nominální 

hodnoty. 

 

Další podstatná změna v peněžním systému nastala až v roce 1659 za panování Leopolda I. 

Měnový systém rozlišoval dva typy mincí a to mince běžné (nižší nominály) a mince hrubé 

(vyšší nominály, proměnlivá hodnota v krejcarech). Tak se díky kurzu pohyboval tolar od 

90 krejcarů v roce 1659 až do 120 krejcarů v letech 1692 – 1693. Tento měnový systém 

vydržel až do dob tzv. konvenční měny Marie Terezie (Vondra 2012). 

3. 1. 4. 3 Panování Marie Terezie 

Nová habsburská panovnice Marie Terezie se ujala vlády v roce 1740. Začátek jejího 

panování byl velice těžký a to nejen díky válečné situaci, ale také díky skutečnosti, že na 

český trůn nastoupila jako první žena – panovnice. 

 

Dne 7. 11. 1750 došlo k vytvoření nové jednotné zlatkové měny a byla zrušena dělba mincí 

na běžné a hrubé. Touto skutečností skončila éra kolísání měnových nominálů. Mince 

ražené po této reformě měly pevně danou nominální hodnotu. Nikdo se tedy nemusel 

obávat, že ušetřený tolar nebude mít po nějakém čase jinou hodnotu než 120 krejcarů. 

Tolar jako platidlo přestal být základem peněžní soustavy habsburské monarchie. Hlavní 

měnou byla měna zlatková (německy - gulden). Jeden tolar měl hodnotu dvou zlatých. 

Toho Marie Terezie dosáhla díky své ambici sjednotit veškerou měnu v soustátí. Musela 
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tedy tolar znehodnotit, aby se rovnal přesně dvěma zlatým (pokles z 28,82 gramů, ryzosti 

0,875 na 23,37 gramů, ryzosti 0,833). Tolaru se tedy říkalo dvouzlatník. 

 

Aby Marie Terezie dosáhla sjednocení měny a její nominální hodnoty, podepsala dne 21. 

9. 1753 s bavorským kurfiřtem Maxmiliánem III. tzv. mincovní konvekci o měnové unii 

mezi zeměmi habsburské monarchie, Bavorskem a říšskými knížectvími švábského            

a franckého okruhu. Podle této mincovní konvekci se pro novou zlatkovou měnu začal 

používat název konvenční (německy - konventionsmünze).  

 

V začátcích konvenční měny se razily nižší mincovní nominály a to půlfeniky a čtvrtfeniky 

(haléře). Tyto drobné mince ale posléze vymizely. Z této doby pocházejí i čtvrtkrejcary, 

kterým se říkalo také „vindra“ (Vondra 2012). 

 

Další z mnoha reforem Marie Terezie je zavedení kreditních nebo také jinak nazývaných 

úvěrových peněz. K tomuto počínání vedla Marii Terezii nepraktičnost stříbra pro 

mincovnictví. Jednou z hlavních příčin bylo veliké opotřebení drahého kovu a tak přišel 

kov nazmar. Dále lidé kovu zneužívali a vyváželi ho do zahraničí, kde se přetavovalo na 

surové stříbro, na čemž si lidé dobře vydělávali, neboť mince obsahovaly více kovu, než 

odpovídalo jejich nominální hodnotě. Marie Terezie proto zavedla platidlo z mědi. Tento 

patent o měděných uvěrových platidlech byl vydán 27. 9. 1760. Jedna z těchto měděných 

mincí byla nazývána grešle (Vondra 2012). 

 

V dobách vládnutí Marie Terezie se muselo také vyřešit hrazení enormně vysokých částek. 

Tolar sice měl velkou hodnotu (v dnešních korunách i několik tisíc), ale platit s ním dům 

nebo dobytek bylo nepraktické. Stále existovaly dukáty, krejcary a dvacetikrejcary (viz 

obr. 9). Roku 1750 se rakouský dukát rovnal 250 krejcarům a kremnický dukát 252 

krejcarům, po nové reformě roku 1771 se jeho cena zvýšila a to o celých 6 krejcarů na 

jeden dukát. Dále se začaly razit i násobky dukátů. Nejvyšší nominální hodnotu měl 

desetidukát, který se rovnal čtyřiceti zlatým. Pokud ale někdo chtěl koupit například celé 

stádo krav, musel sebou na trh nosit celou truhlici a tak se stal hlavním terčem pro 

loupežníky. Proto se vymyslel šek (Vondra 2012). 
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Obr. č. 9 – Dvacetikrejcar Marie Terezie z r. 1765 (Vondra 2012) 

 

První papírové peníze byly u nás vydány 15. 6. 1762 a říkalo se jim bankocetle. V prvních 

érách papírových peněz se vyměnilo 24 miliónů zlatých a v letech 1786 – 1795 se 

vyměnilo okolo 50 miliónů zlatých do papírových peněz. Do roku 1800 se vyměnilo 

dalších 141 miliónů peněz a lidé už přestali bankocetlím důvěřovat. Neustále vyměňování 

bankocetlí za mince vedlo k tomu, že stříbrné mince měli vyšší hodnotu než papírové, 

protože jich bylo méně. Ekonomika státu byla skoro na nule a to nejen díky vyměňování 

peněz, ale také kvůli stále špatné vojenské situaci. Stát měl obrovský nedostatek stříbra       

a tak začal razit nové velké měděné mince. Lidé si jejich názvy začali přetvářet a to 

z třicetikrejcarů na ševcovské tolary a z patnáctikrejcarů na ševcovské půltolary (Vondra 

2012). 

3. 1. 4. 4 Panování Františka I. 

Za vlády Františka I. se finanční situace definitivně zhroutila a 15. 3. 1811 byl vyhlášen 

státní bankrot. Císařské bankocetle byly nahrazeny měnnými listy. Měděná mince klesla na 

své hodnotě o pětinu. Díky napoleonských válek potřeboval stát další peníze, které si ale 

nemohl půjčit a tak se začalo s tiskem, tentokrát státovek. V roce 1848 se zjistilo 

nedostatečné krytí bankovek a požadovalo se vrácení mincí. Do oběhu se dostalo několik 

stříbrných i měděných mincí například tolary (viz. obr. 10), ale velmi brzy začaly docházet 

a tak se znovu přešlo k papírovým penězům. Díky nedostatku drobných mincí se začaly 

používat drobná papírová platidla a to v hodnotách 1zlatý, 6 krejcarů a 10 krejcarů (Nolč 

2008). 
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Obr. č. 10 – Tolar Františka I z roku 1825(internet 10) 

 

3. 1. 4. 5 Panování Františka Josefa I. 

Od 1. ledna 1859 vznikla nová rakouská měna (zlatková). Základ zlatkové mince tzv. 

zlatky tvořila libra. Jedna libra vážila 500 g a razilo se z ní 45 stříbrných zlatníků. Dále 

existovaly tzv. zemské mince v hodnotě 2,1 a čtvrt zlatých a dělily se na stříbrné a měděné. 

Dále existovaly spolkové mince. Mezi ně patřily dvoutolary, tolary, zlaté koruny, 

půlkoruny. V oběhu se také nacházelo mnoho měděných mincí starších a cizích drobných 

peněz. Ražba zlatkových mincí probíhala od 19 století jen v mincovnách ve Vídni               

a v Kremnici. Poslední česká mincovna se nacházela v Praze a byla zrušena roku 1892 

(Vondra 2012). 

 

Za vlády Františka Josefa I. byla zreformována nová měna – rakousko-uherská koruna. 

Byla zavedena 2. srpna 1892 a jeden zlatý měny dosavadní byl roven dvěma korunám 

měny nové. Ceny se uváděly v obou měnách. Byly desetikoruny, dvacetikoruny                   

a stokoruny. Hodnota koruny byla definována ve zlatě a to tak, že jeden kilogram zlata 

absolutní ryzosti, bylo jako 3 280 korun. V praxi se ovšem zlatá mince používala jen jako 

obchodní platidlo a klasické oběžné mince byly ze stříbra. Plnohodnotnou mincí ze stříbra 

zůstal jen zlatník a ostatní byly staženy z oběhu (Vondra 2012, Nolč 2008). 

Existovaly také drobné mince (Vondra 2012): 

- stříbrné koruny (5 g, 83,5% stříbra) roku 1900 byly raženy i stříbrné 

dvoukoruny a pětikoruny (velká, masivní – 24 gramů) 

- desetihaléře (niklové později nahrazeny slitinou alpaky) haléře nahradily 

půlkrejcary rakouské měny. 

- dvacetihaléře (železné) 

- bronzové haléře a dvou haléře (později železné)  
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3. 1. 5 Vývoj peněz za první republiky 

Když byla 19. října 1918 vyhlášena samostatnost Československa, nebyla Československá 

měna vůbec známá. V prvních letech se ponechávala měna rakousko-uherská. Významný 

krok, který vedl k nové Československé měně, bylo okolkování rakousko-uherských 

bankovek. Bankovky se musely okolkovat, aby se zabránil průnik rakousko-uherských 

bankovek ze sousedních států. 

 

Nová měna neměla dlouho své jméno. Občané zastávali názor, že by se nemělo navazovat 

na měnu nenáviděného Rakouska a tak se množily návrhy jako: sokol, lev, denár, groš, 

hřivna, dolar nebo rašín (Nolč 2008). Nominály Československých platidel viz. tab. č. 4. 

 

          Tab. č. 4 – Nominály československých platidel z 20 let. 20 století. (Nolč 2008) 

Mince Papírová platidla 

Haléřové nominály: 2, 5, 10, 25, 50 hal 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 K 

Korunové nominály: 1, 5, 10, 20  

  

Nová republika byla zatížena tzv. poplatkem za osvobození. Tento poplatek nárokovaly 

dohodové mocnosti a dle kurzu z r. 1921 činil 12 mld. 750 mil. korun. Dále musela 

republika platit díl z válečného dluhu a hodnotu rakouského majetku na území našeho 

státu. Tyto dluhy však nebyly jediné, se kterými se musela republika vypořádat. Existoval 

také dluh za vyzbrojení našich legií a to ve výši 4 mld. 246 mil. korun. A tak celkový dluh 

republiky činil 45 mld. tehdejších korun. 

 

Nová měna se nazývala koruna československá a měla zkratku Kčs. Vydávání platidel měl 

na starosti tzv. bankovní úřad ministerstva financí. Rakousko-uherská měna byla 

definitivně stažena z oběhu a nahrazena měnou novou. První československé peníze šly do 

oběhu dne 15. dubna 1919 a měly hodnotu jedna, pět, deset, dvacet, padesát, sto, pět set, 

tisíc a pět tisíc korun (Nolč 2008). 

 

Další změna byla v letech 1938 – 1945 a to díky druhé světové válce. Po obsazení českého 

pohraničí Německem a Polskem začaly na zabraných územích platit měny okupačních 
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států, tzn. německé marky a polské zloté. Po zabrání kompletních českých a slovenských 

zemí platilo na našem území celkem sedm měn a to měna protektorátní (měna v českých 

zemích), říšskoněmecká (území okupované v říjnu 1938), slovenská, maďarská, marky 

Spojených armád (území okupované Německem), sovětské ruble (Podkarpatská Rus)          

a poukázky 1944 na území celého státu.  

 

Nová povalečná měna se začala připravovat roku 1941 v Londýně a roku 1945 už byla 

vytištěna a letecky převážena do Československa.  

1. 11. 1945 byla zavedena nová československá koruna, která měla zkratku Kčs, v poměru 

1:1 ke koruně předešlé. Kurz koruny se řídil americkým dolarem. Jeden americký dolar byl 

50 Kčs. V oběhu pak zůstaly předválečné peníze českých zemí a to mince v hodnotách 10, 

20, a 50 hal a 1 Kčs, dále mince slovenského státu a to 5, 10, 20, 50 hal, 5 Kčs a stříbrné 

10, 20 a 50 Kčs. 

 

Roku 1948 se stala vládnoucí stranou KSČ. Komunisté chtěli vydávat bankovky i nové a 

státovky, k tomu ale nedošlo kvůli utajované měnové reformě. Tato měnová reforma byla 

provedena 30. 5. 1953 (Nolč 2008). Zákonná platidla po této reformě měla podobu viz. tab. 

č. 5. 

 

Tab. č. 5 – Zákonná platidla po reformě z roku 1953 (Nolč 2008) 

Mince 1, 3, 5, 10, 25 haléřů 

Státovky 1, 3, 5 korun 

Bankovky 10, 25, 50 a 100 korun 

 

V roce 1957 byla vydána mince v hodnotě 1 Kčs a autorkou mince je prof. Mária 

Uchytilová – Kučová. Na rubu mince je žena, která sází lípu a na líci je vyobrazen malý 

státní znak (viz. příloha). Touto mincí je nahrazena státovka stejné hodnoty. V roce 1961 

se upravily haléřové a korunové mince,  byl na nich změněn státní znak a název státu a to 

z Republika československá na Československá socialistická republika. Další změna 

v mincovnictví se uskutečnila roku 1965. Tohoto roku byla soustava mincí doplněna          
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o hodnotu 3 Kčs a 5 Kčs (Jak u 1 Kčs byla i 3 Kčs a 5 Kčs nahrazena ze státovky na 

minci). Roku 1972 přibyla k ostatním mincím také dvoukoruna (viz. příloha). 

 

Roku 1978 se u příležitosti 600. výročí úmrtí císaře Karla IV. začaly razit série 

československých dukátů, které měly panování toho císaře připomenout. Dukáty se podle 

zákona razily jako jednodukáty, dvoudukáty, pětidukáty a desetidukáty. Dukáty se razily 

ze slitiny obsahující 986 1/9 dílů zlata a 13 8/9 dílů mědi. Hmotnost jednoho dukátu byla 3, 

4909 g a obsah ryzího zlata byl 3, 4420 g. Váha dvou až pětidukátů byla dána násobkem 

jednodukátu. Lícní strana zobrazovala státní znak a název Československá socialistická 

republika rub byl dán u každého dukátu zvlášť. Na rubu jednodukátu je vyobrazen císař 

Karel IV, na rubu dvoudukátu je královská pečeť panovníka, na pětidukátu je pečeť 

pražské univerzity, kde je Karel IV. zobrazen, jak předává zakládací listinu vévodovi 

Václavovi, na desetidukátu jsou vyobrazeny Hradčany. Jedna sada pamětních dukátu vyšla 

v roce 1978 na 55 000 Kčs, v této době se za tuto cenu dal pořídit i osobní automobil (Nolč 

2008). Podoba zákonná platidel z roku 1990 viz. tab. č. 6. 

 

Tab. č. 6 – Zákonná platidla v roce 1990 (Nolč 2008) 

Mince 1, 5, 10, 20, 50 haléřů a 1, 2 a 5 Kčs 

Bankovky 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 Kčs 

 

3. 1. 6 Samostatná Česká republika 

V průběhu roku 1993 se začala nahrazovat tehdejší československá měna za měnu českou - 

zkratka Kč (viz. příloha), (Nolč 2008). 

 

Přehled všech platidel a pamětních mincí (184 obrázků + tabulky) vydaných od roku 1918 

do současnosti uvádím v příloze. Z důvodu rozsahu je příloha na přiloženém CD. 
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4. Současný význam drahých kovů v ekonomice 

4. 1 Zlato jako měnový kov 

Zlato je lidmi přijímáno jako nejdokonalejší podoba peněz. Jeho světové zásoby jsou 

dodnes nevyčerpány, spíše naopak. Díky novým technologiím se zvýšila jeho dostupnost    

a jako uchovatel hodnoty přitahuje zájem lidí na celém světě. 

 

Největší zásoby zlata v různých státech světa mají banky, které jej uchovávají v podobě 

zlatých cihel. Co se týče českého zlata, na konci roku 1992 držela Státní československá 

banka ve svých trezorech celkem 102,419 tun zlata. Po rozdělení republik a ne vždy 

šťastných rozhodnutích (viz. kapitola historie měnového zlata) se zásoby zlata v České 

národní bance pohybují okolo 13,700 tun zlata (Struž, Studýnka 2005). 

4. 1. 1 Vývoj ceny zlata za období 2004 – 2012 

Při obchodování se zlatem na burze a při obchodech pro bankovní účely je zlato 

kalibrováno na váhovou jednotku tzv. trojskou unci (internet 15). 

Jedna trojská unce zlata, je kousek zlata o hmotnosti 31, 1 gramů a velikosti 41 x 24 x 1 

milimetrů. Trojské unci o této velikosti se říká také ingotcard jinak zlatý slitek (viz. obr. 

11), protože se v některých zemích prodává v bankách a v klenotnictvích jako suvenýr 

(Struž, Studýnka 2005). 

 

Obr. č. 11 - Zlatý slitek (internet 11) 

 

V 80. letech 20 století, propukla tzv. zlatá horečka a cena jedné trojské unce se vyšplhala 

na 850 amerických dolarů. K výraznější změně ceny zlata došlo r. 2001 díky 

teroristickému útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, dále roku 2003 válkou 

v Iráku a hlavně díky poklesu kurzu dolaru. Všechny tyto události měly za následek 

snížení celkové hodnoty zlata, avšak válka v Iráku má za následek nejen absolutní kolaps 

ekonomiky v USA, ale také vzrůst ceny zlata a to kvůli obavám mnoha národů ze stávající 
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hrozby teroristických útoků. Nejnižší hodnotu mělo zlato v dubnu roku 2001, kdy cena zlata 

byla 263 USD/oz a od poloviny roku 2008 už pak cena zlata jen a jen prudce rostla, dostala se 

až na cenu 730 USD/oz.  V dnešních dnech (koncem prvního kvartálu roku 2013) se cena zlata 

nachází na hodnotě okolo 1700 USD/oz (Holbein 2012). 

 

V následujícím grafu můžeme shlédnout vývoj ceny zlata za toto období. 

 

Obr č. 12 – Grafické znázornění vývoje ceny zlata za období 2004 – 2012 (internet 12) 

4. 1. 2 Historie měnového zlata 

Moderní historie československého měnového zlata začíná po druhé světové válce, kdy se 

vytvořila Tripartitní komise za účelem navrácení zlata uloupeného německými úřady z 

majetku okupovaných států. Tripartitní komise byla řízena třemi komisaři - americkým, 

britským a francouzským. Československo, podobně jako ostatní země, dostalo v roce 

1947 zpět první zálohovou dodávku měnového zlata. Než však mohlo dojít ke konečnému 

vypořádání, proběhl únor 1948. Znárodnění v říjnu toho roku postihlo i majetky některých 

amerických a britských firem na území Československa. Ty požádaly svou vládu               

o náhradu škody. Americká a britská vláda využili svého vlivu v Tripartitní komisi                

a zablokovaly navrácení druhé části československého zlata, které měla komise ve správě 

(Struž, Studýnka 2005). 

 

Na začátku osmdesátých let bylo československé vládě jasné, že bude zlato potřebovat 

jako záruku za případnou státní půjčku. Proto vláda začala jednat s britskou a americkou 

vládou a nárokovala majetek z roku 1948. Předání proběhlo v roce 1982 na neutrálním 

území a bylo organizováno přední mezinárodní bankou. Z důvodu zamezení právních rizik 

došlo k předání v sobotu. Díky této mimořádné situaci byly otevřeny jak Státní banka 
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československá, tak i Bank of England i Federal Reserve Bank of New York. V roce 1998 

byla Tripartitní komise zlikvidována.  

 

Česká republika obdržela konečné vypořádání (cca 330 kg zlata), které obratem prodala      

a utržila 100 miliónů korun. Pět miliónů věnovala česká vláda do fondu pro odškodnění 

obětí holocaustu a zbytek byl zúčtován jako mimořádný příjem běžného hospodaření 

státního rozpočtu (internet 13). 

4. 2 Stříbro jako měnový kov 

Podle vývoje měnového systému můžeme vidět, že se zlatá a stříbrná měna vždy mezi 

sebou střídaly a to jak u nás tak po celém světě. Má to za následek hlavně velký nedostatek 

těchto ušlechtilých kovů a opětovné nalezení dalších ložisek. Stříbro se jako měnný kov 

používá hlavně díky jeho vysoké hodnotě i v malém množství a také díky jeho hodnotné 

stálosti. Stříbro dříve vytlačovalo zlato, a to v dobách, kdy státy nepoužívaly stříbro jako 

měnový kov, jeho hodnota klesla a lidé si začali razit stříbro sami a prodávat. Za prodané 

stříbro obdrželi bankovky a ty pak měnili za zlato, a to pak začali vyvážet do ciziny. Nyní 

existuje volný kurs stříbra a ten poskytuje spolehlivé měřítko poměru zlata a stříbra.  

Cena stříbra jako měnového kovu je dána vždy cenou zlata a to tak, že jedna unce zlata 

znamená padesát uncí stříbra (Zucker 1932). 

 

4. 2. 1 Vývoj ceny stříbra  

Stříbro je na hladině dlouhodobého růstu. Za posledních pět let vzrostla cena stříbra ze 7, 

50 USD o více než 250 % (viz. obr. č. 13). Tento cenový růst se dá odůvodnit díky 

obrovskému nesouladu mezi poptávkou a nabídkou na trhu. Dále roste investiční poptávka 

po stříbře jako po lacinější alternativě k zlatu. Dalším důvodem ke zvyšování ceny stříbra 

jsou stále menší světové zásoby tohoto kovu a Čína jako největší producent omezila 

dodávky (internet 16). 
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Obr. č. 13 - Graf vývoje ceny stříbra za období od roku 2004 do roku 2013 (internet 14) 
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5. Itinerář odborné exkurze 

5. 1 Základní informace o exkurzi 

Tato odborná exkurze je naplánována pro studenty 3. ročníku VŠB, oboru Geovědní                

a montánní turismus. Na této exkurzi by se studenti měli dozvědět vše o dobývání drahých 

kovů, konkrétně zlata a stříbra.   

- zaměření:   4 denní odborná exkurze 

- termín:   6. – 9. 5. 2013 

- doprava:   autobus s klimatizací 

- stravování:  vlastní 

- ubytování:  penzion, hotel 

- cena:   2 100 Kč 

- cena zahrnuje:  ubytování, doprava, vstupné 

- cena nezahrnuje: stravování, pojištění 

- trasa:   Ostrava – Zlaté Hory – Kutná Hora – Příbram – Ostrava (viz. 

obr. 14) 

- celkem km:  cca 850 km 

 

Obr. č. 14 – Mapa trasy exkurze (internet 9) 
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5. 2 Časový itinerář exkurze 
 

1. den – 6. 5. 2013 

8:00   odjezd z Ostravy (zastávka u VŠB) 

9:50   příjezd do Zlatých Hor 

10:00 – 12:00  prohlídka městského muzea Zlaté Hory 

12:00   rozchod (osobní volno s možností oběda) 

13:30   odjezd do Hornického skanzenu v Ondřejovicích 

14:00 – 17:00  prohlídka skanzenu 

17:00    odjezd do Kutné hory  

20:30   příjezd do Kutné hory, ubytování v penzionu Sedlec** 

 

2. den – 7. 5. 2013 

8:45   odjezd z penzionu do Českého muzea stříbra 

9:00 – 11:45  prohlídka muzea 

12:00 – 15:00  rozchod (možnost oběda) 

15:00   návštěva alchymistické dílny 

15:45   odjezd do Příbrami 

17:30   příjezd do Příbrami, ubytování v hotelu Asie *** 

 

3. den – 8. 5. 2013 

8:45   odjezd do Hornického muzea 

9:00   prohlídka Hornického muzea (Důl Anna) 

10:00   prohlídka Hornického muzea (Důl Vojtěch) 

12:00   rozchod (možnost oběda) 

14:00   mineralogická expozice Hornického muzea a báňské záchranářství 
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15:00   prohlídka Hornického muzea (Důl Drkolnov) 

15:45   odjezd na ubytování (hotel Asie ***) 

 

4. den – 9. 5. 2013 

10:00   odjezd do Muzea Zlata v Novém Kníně 

11:00 – 12:00  prohlídka muzea 

12:00   odjezd do Ostravy 

15:30   příjezd do Ostravy (zastávka u VŠB) 

 

Časy zde uvedené jsou pouze orientační. 

 

5. 3 Charakteristika navštívených míst 

5. 3. 1 Městské muzeum Zlaté hory 

Budova Městského muzea byla postavena v roce 1698 v holandském barokním slohu               

a sloužila jako budova první Slezské pošty (viz. obr. č. 15). 

Expozice muzea je velmi rozsáhlá a návštěvník se z ní dozví veškerou hornickou minulost 

města Zlaté Hory už od rozhraní 10. a 11. století, kdy se zlato získávalo rýžováním podél 

vodních toků. Návštěvník zde může také shlédnout sbírku minerálů nalezených v tomto 

revíru a také sbírku důlních nástrojů. V muzeu je také k vidění model středověké štoly 

s ukázkou středověkého dobývání. Ruda se zde získávala nahříváním ohněm                         

a ochlazováním vodou, poté se pomoci hornických mlátků a želízek vysekávala a vynášela 

na povrch v dřevěných neckách a později v dřevěných důlních vozících. 

Další zajímavé expozice muzea jsou např.: historie inkvizičních procesů, historie obce 

Rejvíz, historie obcí Horní a Dolní Údolí a Ondřejovic a galerie SNOP (výstava místních 

umělců, výtvarníků a fotografů) (Městské informační centrum). 
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Obr. č. 15 – Budova Městského muzea ve Zlatých Horách (foto autor 2012) 

5. 3. 2 Hornický skanzen a Zlatorudné mlýny v Ondřejovicích 

Hornický skanzen s Údolím ztracených štol můžeme najít kousek od Zlatých hor, v obci 

Ondřejovice. V těchto místech protéká říčka Olešnice, kde byla po mnoho let nacházena 

rýžoviska zlata a to jak povrchově, tak i hlubinně (mělkým dolováním). V těchto místech 

jsou prokázány vysoké obsahy zlata s opětovných obohacováním. V okolí tohoto místa je 

vybudována replika středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou ,,Údolí ztracených 

štol„. Expozice skanzenu je velmi zajímavá a to díky ukázce drcení zlaté rudy v mlýnici, 

kde jsou oba dřevěné stroje poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního 

kanálu.  

Naučná stezka návštěvníky seznámí se způsobem zpracování zlata a při jedné z jedenácti 

zastávek nás zavede k místu, kde teče voda do kopce. Díky tomuto místu je turisty velmi 

vyhledávána a díky optickému klamu lze těžce pochopit umění dávných zlatokopů. 

(Městské informační centrum Zlaté hory) Další zastávky naučné stezky jsou například: 

jíloviště, měděná štola, propadliny povrchových dolů, vodní čerpadla, středověká úpravna, 

olověná štola a další.  

Údolí ztracených štol je velmi zajímavé hlavně v letním období, kdy zde každoročně 

probíhá mistrovství v rýžování zlata (internet 17). 
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5. 3. 3 Město Kutná Hora 

Historické Město Kutná Hora leží na východ od hlavního města Prahy a je známo 

především těžbou stříbra. Okolo 14. století byla Kutná Hora vyhlášena jako finanční 

centrum celého českého státu a to hlavně díky svému stříbrnému bohatství. Díky stříbru 

v Kutné Hoře a následné ražbě mincí, stojí například hrad Karlštejn a Pražský Hrad. 

V Kutné Hoře můžeme navštívit nespočet památek, jako jsou například: České muzeum 

stříbra, Kamenný dům, kostel sv. Jana Nepomuckého, chrám sv. Barbory, jezuitská kolej 

(viz. obr. č. 16), muzeum alchymie, vlašský dvůr a mnoho jiných. 

V roce 1995 byla Kutná Hora zapsána do seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO (Jungerová 2007). 

 

Obr. č. 16 – Kutná Hora, chrám sv. Barbory, jezuitská kolej (foto autor 2012) 

5. 3. 4 Alchymistická dílna 

Spojení alchymie s Kutnou Horou není náhodné, protože zde byla ve středověku královská 

mincovna, místo které je nyní informační centrum umístěné na Palackého náměstí v Kutné 

hoře (viz. obr. č. 17). Dále se zde tavilo stříbro a právě s ním jsou nyní spojováni 

kutnohorští alchymisté. 

Alchymisté se dříve domnívali, že existuje pouze 7 kovů a to: zlato, stříbro, měď, železo, 

cín, olovo a rtuť. Jejich hlavní snažení bylo přeměnit méně ušlechtilý kov ve zlato a to díky 

kamene mudrců. Přesné návody nejsou známy, protože je alchymisté přísně tajily. 

V alchymistické dílně můžeme vidět kutnohorské alchymisty při práci i jejich pracovní 

pomůcky (Třískalová 2010). 
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Obr. č. 17 – Budova bývalé mincovny v Kutné hoře, dnes informační centrum a alchymistická dílna 

(foto autor 2013) 

5. 3. 5 České muzeum stříbra 

České muzeum stříbra v Kutné hoře je jedním z nejstarších a nejbohatších muzeí v České 

republice. Muzeum bylo založeno již v roce 1877 a od té doby vlastní sbírku mnoha 

památek kutnohoského regionu. Muzeum se se všemi svými expozicemi rozprostírá po 

celé Kutné Hoře. Hlavní expozici návštěvník najde blízko centra města v tzv. Hrádku. Tato 

expozice se dělí na dva okruhy.  

První okruh se nazývá „Město stříbra“ a zabývá se historii Kutné Hory od nalezení stříbrné 

rudy až po současnost. Součástí tohoto okruhu je i tzv. pokladnice, ve které je možno vidět 

základní typy mincí ražených z kutnohorského stříbra.  

Druhý okruh nese název „Cesta stříbra“ a zahrnuje vše od středověké technologie dobývání 

stříbra až po jeho zpracování do podoby mince. Expozice „Cesta stříbra“ je jedinečná díky 

návštěvě pravého stříbrného dolu (viz. obr. č. 18) v pláštích a helmách (Hrabánková 2007). 
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Obr. č. 18 – Vstup do stříbrného dolu (foto autor 2012) 

 

5. 3. 6 Město Příbram 

Město Příbram je to historické horní město, ve kterém se nachází mnoho technických 

památek. V Příbrami se začalo těžit stříbro už ve 13. století. První písemná zmínka je však 

z roku 1216, tehdy ještě byla Příbram majetkem pražského biskupství. Od roku 1579 byla 

Příbram královským horním městem. Největší nástup hornictví byl v 17 a 18. století, kdy 

bylo otevřeno pět hlubinných dolů, a to v okolí Březových hor. V jednom z těchto dolů 

(důl Vojtěch) bylo v roce 1875 dosáhnuto největší vytěžené hloubky na světě a to 1000 

metrů. Příbram byla jedno z nejmodernějších evropských důlních revírů a to až do 20. let 

20. stol.  

V roce 1953 byly s Příbramí propojeny Březové hory a dnes je zde největší hornické 

muzeum u nás. Za socialismu význam Příbrami vzrostl díky těžbě uranu, zdejší doly byly 

ale v 50. letech také součástí systému táborů nucených prací pro politické vězně. 

Roku 1989 zde byla důlní činnost ukončena (internet 18). 

5. 3. 7 Hornické muzeum Příbram 

Hornické muzeum Příbram je nejstarší hornické muzeum v České republice a navazuje na 

tradice bývalého Krajinského muzea. Můžeme zde naleznout městské sbírky, ale hlavně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus
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nejstarší sbírku Příbramských hornických a hutnických předmětů. V 19. Století zde byla 

přidána archeologická sbírka Keltů, středověké a novodobé hornické pracovní nástroje 

a nářadí, sbírky nerostů, báňské uniformy, prapory, modely šachet, staré důlní mapy, 

úřednické listiny a také doklady umělecké lidové tvořivosti havířů.  

Stálá expozice technických památek Hornického muzea: Hornický skanzen Březové Hory, 

Muzeum zlata Nový Knín, skanzen Vysoký Chlumec, památník Vojna Lešetice. Pro 

návštěvníky cestující motorovým vozidlem je cesta k muzeu vyznačena ze všech 

příjezdových směrů do města pomocí dopravního značení (internet 19). 

 

Obr. č. 19 – Vstup do Hornického muzea, Ševčínský důl (foto autor 2013) 

5. 3. 7. 1 Hornický skanzen Březové Hory 

Hornický skanzen Březové Hory přibližuje bohatou montánní minulost spjatou s těžbou 

stříbra, uranu a dalších rud. V muzeu můžeme vidět několik kilometrů dlouhé štoly, parní 

těžní stroje a mineralogickou sbírku. Je zde možnost jízdy hornickým vláčkem jak nad 

zemí, tak v podzemí a jízda na velké skluzavce až k obřímu vodnímu kolu, dále taky fárání 

výtahem. Hlavními expozicemi skanzenu jsou: Důl Vojtěch, Důl Anna, Ševčínský důl        

a Důl Drkolnov (internet 19). 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skanzen_Vysok%C3%BD_Chlumec
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Důl Vojtěch 

Tento důl byl založen Janem Antonínem Alisem v roce 1772 a těžba zde byla zahájena 

roku 1779. Důl Vojtěch (viz. obr. č. 20) byl vyhlouben mezi dolem Anna a Mariánským 

dolem. K tomuto dolu patřilo také vodní kolo, které mělo na starosti odvodňování. Později 

se však kvůli nedostatku vody zastavilo a to vedlo k zatopení dolu až do 7. patra. Dále je 

v expozici dolu Vojtěch zahrnuta i strojovna s historickým těžním parním strojem firmy 

Breitfeld & Daněk z roku 1889 a 330 m dlouhá podzemní štola, která vede až do dolu 

Anna (internet 19). 

 

 

Obr. č. 20 - Parní těžní stroj firmy Breitfeld & Daněk z roku 1889 (foto autor 2013) 

 

Ševčínský důl 

Tento důl byl založen roku 1813 na žádost Horního úřadu (viz. obr. č. 19). Bylo zde 

vyhloubeno 1108 metrů a těžba byla ukončena roku 1914. Návštěvník se zde může 

seznámit s hospodářsko-společenským a kulturním vývojem od středověku do 20. století, 

ovlivněným dominantní hornicko-hutnickou pracovní činností na jedné straně a tradičními 

řemesly (voskařstvím, řezbářstvím, betlémářstvím, prstýnkářstvím, atd.) i drobným 

průmyslem (výrobou poutního zboží a podobně) na straně druhé. Dále zde můžeme vidět 

výstavy – Vývoj svislé důlní dopravy na Příbramsku, Vrtací technika Příbramských dolů. 

Ve strojovně Ševčínského dolu je umístěn vzácný důlní kompresor z roku 1928 (internet 

19). 

 

http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/parni-tezni-stroj/
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/parni-tezni-stroj/
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Důl Anna 

Důl Anna (viz. obr. č. 21) byl zaražen v 1789. Část expozice dolu Anna je věnována 

hutnictví a úpravnictví a další část prohlídky je projížďka vláčkem po trase dlouhé 260 m 

až k dolu Prokop z roku 1832. Jak v tomto dole, tak v dole Vojtěch, můžou návštěvníci 

vidět pýchu Příbramského hornického muzea, jednu z největších technických památek a to 

parní stroje firmy Breitfeld & Daněk z roku 1914. Další část prohlídky je sjezd výtahem do 

podzemí a návštěva historického důlního díla, tzv. Wasserlauf - vodní patro. Na výstupu 

z podzemí je 156 schodů (internet 19). 

 

Obr. č. 21 – Důl Anna (foto autor 2013) 

Důl Drkolnov 

Tento důl byl zaražen roku 1936 a dříve se jmenoval důl August (viz. obr. č. 22). Největší 

zajímavostí tohoto dolu je obrovské vodní kolo o průměru 12, 4 metrů (viz. obr. č. 23). 

Další atrakcí dolu Drkolnov je jízda na takzvané úpadnici dlouhé 51 metrů do podzemí. 

Důl je od Ševčínského dolu, ke kterému patří prohlídková trasa muzea vzdálen 1, 5 km 

(internet 19). 

              

Obr. č. 22 – Důl Drkolnov (foto autor 2013)         Obr. č. 23 – Vodní kolo (foto autor 2013) 

 

http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/parni-tezni-stroj/
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/detail/wasserlauf-vodni-patro-historicke-podzemi-dolu-anna-a-dolu-vojtech/52/
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5. 3. 7. 2 Muzeum zlata Nový Knín 

V expozici muzea těžby a zpracování zlata na Novoknínsku můžou návštěvníci vidět 

zpracovanou historii těžby a zpracování zlata od nejstarších dob až do 20. století. Toto 

muzeum se nachází v historické budově z 15. století. Budova dříve sloužila jako královská 

mincovna (viz. obr. č. 24). Další důležitou a zajímavou součástí tohoto muzea je 

mistrovství světa v rýžování zlata (internet 20). 

Nejcennější exponát muzea je tzv. Vikinský náramek z roku 1186. Mezi další sbírky 

muzea patří například: sbírka karbidových lamp, sbírka ševcovského nářadí, sbírka 

středověkých hornických želízek, expozice Valle di Vedro (internet 19). 

 

Obr. č. 24 – Budova Muzea zlata Nový Knín (internet 20) 

5. 4 Ubytování 

5. 4. 1 Penzion Sedlec ** 

Penzion Sedlec svým zákazníkům nabízí 27 jedno, dvou a třílůžkových pokojů s vlastním 

nebo společným sociálním zařízením. Dále je tu možnost využití společné kuchyňky, 

společenské místností s televizí a připojení Wi-fi. Každý ze šedesáti pokojů má vlastní 

chladničku a pokoje s vlastním sociálním zařízením mají také varnou konvici. V blízkosti 

penzionu je několik restaurací (internet 21). 

Cena 350 Kč/noc. 
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Obr. č. 25 – Penzion Sedlec (internet 21) 

5. 4. 2 Hotel Asie *** 

Hotel Asie nabízí ubytování s pestrými službami, jako jsou například kadeřnictví, masáže, 

manikúra, restaurace s výběrem evropské i světové kuchyně. Zajímavostí je také krásná 

japonská zahrada. Hotel má 48 pokojů různých velikostí s možností přistýlky. Každý pokoj 

má své sociální zařízení. (internet 22) 

Cena 350 Kč/noc. 

 

Obr. č. 26 – Hotel Asie (internet 22) 
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5. 5 Kalkulace ceny exkurze 
Tab. č. 7 – Kalkulace ceny exkurze (autor, 2013) 
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6 Závěr 

Zlato a stříbro sehrávají důležitou roli ve světové ekonomice již mnoho století. Jsou to 

kovy, zejména zlato, se kterým se člověk setkává již na počátku jeho existence. Vzácnost 

tohoto kovu a jeho obliba sehrávala po staletí důležitou roli a našla nezastupitelné místo 

v peněžním hospodářství. 

V této práci zpracovávám využití tohoto kovu v peněžnictví. První mince, se kterými se 

setkáváme, byly vyráběny právě z těchto kovů a sloužily jako běžné platidlo. V současné 

době se tyto kovy z hlediska mincovnictví, využívají hlavně k ražbě pamětních mincí.  

Hlavním tématem předkládané bakalářské práce bylo zmapovat či lokalizovat území, kde 

se těžily nejznámější drahé kovy – zlato a stříbro – a to nejen v České republice, ale i na 

celém světě.  

V prvních kapitolách se snažím výše uvedené chronologicky seřadit z hlediska významu     

i na časové ose. 

Vlastní přínos práce tkví především v kapitole číslo pět, kdy jsem naplánovala odbornou 

exkurzi po zajímavých místech, včetně kalkulace. Navštívená místa, která jsem sama 

osobně poznala, jsou volena s ohledem na těžbu rud těchto drahých kovů a mincovní 

výroby. 

Součástí bakalářské práce je rovněž přílohová část, ve které jsem se snažila přehledně 

zdokumentovat všechna platidla včetně pamětních mincí vydaných na území České 

republiky od roku 1918 až po současnost. 

V průběhu studia a zpracovávání tohoto tématu jsem měla možnost si více prohloubit své 

znalosti z mého oboru. 
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